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Gana Laisvės! Šaukia Nikita 
Chruščiovas Maskvoje

Komunistai Pabūgo Rašytojų ir Menininkų Bandymų Iš
sivaduoti iš Komunistų Partijos Vystyklų; Chruščio

vas Skundžiasi, Kad Sovietų Sąjungos Knygų 
Leidyklos Užverstos Aprašymais Koncent

racijos Stovyklų Baisybių; Nustalini- 
mas Sulaikomas; Ar Nikita Už

tvenks Upės Bėgimą?
--------- . tyti įsisenėjusios diktatūros

Sovietų Sąjungos komu. j ir jos baisenybių? 
nistų vadai rimtai susirūpi-j 1957 metais Chruščiovas’ 
no vis didėjančiu laisvės • žadėjo rusams, kad 1961 
troškimu, kuris pastebimas Į metais Sovietų Sąjunga pa- 
Sovietijos rašytojų, meni- j vys Ameriką ir gyvenimas 
ninku ir aplamai inteligentų' pasidarys geresnis. Pr aėjo 
tarpe. Save gergią rašytojai j 1961 metai, o gyvenimas vos 
pradeda kratytis komunistų I šiek tiek pagerėjo, gi Niki- 
jiems peršamo rašymo būdo< ta vis dar išleidęs liežuvį ye- 
ir linksta "socialistinį rea-1 jasi Ameriką, tik vis vietoje, 
lizmą“ (melą pagal komu- Kainų pakėlimas mėsai ir 

sviestui darbininkų gyveni
mą net pablogino ir darbi
ninkai visus Chruščiovo pa
žadus pr adeda skaityti ap
gaudinėjimu. Miestuose kai 

j kur kyla riaušės dėl maisto j 
1 brangumo ir jo trūkumo. 
Gyvenimas darosi neramus

DŽIAUGIASI SAVO LAIMĖJIMAIS

Aktoriai Bette Pavis ir Ri.hard Chamber Lin linksmi, nes jie pripažinti geriausiais 
1962 metų filmų aktoriais.
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nistų partijos nurodymus) 
mesti šalin ir aprašinėti gy
venimą, koks jis tikrumoje 
yra, o ne tokį, kokio komu
nistai norėtų, kad jis būtų 
aprašinėjamas.

Laisvės šmėkla vaikšto po 
Rusiją! Žmonės pradeda 
laisviau kalbėti, rašytojai 
laisviau -rašyti, dailininkai

Ankstasis leistuos Prancūzų frlamieriai

Penkios Arabų Valstybės 
Tariasi Apie Susivienijimą

. .Perversmas Sirijoj Grąžino Prie Valdžios Arabų Vie
nybės Salininkus; Irakas, Sirija, Jemenas, Alžerija 

ir Egiptas Tariasi Sudaryti Pradžioje Vieną Ka
rišką Komandą, o Paskui Eiti Prie Ankštes- 

snio Apsijungimo; Damaske Minia 
Gaudo Komunistus, Irake—Šaudo.

---  ------ 0---------------------- ---------
Amerika Įspėja Į Arabų pasaulyje naujas 

J posūkis. Praeitą penktadie- 
Egiptą Susivaldyti nį Sirijos kariuomenės da- 

_____  1 lis padarė “be kraujo lašo”
: Amenkos vyriausybė į- ' karUk? Perversmą. Vyriau- 
! spėjo Egipto diktatorių Nas- ?-vbes vadas spėjo pabėgti į 
I šerį, kad jo karo lėktuvai Turkijos amabasadą, kur 
'liautųsi bombardavę Saudi rado prieglaudą. Vyriausy- 
I Arabijos įvairias vietoves, o bę sudarė arabų vienvbės 
’ jei Egipto kariuomenė įsi- šalininkai. Minios arabu 3 
| veržtų į Saudi Arabijos teri_ dienas demonstravo Damas-

Prieš Gelžkeliečius Tęsia Savo Streiko

laisviau reikštis. Komunistų 
partijos duodamos direkty
vos rašytojams, kaip jie turi 
rašyti, vis mažiau randa prL

Amerikos aukščiausiasis 
teismas piaeitą savaitę pa
skelbė sprendimą geležinke-

bkomunistų“ diktatūra“bai- ‘"J l»ndn>vių iškeltoje by- 
Į loję dėl darbo tvarkos gele-miincti cgua liLrimzv

uvi cm* w ixnixuv

170,000 streikuojančių 
Prancūzijos angliakasių tę
sia streiką, nežiūrint vyriau
sybės paskelbtos mobilizaci-
•izic. visu a nrrli a k aysill i armi-

l'rezidenias Kalba tori«' ta‘ Egiptas susidurs ko mieste už arabu Vienybe 
su Amerikos politika. Ame- ta n»-o^a išdaužė komuni- 
rikos vyriausybė laiko svar- stų partijos centrą ir par- 
bu išlaikyti Saudi Arabijos tijos laikraščio patalpas, 
teritorijos neliečiamybę, ir

Prezidentas J. F. Kenne-f Egiptas dėl to gali neturėti 
dy šį pirmadienį pranešė jjokių abejonių, 
kongresui apie bedarbių ‘
skaičių krašte ir kovą su ne
darbu. Prezidentas sako,

Apie Bedarbius

į. ~ - žinkelių linijose. Pagal aukš- ’T* akavai1 kad nedarbas Vra ”mūsll Plr-Tose tai sąlygose Nikiu teisJm0 asisakymą, Piancuzų angliakasiai, mia
ST0'0! m^i v"! ■ vVu neturi teisės versti ge-
10 d. paskelbė Maskvoj, kad ,ežinkeli kompanijas sam-
gana laisvės! Visi turi kiau.

tarimo. Partijos valdininkai syti komunistų partijos nu-
rodymų! Gana niekinti Sta
lino laikus, reikia neužmir 
šti, kad Stalino laikais buvo

ir partijos žandarai stengia
si laisvės troškimą užgniauž
ti, bet ”nukrypėlių“ skai
čius vis didėja, ir komunistų 
partija baiminasi, kad greit Diktatūros cenzoriai dabar

dyti daugiau darbininkų, ne
gu reikalinga. Kompanijos 
skundėsi, kad jos turi sam-

reikalauja pakelti uždarbius 
11b ir sumažinti darbo sa
vaitę iki 40 valandų (dabar
dirbama nuo 46 iki 48 va
landų).

dyti nereikalingų darbinin- Jeigu vyriausybė bandy-
Dadarvti dideli pasiekimai* kl? A išleisti ,per.metus 600i tų įvykdyti savo grasinimus 

P “ ' milionų dolerių jiems apmo. "rekvizuoti“ angliakasius,

Egipto kariuomenė ka-

Minia keršijo komunistams 
už tai, kad jie yra priešingi 
ai abu valstybių apsijungi- 
mui. Panašiai ir Irake komu-

niekas nebenores partijos į- 
sakymų klausyti.

Viskas prasidėjo su Stali
no pomirtiniu nuvainikavi
mu. Pats Chruščiovas ati
dengė rusams, kad Stalinas 
buvo žmogžudys, despotas,

griežčiau prižiūrės rašytojus 
ir neleis jiems nukrypti nuo 
Nikitos nustatytos partinės 
linijos. Kai kuriuos rašyto
jus kaip Erenburgą ir Evtu- 
šenko Chruščiovas asmeniš
kai įspėjo nebenukrypti nuo

nekaltų žmonių persekioto-1 teisingosios linijos, 
jas, ligonis, sergąs persekio- Į Žygis į laisvę sulaikomas.
jimo manija. Kai dievina
mas Stalinas buvo parody
tas kaip niekšas ir iškrypė
lis, rusuose pradėjo kilti ei
bės klausimų dėl atsakomy
bės ir dėl partijos neklaidin
gumo. Juo daugiau rusai 
pradėjo sužinoti apie šlo
vingojo Stalino budeliškus 
žygius, juo didesnis pasipik
tinimas ėmė reikštis. Grįžę 
iš koncentracijos stovyklųnVVA Ar. J X Z — a • • 1 1

miausioji ekonominė prob
lema“ ir ją reikia išspręsti. 
Bedarbių skaičius 1962 me
tais siekė apie 4 milionus, o 
jei padėtis nesikeis, tai 1967 
metais bus 5,500,000 bedar
biu arba 7% visų galinčių jų 
dirbti.

Dėl nedarbo kraštas turi 
didelių nuostolių. Keli mi

riau ja Jemene prieš monar- nistai yra gaudomi, o trys jų 
chiios šalininkus. Iš urane- ciica x i* --- --- 1 LVIIIUT ▼ S7XXOC*VrV(J VI
simų atrodo, kad be Egipto priešingumą "arabų vie- 
kariškos paramos Jemeno nv5ej“
respublika greit subyrėtų. ’ . .1______°J * Apie araoų vieny oę dabar

piaciai kalbama visuose ara. 
oų kraštuose, bet baudi Ara
bija, Jordanija, Marokas, 

i i unisas ir kelios kitos ara- 
• bų valstybės apie arabų vie-

Ar Brazilija Bus
Didelė Kuba?

keti, o galėtų išsiversti be visos darbininkų unijos žada 
jų. Teismas pasisakė už i gintis generaliniu streiku.! lionai galinčių dirbti žmo- 
kompanijas. Taip vadina- Vyriausybė nenori erzinti i ni4 Prisidėtų Prie mūsų ger- 

LJJ - būvio pakėlimo, jei mes duo
tume jiems darbo. Tuo ir 
tenka susirūpinti. Dėl bedar.

mas "featherbedding“ teis- ; darbįnipkU( bet ang]ių trū.
J. mo pasmerktas.

Dabar geležinkelių bend-
iovės ir geležinkelių unijos 1 riau'sybė“tu"iįs k’ą'nočs dai' 
pradeda naujas derybas dėl 
teismo sprendimo pritaiky-, 
mo praktikoje.

kūmas greit palies ištisas 
pramonės sritis, ir tada vy-

•v-

Komunistų žandarai dreba 
dėl savo valdžios. Ar jie su- RUOŠTAS PERVERSMAS 
laikys upės bėgimą? PIETINĖJ KORĖJOJ

Neiv Y orko Spaudos 
Streikas Pasibaigė

Brazilijos finansų minis- į nybę tiktai pakalba, bet vi 
teris F. Dantas dabar lanko-Į saj j,. nemano jos vykdytu 
si Washingtone Jis atvyko Dar nežinia> ar jemenas dė- 
prasyti is Amenkos skubios gig -e ,afab vi
pagalbos, nes kitaip kraštui 1 . 7 /,‘ • ... . . nes nors tos arabų valstvbėsgresia anarchija ir galbūt į- .... .... . *
. , , r. valdžia skelbiasi respubliko-sigalėjimas kraštutinių gai- „ „ ..

> bių skaičiaus mes dabar kas- va]ų. Brazilijos ministeris uiftAa u‘ pasA&aK0 aiauli 
i met netenkame už 30 ar 40i norėtų, kad Amerika atidė- vlen^°^’ ou’uuv aiaui* 
bilionų dolenų visokių gėry- į tu mokėjimą trumpalaikių gimunil KailLi nanauja pnes 
bių. Prezidentas siūlo planą, sįolu nuo -00 iki milio_ tą vynausyoę uz atstatymą

LEIS LAIKRAŠTI ' apie kurį teks plačiau pa
kalbėti.

žmonės pradėjo atvirai kai- uniJcs

1
Nevv Yorko laikraščiai vėl 

pradės eiti. Jie pasirodys gal 
jau šios savaitės gale. Tarp

bėti apie savo pergyvenimus 
ir apie šnipų ir skundikų 
darbus darbelius. O tie šni
pai ir skundikai ir dabar dar 
yra gyvi, žmonės juos žino, 
kaip žino ir jų juodus dar
bus. O kaip pats Chruščio
vas? Ar jis nežinojo Stalino 
kriminalų? O jeigu jis žino
jo, tai kodėl tada tylėjo, kai 
Stalino budeliai nekaltus 
žmones naikino ir persekio
jo? Staliną išmetė iš mauzo. 
liejaus, bet ar tie, kurie Sta
liną nuvainikavo, yra ge
resni?

Tokių klausimu kyla ga
lybės, ir Rusijos žmonės ne_ 
tun atsakymo. V isi jaučia, 
kad ir Chruščiovo diktatūra 
yra paremta melu, apgaudi
nėjimais, bet kaip nusikra-

Pietinėj Korėjoj valdan
čiosios kariškių grupės at
stovas paskelbė, kad krašte 

j susektas kariškas sąmokslas 
“likviduoti” valdančius ge
nerolus. . . Suimta 19 kariš
kių ir vienas civilis žmogus. 
Suimtųjų tarpe yra ir vienas 
ministeris, kuris, rodos, turė
tų tik jau būti ištikimas tai

ir laikraščių leidėjų 
buvo prieita susitarimo Nevv
Yorko miesto majorui \Yag-1..-• . , .... , ,
neriui tarpininkaujant. Susi-į unoJe J1? Pats Pa
tarimą turi dar patvirtinti
unijos nariai ir laikraščių
leidėjų organizacija

Streikas ir derybos su 
protarpiais tęsėsi 91 dieną. 
Tai ilgiausias streikas laik
raščių leidime Nevv Yorko 
mieste. Dabar kalbama, kad 
gali sustreikuoti Bostono 
dierraščių darbininkai.

Prancūzai sušaudė terori
stą Jean Bastien-Thirv, ku
rio vadovaujama grupė ban
dė nušauti prez. de Gaulle 
pernai rugpiūčio mėnesį. 
Teismas visą teroristų grupę 
atrado kaltą dėl ruošto pa- 

1 sikėsinimo.

Į lyvavo
Pietinė Korėja, kaip ir vL 

sa eilė kitų Azijos ir Afrikos 
valstybių gvvena nuo vieno 
perversmo iki kito, o prie 
pastovios valdžios taip ir 
neprieina.

Korėjos kariška diktatūra 
šiek teik varžosi tuo. kad P. 
Korėjoj yra Amerikos ka
riuomenė, bet ir taio kariš- 

‘ ka diktatūra ten ilgai valdo. 
ATEISTAS pas POPIEŽIŲ

Chruščiovo žentas Adžu- 
biej pereitą savaite lankėsi 
pas Romos popiežių ir kal
bėjosi su juo 20 minučių Ka 
kalbėjo - nežinia. • ‘

New Yark Post leidėja Do
rothy Schiff, kuri, kitu laik
raščiu rinkėjams sustreika
vus, savo laikraštį sustab
dė, dabar nutarė jį vėl leis
ti, tuo būdu sulaužydama 
bendrą laikraščiu leidėjų 
frontą.

frontą. Po oaraitės streikas 
baigėsi.

GINČAS DĖL
GEORGĖS BIDAULTĮ

skolų nuo 500 iki 800 milio
nų dolerių ir kad duotų pa
galbą Brazilijos trijų metų 
ūkio planui vykdyti.

Prancūzų kraštutiniųjų 
deširiųjų vadas Georgės Bi- 
dault neseniai buvo nuvykęs 
i Angliją ir ten turėjo pasi- 

į kalbėjimą su televizijos pa- 
i rajūnais. Bidault pastabos 
apie de Gaulle ir jo nuverti- 

I m a buvo per pereitą savaitę 
Į perduodamas per Anglijos 
! televizijos tinklą.

Dėl to Prancūzijoje kilo

Brazilijos valdytojai se
niai žino ir žinojo, kad jų li
kis eina į pakalnę ir gali at
sidurti baloje, bet jie nieko 
nedarė, kad infliacija būtų 
sulaikyta. Dabar, kai bėda 
jau lipa ant kulnų, Brazili
jos vadai ieško pagalbos už
sieniuose.

monarchijos tame krašte. 
Tik Egipto kariuomenė Je
mene palaiko respublikoniš
ką tvarką, bet svetima ka
riuomenė visą laiką negalės 
Jemene budėti arabų vieny
bės pusėje.

MIESTŲ IR VALSTIJŲ 
IŠLAIDOS DIDĖJA

Pokariniais metais miestų 
ir valstijų išlaidos padidėjo 
daug daugiau, negu federa
linės valdžios išlaidos. Mie.

Apie užsienio "pagalbą4 
kalba ir Brazilijos komunis.
tų vadas Prestes, kuris tikisi | stų ir valstijų išlaidos paau- 

...... u.žs!eaj? komunistų pagal-; 4997 tuo tarpu fede.
nemažas pasipiktinimas, nes ba ir infliacijai padedant (-,^linž vyriausybė savo išlai- 
Rirfanlt la.Vn™. kopti į valdžią Brazilijoje. I das padįdino tik 70%. Dau-Bidault laikomas vienu is 
griežčiausių de Gaulle poli
tikos priešininkų.

Vėliau, savaitės gale, vo
kiečių policija užtiko Bi- 

I dault viename Bavarijos 
, kaime, kur jis slapstosi nuo 
į prancūzų policijos. Bidault 
į pasirodymas Vokietijoje ne_ 
• pagerino santykių tarp Vo-

BILLIE SOL ESTES 
IR VĖL TEISME

giausia išlaidų miestai ir 
valstijos turi dėl padidėju
sio mokinių, mokyklų ir mo.

Texas pagarsėjęs biznie- kytojų skaičiaus, o taip pat 
rius aferistas Billie Sol Estes padidėjo išlaidos ir šalpos 
šios savaitės pradžioje vėl reikalams. Daug išlaidų au- 
teisiamas kitame teisme už ga kartu su augančiu gyven. 
savo įvairias suktybes ir ne- skaičiumi, o Amerikoje 

, kietijos ir Prancūzijos. Dar leistinas “kredito operaci. kasrnet. gyventojų skaičius 
i režinia. ar vokiečiai leis G.! -ias-’ Tam apsukriam aferis- Pafbd^ja milijonais.
Bidault pasilikti Vokietijoj.! iškelta nemažai bvlu ir Dėl tos priežasties mies- 

Artimu laiku tuo kiau- jei .iam už visus prasikalti- tŲ tėvai ir valstijų vyriausy- 
simu turės būti padarytas mus teks sėdėti kalėiime. ir medžioja centus po 
koks nors sprendimas. jis gali ir labai ilgai kalėti, mokesčių mokėtojų kišenes.

I
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Arabų vienijimasis i iškilmes SLA centre
Arabų valstybių pridygo tiek, kad jų valstybės jau 

sudaro virš 10 G visų Jungtinių Tautų. Daugelis pačių ara
bų mano, kad tokia gausybė arabiškų valstybių nėra svei
kas reiškinys. Ypač taip mano tų arabų valstybių vadai, 
kurie tikisi iš arabų apsivienijimo patys sustiprėti ir at
sistoti priešakyje galingesnių valstybių. Vienas tokių ara

Paminėta Tautos Šventė. Iškilmingai pradėtas Naujosios 
Aušros vajus. Dalyvavo Lietuvos Generalinis Konsulas J. 
Budrys, Laisvės Komiteto pirm. V. Sidzikauskas, SLA 
prez. P. P. Dargis ir visa Pildomoji Taryba, nemaža Susi
vienijimo veiklių darbuotojų ir kt. Pagerbtas dr. J. Šliū
pas ir kiti aušrininkai.

bų vadų yra Egipto diktatorius Nasseris. Jis jau apie de- 
sėtką metų dirba, kad arabai susijungtų apie Egiptą. Jis 
net buvo įjungęs į savo valstybę Siriją, kuri po kelių me
tų vienybės nuo Egipto vėl pabėgo ir gyveno nepriklauso
ma iki pereito penktadienio, kada arabiškos vienybės ša
lininkai ten vėl padarė perversmą ir vėl dabar kalba 
api^ bandymą suvienyti arabų valstybes Į galirgc
arabų Federaciją, ar bent ankštą karišką sąjungą.

Ši kartą arabų vienybę vykintų nebe Egiptas ir Siri
ja, bet bent penkios arabų valstybės, visos į vienybę pa
sisukusios kariškais perversmais. Prieš kelis mėnesius ka
riškas pervermas iš Jemeno monarchijos padarė respubli
ką ir dabar dar 25,000 Egipto karių tą respubliką saugoja 
nuo monarchistų bandymų atstatyti krašte monarchišką 
valstybės santvarką. Riebų kąsni arabų vienybės šalinin
kai laimėjo Irake, kai prieš mėnesį laiko sukilę kariai ten 
nuvertė generolo Kassim diktatūrą ir pasigrobė valdžią. 
Pereitą penktadienį Sirijos kariai padarė panašų perver- į 
smą ir dagar Egiptas, Jemenas, Irakas ir Sirija, o su tomis j 
valstybėmis ir Alžeriją, bendrai planuoja apsijungti į ko
kią nors arabų sąjungą, pradžioje gal tik ankštą karišką 
sąjungą. Toki arabų apsijungusi valstybė būtų nemaža , 
jėga, ji jungtų apie 50 milijonų arabų ir, žinoma, dėtų pa- j 
stangas priversti ir 30 milijonų likusių arabų ar arabiškai 
kalbančių kraštų dėtis į bendrą Federaciją ar karišką 
sąjungą. 80 milijonų arabų ir keliolika milijonų mahome
tonų nearabiškos kalbos, galėtų sudaryti gal net 100 mili
jonų valstybę, kuri bandytų atgaivinti senovės arabų 
didybę ir galybę. Į tokią arabų valdomą imperiją arabai 
numato traukti ir Iraną, kuris nėra arabiškas, bet išpažįsta 
tą patį Alachą ir tą patį jo pranašą Mahometą.

Tokius didingus planus Egipto diktatorius jau seniai 
skelbia ir tų planų vykdymui dirba. Pats Egipto diktato
rius prie valdžios priėjo karišku perversmu, kariškais per
versmais jis bando ir savo didingus planus įvykdyti. Kol 
kas jam pasisekė Jemene, Irake ir Sirijoj. Pasisekė kol

newyorkiečiai sekr. B. Piva- 
ronienė, iždo glob. E. Miku- 
žiūtė ir adv. S. Bredes. Iš 
Pittstono buvo atvykusi ži
noma SLA veikėja Nelė Ba- 
jorienė.

Iškilmes pradėjo sekretorė 
B. Pivaronienė. Ji savo vaiz
džia kalba nušvietė šios 
šventės prasmę. Iškilmėm 
vadovauti sekretorė pakvie. 
tė prez. P. P. Dargi.

Ilgesniu ir jautriu žodžiu 
prez. P. P. Dargis priminė 

mūsų tėvynės sunkią dalią 
ir Susivienijimo vaidmenį 
tautos kovoje už savo teises 
tiek praeityje, tiek ir šiais

Kas savaite
Adžubiej pas popiežių

Nemažai kalbų spaudoje 
sukėlė Chruščiovo žento A- 
džubiejaus apsilankymas 
pas Romos popiežių. Kodėl 
popiežius jį priėmė ir kodėl 
Adžubiejus lindo į Vatika
ną, dabar visi “ekspertai” 
spėlioja išsijuosę.

stalo. Atsirado, kas pasakė 
* ne ir pasakė tas, kuris dau
giausiai nukentėtų nuo tų 
Anglijos palydovų žemės 
ūkio produktų. Ne kitaip bū
tų ir anglai padarę, jei jie
būtų prancūzų padėtyje.

laikais. Visa SLA istorija y- ku Vengrijos kardinolas 
ra tampriai susijusi su mūsų Mindszenty bus išleistas 
tautos atgimimu. "Aušros“ L užsįeni> kalbama, kad net 
paskelbta vienybės idėja ra- pats Niįita ,j apsįlankyti
do stipi-ų atgarsį SLA oi-ga- 
nizacijoje ir jos siekimuose. 
Pirmojo Susivienijimo stei-

JT ir arabų karas

-, .. . , .. i . . Karas tarp arabų valsty-
Kalbama, kad greitu lai-Į dareįna Egiptaska.

riauja Jemene prieš Saudi 
Arabijos apginkluotus Je
meno monarchistus, kurie 
tos valstybės respublikonus

Komoj pas popiežių, kalba- ir E(rip.
ma ir daugiau visokių daly-I Yepadėtų kariškos dik.

gimė dalyvavo "Aušros“ re-i^' “ ?aį° nel?’ °;tatūros šalininkams. Eeip-
daktorius dr. J. Šliūpas ir nk'’a‘ ,nltkaS. ”leko n®zln0- tQ karo avjac;ja nesitenkina
daugiau aušrininkų. Todėl 
pagerbiant juos "Aušros“ 80 
metų sukakty, pradedamas 

į SLA vajus yra pavadintas 
Naująja Aušra. Taip pat to. 
kia gražia proga šalia d r. J. 
Basanavičiaus atvaizdo šian
dien SLA centrinė įstaiga

YLIKo prezidiumo narys Juozas Audė
nas .kalba .iškilmių .metu SLA centro 
įstaigoje. Siena papuošta nauju dr. Jono 
Šliūpo paveikslu ir JAV ir Lietuvos 
vėliavomis.

Vasario 22 d. SLA centre Į Iškilmes atsilankė visa 
New Yorke, buvo retos iškil- eilė iš Susivienijimo veikė- 
mės, kulių metu paminėta jų ir svečių. Jų tarpe buvo 
Lietuvos Nepriklausomybės Lietuvos generalinis konsu- 
paskelbimo 45-ji sukaktis,
prisiminta tautinio atgimi
mo laikraštis "Aušra“, nuo

las J. Budrys, Lietuvos Lais
vės Komiteto pirm. V. Si
dzikauskas, to komiteto na

kurio pasirodymo šiemet su- rys K. Bielinis, VLIKo pre- 
kako 80 metų, pagerbtas į zidiumo narys J. Audėnas ir 
"Aušros“ įsteigėjas dr. Jo- kt. Taip pat dalyvavo visa 
nas Basanavičius, redakto- SLA Pild. Taryba: prez. P.

, ..... . , , ,. rius dr. Jonas Šliūpas ir kiti P. Dargis iš Pittsburgho, vi-kas, nes kanskais perversmais arabų kraštuose galima aušrminkai> „ taipp t ceprezss. Gegužis iš Maha- 
laimėti, galima ir pralaimėti. Ta pati Sirija parodė, Kad jmi j pradėtas narių įra-!noy City, iždininkė Nora' . , , _ ,
po susijungimo su Egipto joje susibaudę dalies kanuo. vajus _ NAUJOJI 'Gueienė ir daktaras kvotė-Į f_"sįasĄ J„ “-T
menės vadai ir nuo vienybės atsimetė. O kodėl ir atei-AUŠRA.
tyje negali įvykti kariški perversmai už Irako, Jemeno ir į 
Sirijos nepriklausomybę? Alžeriją iš viso dar tebėra or- • 
ganizavimosi stadijoje. O jei penkios arabų valstybės ir Į 
apsijungtų, tai prieš jas kils klausimas, kaip priversti ki-1 
tas arabų valstybės dėtis į vienybę. Karas tarp Egipto ir 
Saudi Arabijos jau vyksta, bet dėl to karo pradeda ne
rimti Amerika, kurios “aliejaus interesai" turi apie bilijo
ną dolerių pinigų sudėję į S. Arabijos kasyklas. S. Arabi
ją nelengva ir užkariauti, nes tai didžiulis kraštas ir “vie. 
nytojams" tektų žygiuoti per dykumų platybes. Viltis gal 
ir čia dedama Į karišką perversmą?

Arabų vienijimuisi bandys priešintis ir Anglija, kuri 
turi įdėjusi daug kapitalų į aliejaus kasyklas nuo Irako iki 
Adeno ir arabų vienybė gręstų tuos kapitalus pasisavinti, 
ar bent dal; jų užgrobti.

Didžiausias a.abu vienybės “priešas" yra arabų ma
sių skurdas ir nesidomėjimas tokiais klausimais, kaip šim
to milijono arabų sujungimas į vieną valstybę. Arabų 
vienybės idėją atstovauja negausūs inteligentai ir ji plin- J 
ta įvairių arabų kraštų karininkijoj. Eiliniam arabui net 
ir didžiausia arabų valstybė maža ką težada, o dabar dėl 
Jemene vykstančių kautynių Nasserio pavaldiniai jau pra
deda nerimti — aukos karo lauke ir blogėjantis gyveni
mas dėl kariškų žygių kelia prieš žmones mažiau didin
gus, bet svarbius kasdieninio gyvenimo klausimus.

Nepriklausomos arabų valstybės galėtų vienytis į bet 
kokias sąjungas, muitų unijas ar ir i vieną Federaciją, bet 
Nasseris ir jo šalinirkai žino, kad nepriklausomos valsty
bės niekada nesusivienys, kad tik perversmais galima 
vienybę paskatinti. Tam reikalui Nasseriui pasitarnauja 
ir “arabiškas socializmas," kuriame pramonės tvarkymas 
perimamas į valstybės rankas, valstiečiai aprūpinami že
me, o valdo kariška diktatūra ir biurokratija. Kiek tas 
“arabiškas socializmas" padės Nasseriui jo planus vykin
ti, surku tiksliai pasakyti, bet diktatoriaus idėja nėra vi
sai klaidinga. Arabų mases galima išjudinti tik socialinių 
reformų pažadais, jei, žinoma, neatsiras arabų valstybių, 
kurios ir be Nasserio diktatūros sugebės vykinti reikalin
gas reformas.

Arabų pasaulis juda. Ar prisikels arabų imperializ
mas, prieš kurį kadaise “visas pasaulis" drebėjo? Ar vi
sas nerimas baigsis eile perversmų ir savitarpinių žudy
nių, be didesnio pavojaus artimesniems ir tolimesniems 
kaimynams?

lieti tVOS ŽEMĖLAPIS 
Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio ištaigoj
už 50 centų.

Pakalbinkime draugus, kai
nynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį." Kaina 
tams penki doleriaL

Gal Adžubiej buvo girdėjęs, t 
kad Romoj esant reikia ma
tyti popiežių, o todėl ir nu- .e 
ėjo į Vatikaną, o popiežius, 
kai išgirdo, kad ateistas at
silankė, norėjo iš arčiau pa-' 
žiūrėti, kaip atrodo bolševi.!

na^alba Jemeno kariams.
nevengia bombarduoti 

įvairia*? vi^tov0®! ir Saudi
Arabijos frilumoie.

Kai Jungtinių Tautų pa-
sekretorius R. Bunche buvo 
nuvykęs į Jemeną, jis iš ten 
bandė aplankyti ii' Saudi A- 

ryti iš to kokias nors išva- rabi ją, bet to ki ašto vyriau- 
das dar per anksti. jo neįsileido. Matyti, S.

, _ i Arabija nepageidauja tarpi-
Jei būtų gyvas Leonas ■ninkavim0 į. gundymų tai- 

Pi ūseika, jis padarytų išva- J kytig
das, bet be jo tenka laukti' Jeį ne JT organizacijai>
įvykių. Į Amerikai ir Anglijai ara

bų karas negali nei-ūpėti. Iš

kas ir priėmė jį porai deset- 
papuošiama dr. J. Šliūpo pa-j kų minučių pasikalbėti. Da- 
veikslu.

— Šiame vajuje, — kal
bėjo toliau P. P. Dargis, — 
visų mūsų pareiga daugiau 
lietuvių įjungti į Susivieniji, 
mą. Turime siekti, kad mū
sų broliškoji organizacija 
ne tik savo finansiniu pajė
gumu, bet ir didesniu lietu
vių jėgų sutelkimu galėtų 
būti stipriu ir patvariu už
nugariu kovoje už Lietuvos 
laisvę ir jos nepriklausomy
bės atstatymą.

Toliau P. P. Dargio pa-

Anglai ir prancūzai

Tarp anglų ir prancūzų

T jntiivzicx_nvvv* •» w

! jas dr. S. Biežis iš Chicagos; sidziaugė SLA gražia tradL
J cija minėti musų tautos di

džiausią šventę Vasario 16-
VĖL PRADĖJO SPAUSDINTI

New Yorko laikraščiu rinkėju streikas dar vyko. bet 
New York Post leidėja nutarė vėl pradėti savo laik- 
vo. Galu gale ir streikavusieji raidžią rinkėjai susita
rė su laikraščiu leidėjais ir šią savaitę New Yorko laik
raščiai vėl pradeda eiti po 3 mėnesių pert t ra u kos.

arabų kraštų plaukia plati 
aliejaus upę į Vakarų Euro- 

juodas šuniukas perbėgo ke-5 pą ir anglų amerikiečių ka
lią ir dabar du buvę geri j pitalai tą alieejaus jūrą vai, 
kaimynai šnairakiojasi. į moja į pasaulio rinkas. Di- 

Anglai neužmiršta, kad dėsnis gaisras prie aliejaus 
nraneūzai nutarė iu neileis-X ---------------- -----------------»-----------

ti į “bendros rinkos” valsty
bių skaičių ir todėl “atsiker- 
šijo”’ kol kas tuo, kad leido 
kalbėti per televiziją de

šaltinių gali būti pavojingas.

New Yorko laikraščiai
Nevv Yorko laikraščių

tąją. Tokiais minėjimais yra Į Gaulle priešininkui Bidault. 
> v ai bu mums parodyti pa- Bidault yra politinis va

streikas pasibaigė. Abi pu
sės sutiko priimti miesto ma
joro kompromisinį pasiūly
mą dėl uždarbių ir darbo lai
ko ir ginčas pasibaigė. Pa
sibaigė po 91 dienos streiko,

de Gaulle pasalinti is gyvų-, |ęaį miesto prekybai, teat- 
jų tarpo. Anglijoj, kaip ir;rarns, parodoms ir šiaip pu- 
Prancūzijoj televizija yra! blikai pridaryta nemažai

sauliui savo valią ir ryžtingą 
norą būti nepriklausomais.
Tenka tikėti momentą, ku- .. ,
ris atneš didelę permainą, ir njos Paleidlmu>lr bandė 
tame pasauliniame sukrėti
me turės žlugti sovietinė 
vergija. Visos tautos, o tarp
• :_t • i_____ -i i__ i-

das tų prancūzų, kurie viso
mis jėgomis priešinosi Alže-

jų ir Lietuva, vėl bus laisvos, valstybės rankose ir pran-J nuostolių ir erzelio.
Po konsulo J. Budrio kal- 

| bos Lietuvos Laisvės Komi- 
> teto piimininkas V. Sidzi- 
j kauskas pažvelgė į tarptau- 
Į tinius santykius, kurie vei-

cūzai sako, kad jie nebūtų, 
leidę kalbėti per savo tele-1 
viziją kokiam nors anglui, 
kurio svarbiausias politinis 
tikslas būtų pašalinti iš sos
to visomis priemonėmis an
glų karalienę. . .

Gal ir nebūtų. Jei ne pyk- 
tumas, gal ir anglai būtų ne.

kia ir mūsų kovą Lietuvai
Į laisvinti. Daug vilčių turėta, 
j kad Lietuvos klausimas bus 
išspręstas valstybių konfe
rencijose. Tačiau tarptauti- . ..
nėj politikoje yra iškilę nau- davę progos Bldault Prana- 
jų ir didelių painiavų, dėl» šauti’ kad de Gaulle vyriau.

1963 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau išspausdintas ir siunčiamas užsisakiusiems 
Kaip kasmet, Kalendoriuje yra svarbių ir įdomių

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 

buvusi — 75 centai.
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

šiuo adresu:
"KELEIVIS“

836 E. Broadvray------ :------ South Bo«‘on 27, Masa.

to ir pavergtųjų tautų klau
simas jau nėra pirmaeilis. 
Įžengiame į laikotarpį, ku
riame jau turime telkti pri-

sybė bus nuversta.
Esmėje anglai vargu ar

turi pagrindo “pykti” už jų 
neįleidimą į būsimą Europos

augančios kartos jėgas toli-: muitų uniją. Jei jie eitų į
mesnei kovai už tautos lais- "-1------- ?J-------’ -2- ‘ 1 ’
vę. Todėl sveikinąs Susivie
nijimą, kad jis, skelbdamas 
Naujosios Aušros vajų, rū
pinasi daugiau lietuvių, o y- 
pač jaunimo suburti į savo 
eiles dideliems uždaviniams 
atlikti ir siekti.

VUKo prezidiumo narys 
Audėnas priminė, kad 

Vilniuje, kur buvo paskelbta 
1918 m. Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas, šioji 
tautos šventė tebuvo minėta 
pirmą ir tik vieną kartą, bū
tent 1940 m. vasario 16 d.
Jis papasakojo to minėjimo 
gražius įspūdžius.

J.

toką muitų uniją, kaip ir ki
tos valstybės, jiems niekas 
kelio nepastotų, bet jie eina 
su didele šeima—savo Tau
tų Bendruomene ir net su 6 
Europos bičiuliais, tai jau 
visai kitas reikalas. Tą ir jie 
patys žino, bet kažkodėl 
manė, kad juos priims su vi
sais palydovais ir tuoj pat 
pakvies už vadovaujamo

New Yorko laikraščių 
streikas parodė, kad kolek
tyvinės derybos nevisada 
yra geriausia priemonė gin
čams spręsti. Ne derybomis 
ginčas ir buvo baigtas, bet 
pašalinio asmens (miesto 
majoro) kompromisiniu pa. 
siūlymu, kurį prieš savaitę 
kitą abi pusės būtų atmetu
sios kaip nepriimtiną. . .

Raidžių rinkėjų unija, lo. 
kalas Nr. 6, kuris streiką 
paskelbė, turi naują vadovy
bę, kuri norėjo įrodyti, kad 
su darbdaviais galima ir žy. 
miai griežčiau pakalbėti. Na 
ir pakalbėjo, kai per 91 die
ną laikraščiai neišėjo. Ar 
toks griežtesnis pakalbėji- 
mas naudingas darbinin
kams ir pačiai unijai, girdė, 
sime visokių nuomonių. Uni
jos vadovybė manė, kad lai. 
kraščių leidėjus galima ge
rokai papurtinti ir pakelti 
raidžių rinkėjų uždarbį dau
giau, negu pakilo gyvenimo 
pabrangimas. Jei dėl to vie
nas ar kitas dienraštis nu-

Kovai už laisve turime žy
miai daugiau jėgų sutelkti, 
ir džiautasis, jog Susivieni. stotu ėjęs, unija laikė eą ne.

. urnas dirba realų darbą, 
K. Bielinis, Laisvės Komi.1 stiprindamas ir telkdamas 

teto narys ir senas kovų už! jėgas.
mūsų tautos teises dalyvis, I Baigus kalbas, prez. P. P. 
savo trumpame žodyje iškė- J Darris visiems nuoširdžiai 
u , padėkojo už pasakytas min

tis, kartu pareikšdamas, kad
lė dabartinės Lietuvos oku
pacijos nuožmią priespaudą, 
kokios lietuvių tauta savo 
istorijoje dar nėra turėjusi.

SLA buvo ir liks(Nukelta į 7-tąlietuvybės
l pal f I

svarbiu dalyku, juo labiau, 
kad raidžių rinkėjai galėtų 
susirasti sau darbo ir komer. 
cinėse spaustuvėse.

Ar toks nusistatymas bu
vo teisingas, taip pat girdė- 

1 sime visokių nuomonių.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS NAUJO BROOKLYNE ST. PETERSBURG, FLA. W0RCESTERI0 NAUJIENOS
Los Angeles, kaip ir visa 

Kalifornija, sparčiai auga. i 
Čia pragyvenimas nėra bran-{ 
gus, darbų esama. O gamta 
tikrai įdomi. Lietus retas 
svečias, tai ir padangė—gra
ži mėlynė.

Pr. Spūdis atsilankė ir pas 
taip pat kanadietį Juozą! 
Kilmonį, kino artistės Rūtos 
tėvą (2623 Laurel Canyon 
Blvd., Hollywood 46). Ir čia 
buvo pavartaliota praeitis, 
nes vienam ir antram yra 
kas prisiminti, kaip bendru 
keliu kun laiką ėjus, Kana
doj gyvenant. J. Kilmonis 
yra gražių namų savininkas, 
ir tie namai stūkso aukštoje 
vietoje, iš kur matyti įvairi 
plati apylinkė.

Po poros savaičių Pr. Spū
dis išvyko į San Francisco. 
Čia jo jau laukė įspėtas Al
binas Akelis, aerodromo j 
mechanikas.

A. Akelis nepasigailėjo 
laiko Pr. Spūdžiui pavėžėti 
po įdomias vietas ir suteikė 
jam progą atsilankyti senie. 
nų muziejuose.

A. Akelis nuvežė Pr. Spū
dį ir į raudonųjų pušų miš-

Pr. Spūdžio įdomioji kelionė

Pi anas Spūdis, išėjęs pen
sijon, pasijuto, kad turi dau
giau laisvo laiko, ir nutarė 
jį naudingai suvartoti: va
sario 8 d. jis sėdo į autobu
są ir per New Meksiką pasi
šovė pasiekti Kaliforniją.
Pasiilgo savo jaunų dienų 
draugų ir giminių, nutarė 
juos aplankyti. Toji kelionė 
buvo įvairi, įdomi. Vis ne
matytos vietos, kita gamta.

•
Pii-moji ilgesnio sustoji

mo vieta buvo Los Angeles.
Čia jis atsilankė pas savo 
bičiulį Joną Bajorą (7022 
Malabar St., Hollyvvood).

Jonas Bajoras kanadietis.
Kurį laiką Pr. Spūdis kartu 
su juo gyveno Kanadoje.
Pas Bajorą jis susitiko su ki
tu kanadiečiu Povilu Petro
niu, atvykusiu iš Montrealio.
Tai buvo nelaukta staigme
na — šaunios vaišės ir didie. 
ji prisiminimai. Pasisotinta 
vienu ir kitu. Deja, P. Pet
ronis rytojaus dieną turėjo 
išvykti Kanadon.

Jonas Bajoras pavažinėjo 
Pr. Spūdį po Los Angeles 
įdomias apylinkes ir po įvai
rius muziejus išvadžiojo. Vi
sur buvo įdomu ir daug nau. 
jo patirta, sužinota. Visą lai
ką automobilį vairavo Bajo- 
ių augintinis jaunuolis J.
Draskinis, jau aukštus moks
lus einąs. J. Bajoras yra 12
butų namų savininkas. ___________________

Pr. Spūdį, J. Bajorą, P. j ' ' 9 nos šiukšlių. Maudymosi vie.

bas. Jie Montrealy ikūrė Lie-1 ?m,na‘-
tuvių Darbininkų Draugijos! “z J4 Carn“'
kuopą. O tas bendras visuo- įS10..,3 4V?’’

Seattle, Wash.). čia jau žie
ma. šalta. Kalnuota ir įdo-1 
mi vieta. J. Čarneckis apro
dė įvairias įdomesnes vietas.

TARDYTOJAS RAMINA NUŽUDYTOJO ŽMONĄ

tardytojas Andrew Toman ramina Chicagoje nužu
dyto miesto tarybos nario Benjamino F. Lewis žmoną. 
Lewis buvo žinomas negrų veikėjas, ką tik antrą kartą 
išrinktas miesto tarybos nariu. Jis rastas nužudytas 
savo Įstaigoje. Piktadariai dar neišaiškinti.

ALT pasiųsta $450
Lietuvos nepriklausomy.

metų

bus birželio 2 d. Vytauto 
parke, Aubume. Kitos drau
gijos prašomos tą dieną ge
gužinių nerengti.

Šalaviejai turėjo svečių 
Įėję (45 Millbury gt.). Už j Prieš išvykdami į Vokie

Centinis išpardavimas
Senų Žmonių Pagalbosbes atstatymo 45 metų su

kakties minėjimą rengė ko- Dr-jos centinis išpardavimas 
mitetas, kuri sudarė šių
draugijų pirmininkai: SLA 
3/3 tuopos P. Ketvirtis,
ALRKS 44 kuopos J. Rau
doms, Dailės choro ved. K.
Staupas, Amerikos Lietuvių 
Klubo L. Lepelis, Balfo sky
riaus P. Pocius ir sekretorė 
A. Kamiene.

Aukų minėjime surinkta 
$240.25, vėliau gauta dar 
£22.20, šventės proga reng
tas banketas davė pelno 
£187.55, todėl Amerikos Lie. 
tuvių Tai vbai pasiųsta $450.

Minėjime aukojo:
J. Zuris $25.
Po $10: majoras R. Er- dainininkų, aktorių, kurie 

cius, A. Zuris, P. Ketvirtis,!dalyvauja atitinkamuos sa- 
Gi vbas. Maskaliūnas. vo tentams sambūriuose.

Štai Danielius Mažeika ne
seniai vaidino ir dainavo 
Bostone. Robertas Jakutis 
šiuo metu dainuoja pietinė
se valstijose. Nancy Milery- 
tė turi gražų soprano balsą, 
skambina pianinu, groja 
smuiku. Lillian Mickevičiū
tė, savo pavardę pakeitusi į 
Mernik, nes be to negalėjo 
gauti stipendijos, dabar jau 
žinoma dainininkė.

bus kovo 23 d. 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Piliečių Klubo sa-J

vieną centą bus galima ge 
rai laimėti.

Sviklų įstaigoje
Bronės ir Juliaus Sviklų 

siuntinių siuntimo įstaigą

tiją, Šalaviejus aplankė 
duktė Ruth su vyiu majoru 
Cermak ir vaikais.

Mane aplankė Kietos

Vietos žymūs verslininkai
(174 Millbury gt.) aplanko į Vincenta ir Jonas Kielosyra
nemažai žmonių. Bronė 
Sviklienė visiems maloniai 
patarnauja.

Turime gabaus jaunimo

Worcesterio lietuvių jau
nuolių tarpe yra neblogų

Po $5: Jurgilas, Karaliū- 
nas, Jakubonis, Laurackas, 
Staupas, Juška, Suromskis, 
Marozai, Sinkai, šeštokai, 
Raudoniai, Paleckiai, Bog- 
dan, Manstis, Karnius, Jakš- 
tys ir Pocius.

Kiti aukojo mažesnes su-
Iš čia, pagal iš anksto nu. jų dalyvis. Jis kilęs iš Šilą- i mas- 

matytą pianą, Pr. Spūdis va- voto, Pagražio kaimo. į JAV Minėjimo rengėjai dėkoja 
_____ t_____ ____  žiavo į Floridą. Ten apsisto-' atvyko 1924 m. Apsigyveno' visiems jo dalyviams, auko

ki. Tai tikras ^gamtos ste- J° St. Petersburge. Įdomios,! pas savo brolį ir sesutę Phi- tojams ir savo darbu prie jo 
gražios vietos. Iš čia nuvyko; ladelphijoj. Toje apylinkėj prisidėjusiems.
į išgarsėjusią maudyklių teko ir anglis kasti. Paskui į 

išvyko Kanadon lengvesnio j

buklas! Vargu kur kitur e- 
sama tokių aukštų ir stoių 
medžių. San Francisco įdo
mus miestas, tik ne taip į

vietą Miami Beach. Juozas 
Tomavičius, svetingas tau
tietis, pavedžiojo po tas į- 

mies-

MIAMI, FLA.

SLA 57 kp. gegužinė

SLA 57 kuopos gegužinė

malonūs, geros širdies žmo
nės. Jie dažnai ištiesia ran
ką pagalbos reikalingiems. 
Jie yra Keleivio skaitytojai. 
Suradę laisvą valandą jie ir 
mane aplankė.
Šalaševičiai rašo iš Liberijos

Antanas šalaševičius jau 
senokai dirba Liberijoje, Fi- 
restone bendrovės gumos 
medžių plantacijose. Jis pa
sikvietė ir savo tėvą jį ap
lankyti.

Šiomis dienomis iš jų ga
vau laišką, kuriame rašo, 
kad ten karšta, virš 100 
laipsnių, žmonės labai var
gingai gyvena.

Banketas Vytauto parke

Vytauto parkas bus atida
lytas gegužės 26 d.. Tą die
ną ten bus ir banketas.

J. Krasinskas

sparčiai augąs, kaip Los An.! P^ziojo po tas r
gėlės, ir pragyvenimo kaštai idonuas vietas. Miami įmes

ir ne taip pavojingo darbo 
susirasti. Tose anglių kasyk
lose jo brolis prarado koją.Ti_ru 
Pr.

Koncertas ir vakarienė 
Muziko B. Nekrošo vado- CONNECTICUT KLONIUOSE

laiko iš Kanados vaujamas kvartetas kovo 31

meninis darbas Pr. Spūdį vi. 
sam gyvenimui surišo su Br. 
Ramanauskaite, žinoma vi
suomenės veikėja, Spūdžio 
žmona. Pr. Spūdis esąs labai 
dėkingas Bajorams už jų 
vaišes, širdingumą. Buvo! 22nd Avė., 
gaila su Bajorais skirtis. • Wash.)

, Seattle, Wash„ kur atsilan- .ę1™?, i^imaudzms ap- 
siredyti. Tenka gryname ore 
drabužius keisti, kas sudaro 
visokeriopų nepatogumų. Į- 
domu, kad Miami Beach e- 
sama tilto į vandenyną, pa
našaus, kokio esama Lietu
vos Palangoje, kur vasaro
tojams gera pašnekėsiu ir 
poilsio vieta. Čia ir laiveliu 
pasiplaukiojo.

Piliečių klube Pr. Spūdis 
susitiko su K. Bukaveckū, 
Diržiu ir kitais. Buvojo ir 
vasario 16 d. Lietuvos ne
priklausomybės akto paskelT* • • - • • • • _

Čia pasimatė ir su nauja
kuriu J. Jasulevičium (2023 

So. Seattle,

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad

Kuriu i *
Spūdis su savo žmona! d. 4 vai. Lietuvių Piliečių 

grįžo į JAV. Pradžioje buvo Klubo salėje rengia koncer- 
sunku čia darbo susirasti.' tą. Jo programą atliks ne 
Teko pavažinėti po įvairius tiktai kvartetas, bet dainuos 
miestus (Chicagą, Detroi- dar čia negirdėtas arijas li
tą, Clevelandą, Philadelphi- liaudies dainas ir pats vado- 
ją) ir galop sustojo Nįew vas B. Nekrošas, taip pat ir 
Yorke. Čia ilgam įsikūrė ir solistai iš vietos operos cho. 
įsitraukė į lietuvių visuome- • ro> kuriame ir B. Nekrošas 
ninį darbą. Spūdžių šeimą dainuoja.
nuolatos lanko Keleivis,
Naujienos ir kiti laikraščiai.

Spūdžiai gyvena savo erd
viuose namuose 88-33 El- 
dei-s La., Woodhaven, N. Y.

Čia ir įvyko vasario 23 d., 
jo žmonos suruoštos sutiktu- 

vyiui. parvykusiam

NEW BRITAIN, CONN.

domi meninė programa, 
kalbos, o paskui bendra va
karienė.

Kuri laiką Pr. Spūdis vie-
.........  4 . sėjo pas svetingą Joną Ar-
įseivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutine josiman^ (j Heiman P O B

’ ’173, Shapes, Fla.). Kaimi-
nystėje gyvena ir jo žentas 
šerkšnis. čia susitiko su 
Juozu Steponavičium ir ki
tais.

Jonas Armanas domisi 
lietuvių visuomeniniu gyve
nimu ir Alto bei Vliko dar
bais. Buvo įdomu su juo tais 
ir kitais klausimais pasikal
bėti, mintimis pasidalinti.

bimo paminėjimo iškilmėse.į ves vYrU1' pan\KV«siam įsi 
Atsilankė į tas iškilmes ke-'.tos idomios kelionės. Būta: 

Į lėtas šimtų žmonių.,Buvo į-i dau£ svečių, tarp jų SLA! 
dnTr.i morena vn-km-o™J vadovybės nariai P. Dartris.vadovybės nariai P. Dargis, 

N. Gugienė, E. Mikužytė, B. 
Pivaronierė, adv. S. Briedis 
ir kiti.

J. Vlks.

B. NEKROŠAS

Ir mes gražiai paminėjome 
Vasario 16-ją

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 45 metų su
kaktį minėjome vasario 24 
d. Iš ryto šv. Andriejaus 
bažnyčioje buvo pamaldos. 
Lietuviai legionieriai daly
vavo su savo vėliava. Lietu
vos trispalvę vidury bažny
čios laikė uniformuotas 
skautas. Pamokslą sakęs 
kun. Zanevičius ragino ne
pamiršti Vasario 16sios ir 
kovoti, kol Lietuva bus vėl 
laisva.

Po pietų Lietuvių Namuos 
susirinko apie 400 asmenų. 
Čia buvo perskaityta maio. 

ro proklamacija, kalbėjo dr. 
Algirdas Polaitis, kun. kleb. 
Benediktas Gauranskas, ma
joras Thomas Meskil ir dr.

Zavickas, Gudynai, V. Juo- 
zokas, K. Stasiukevičius, J. 
Liūdžius, A. Zdanys, B. Vil
činskas, A. Burneika, V. Sta
šaitis, J. Zdanys ir Pr. Ku
bilius.

Kiti aukojo mažesnes su
mas. Iš viso surinkta $373. 
02, bažnyčioj surinkta$246. 
70, tai viso $619.72, kurie 
bus pasiųsti Amerikos Lie
tuvių Tarybai.

ALT skyrius dėkoja vi
siems aukotojams.

Pranas Naunčikas

PROVIDENCE, R. I.

banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš 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 milioYius 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip ab irado 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. Gražiau kietais apdarais kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

OS E. D»eadway So. Boston 27, Mass.

NAUJIENA

Keleivio administracijoje 
galima gauti ir šias knygas:

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Aplamai, visa kelionė bu
vo vertinga, kupina įspū
džių, ir tos kelionės metu 
tarp savų senų draugų ir ki-, . , .. .. .
tų tautiečių patyrė daug šir- leonard Valiukas’ LI- 
dingumo, vaišingumo. V^!™VANIA LAND OF HE‘ 
tai kelionę padarė dar įdo-'ROES’ 88 psL teksto ir 95 
mesnę ir nepamirštamą. Vi-'1 
siems, su kuriais teko PrJ..... ‘

. . . Petras Vileišis iš Waterbury.
meSs Manin« P"*™* at,ik» nminKaun ihi-5 metais,

B 
gon
taigi šiemet sueina jo muzi
kinės veiklos 50 metų sukak
tis. Dainuoti mokėsi jis Ita
lijoje, įvairiose kolonijose 
vadovavo chorams, , rengė 
sėkmingus koncertus. Dabar 
jis pensininkas, bet dar ku
pinas energijos, gyvena gra
žioje miesto dalyje (92 N. 
E. OOth St., Miami 38, Fla). 

Tikime, kad šis pirmas

Dar apie Lietuvos šventę

Praeitame numeryje iš- 
spausdinttą Vasario 16-sios 
minėjimo aprašymą čia no
rima dar štai kuo papildyti.

Minėjimą surengė komi
tetas: pirm. J. Staricenka, 
sekr. B. Paulauskienė, ižd. 
J. Kiela.

Meninę programą atliko 
muz. J. Beinorio vadovauja
mas choras. Pasirodė su so- 
vo dainomis ir deklamacijo
mis ir skautai.

Aukų minėjime surinkta 
$214.25, o L. Piliečių Klubas 
jau anksčiau pasiuntė ALT 
$100.

Stambesnę auką davė:
dr. B. Matulionis $30, M. 
Walaskienė $15.

Po $10: kun. J. Vaitekū
nas, A. Adomavičius, S. 
Vaičaitis, šv. Onos Dr-ja ir 
LRK Pil. Klubas.

Po $5: K. Cironka,, E. 
čiočys, J. Beinoris, Šv. Ka
zimiero parapijos choras, V. 
šakalys, O. Kukanauza, J. 
Katkus, D. Bernotavičius, 
Vyčių 103 kp. ir Motinų gil-

Petkaičio vadovaujamas įs 
Hartfordo atvykęs choras ir 
Marijošienės vadovaujami 
šeštadieninės mokyklos mo. 
kiniai.

Minėjime buvo daroma ir 
rinkliava, čia reikia primin-j 
ti kun. kleb. Ben. Gurausko 
pastangas ruošiant minėji
mą. Jis dalyvavo rengėjų pa 
sitarimuose ir davė daug 
naudingų patarimų, bažny-

, - . čioje įvykdė rinkliavą, kuriv,sus Miam, lietuvius, nes davė ?246.70.
|tai nebus paprastas koneer-l Minėjime aukojo; Varp0

Dramatinis Klubas $25, kun. 
kleb. B. Gurauskas $20.

Po $10: SLA 34 kp., Auk- 
sinio Jubiliejaus Klubas, V. 

MI'1 Marijošius, K. Giedraitis, B. 
Semaška, V. Abečiūnas, E. 
Dalengauskas, A. Dūda ir G. 
Stasiukevičius.

Po $5: miesto

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje vra šio žymaus poeto i kvarteto koncertas sutrauks/ioa i_ . • __ - i- , •visi eilėraščiai. 420 psl., kai
na $6

psl. paveikslų, kaina $4.75.
Dr. Kazys Grinius. ATSI

MINIMAI IR MINTYS, IISpūdžiui toje kelionėje su- _______  ... .................
sitikti, jis taria širdingą a- > tomas, 336 psl., kaina $5. 
ciu. Iš viso kelionėje išbuvo!
6 savaites.

tas.
P. B.

SKAITYK 

CHELSONO
STASIO 

PARAŠYT/)
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Pakalbinkime draugus, kai- Amerikoje,” DAUG PA-
mynus ir pažįstamus užsisa- VEIKSLy. KAINA MINK-

kyti “Ke,ei¥i” K>i"« STA'S V,RSA,S *4°° 
narys, daugelio organizaci- tams penki doleriaL KIETAIS—$5.00

majoras
Thomas Meskil, K. ir A. Ste. diJa-
ponaiciai, O. Savonienė, 
Stirbiai, J. Razevičius, G. 
Krivickas, Z. Bengard, K.

Po $3: V. Mothieu ir J. 
Guobys.

Kiti aukojo mažiau.
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PLEPA KO PATS NEŽINO

Iš pavergtos Lietuvos
12 rusų, 15 lietuvių

Vilniaus mieste į Aukš
čiausiąją Taiybą ' iškelta“ 
12 rusų ir 16 lietuvių.

Žeimių rinkiminėj apy-į 
linkėj kandidatų taipe 
Koris čirkov, Plungės apy 
linkei bu>o Įsakyta iškel
ti“ generolą Georgijų Seme, 
novą, Pabaltijo karo apygar
dos viršininką.

Panašių "lietuvių“ yra 
daugiau kandidatų tarpe.

Iš jų sąrašo sužinome, kad 
Dmitrij Apočkin yra Kel
mės rajono \ ienybės kol
chozo pirmininkas, jis ir 
kandidatas i "parlamentą“.

Iš ten pat sužinome, kad ir 
Raseinių rajono Didžiojo 
Spalio kolchozui vadovauja 
Įvairiais medaliais krūtinę 
apsikarstęs "lietuvis“ Fio- 
dor Bičkov, Mickūnų apylin. 
kės Aušros kolchozui Ivan 
Veselov ir 1.1.

Vadinasi, rusai jau isibro 
v ė ir Į kolchozų vadovybes, 
kur seniau rusų visai nebuvo.

Koks malonus gyvenimas

Rengiasi atimti daržus

(E) Pagal Vilniaus radi
jo vasario 25 d. pranešimą, 
Žemės ūkio produktų garny, 

iv namnšu ministerijos

F © r---------
mu apsvarstė klausimą dėl 
visuomeninių daržų išplėti
mo savchozuose ir kituose 
valstybiniuose ūkiuose. Pa- 
eigūnai nustatė, kad, esą, 

individualinė daržininkys
tės sistema turinti nemaža 
tiūkumų, reikalaujanti daug 
darbo jėgos, atitraukianti 
žmones nuo gamybos. Dar 
„oliau pabrėžtas kitas bolše-

______ I
Vilnies mandrapypkis S.' 

J. Jakubka, Lietuvą aplei-Į 
dęs bene 1926 metais, vasa
rio 28 d. rašo:

"Tie patys buržuaziniai 
nacionalistai ir šiaip jau at-, 
žagareiviai pliauškia, kad 
Lietuvoje tarybinė santvar- 
’ i buvo p ------ -

»rą. i oki 
patikėti

Vaidyla. Jie tada Lietuvoje 
nebuvo ir nematė, kas ten 
dėjosi.

"Kaune ir visuose didesniuse 
miestuose bangavo daug-tūks- 
tantinės darbo žmonių džiaugs
mo demonstracijos. Vargingie- i
ji valstiečiai bažnytkaimiuose 
ruošė mitingus ir iš visos šir
dies sveikino Tarybų valdžią, 

.ūkinis teiginys: esą, mažuo-» ”Tai gali pasakyti kiekvienas 
e sklypuose nesą galimybių <joras dypukas, nesuteptomis 
anaudoti priešakinę tech- žmonių krauju rankomis. Jie 

llką“. * matė, kas tada dėjosi.
Lietuvos gyventojų, ypač "Hitleriniai prasikaltėliai to

JOJIKAI MOKA IR ŠITOKĮ DARBĄ

cia rautame arklių lenktynių jojikus James 'lesta 
(kairėje) ir John Vi takų-dabar dirbančius Grotone, 
(onn^ povandeninių laivų statykloje. Ten dirba dar 4 
jojikai. Vienas jų yra Įlindęs pro 10 su puse colių 
skylę Į 4 pėdų 6 coliu povandeninių laivų Polaris ra
ketos vamzdi.

Vargas kolchozuose
Kai Keleivis ar kita demo- vytė, vištelė, kiaulytė. Bet 

kiatinė spauda rašė, kad ir šių dienų "dvarininkai 
Lietuvos kolchozininkai— kreiva akimi žiūri ir grasina 
naujųjų laikų baudžiaunin- atimti net ir tuos darželius., 
kai—vargsta, tai visokie Kaip gali būti komunisti-» ui VIAI , *MV*»*^ I — — ---
Bimbos, Mizaros, Andriu- nių dvarų darbininkų padė
liai, Margel io tipo turistai ii' tis gera, jei ten ponų daug 
kiti panašūs apsiputodami kartų daugiau, negu anais 
šaukė, kad tai yra Lietuvos i senais baudžiavos laikais.
šmeižimas, kad dabar Lie
tuvos žemdirbiai gerai gy
vena, o jei kame atlyginimai 
Jogesni, tai taip yra dėl to, 
kad ten tinginiai gyvena.

Minėti tipai susirietę me- 
uoja, nes jie taip turi dary- 
,i, eidami pagal Maskvos 
generalinę liniją. Kad jie

Štai ne kas kitas, bet A. 
Marcinkevičius komunistų 
"Tiesoje“ rašo, kad Kauno 
rajono kolchoze "Pirmyn“ 
vadovaujančiam personalui 
išmokėta 5 tūkstančiai rub
lių, o kolchozininkams tik 
tūkstantis. Panašiai ir Ro
kiškio rajono kolchoze "Per-. .

>uvo ir yra nepataisomi me.'i?a^“• Čia pernai per 11 mė- 
‘ ‘ ‘ pripažįsta ir pa-j nesiM vadovams išmokėtaagiai tai pi u p<%- i------ z ----- - ------ ------------

lių komunistų Vilniuje lei-i 6,628 rubliai, o kolchozinin- 
Jžiamame savaitrašty "Li- j kams 6,340 rublių. "Gegu-

,, ... Cm

.arr.autojų, darbininkų dė- 
nesiui paskelbę tuos sam
protavimus, paruošų parei- 
-ūnai nutarė Įpareigoti sov
ehozų ir kt. valst ūkių di
rektorius, be to, ir prof. są
jungos komitetų pirminin
kus, kad šie išaiškintų dai
lininkų ir tarnautojų susirin
kimuose visuomeninių dar
žų pranašumą. Išvada: šalin 
individualūs daržai, nes, 

Į juos turėdami, žmonės galės
Apie tai Vilniaus Tiesoje 

(32nr.) rašo P. Arūnas:
"Mieste (Biržuose, Kel.' pagerinti savo buitį, 

red.) — daugiau kaip 10* jų kolchozininkams duo- 
tūkstančių gyventojų. O pii- u privačiai naudotis darže-

nesakys. Jie pučia buržuazinių 
nacionalistų dūdon“.

Tikrai mandrapypkis tas 
Maskvos davatkėlė Jakubka 
iš Vilnies! Grigaitis, Šimu
tis, Vaidyla gali patikėti, 
kad Lietuvą rusai jėga pa
grobė, nes jie tada Lietuvo-; 
je nebuvo ir nematė, kas ten 
dėjosi. Bet Jokubka tuo ne
tiki, nors jis tada ten irgi 
nebuvo.

Girdi, dori, žmonių krau

tis viena ir ta pati apleista.
Ir labai jau šalta. Senos pa
talpos taip ankštos, kad šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
čia būna didžiausias susigrū
dimas, susidaro eilės.

"Sunkoka ir mūsų miesto 
moterims. Skalbyklos mies
te nėra. Sutepei geresnį dra
buži, suk galvą, kuo jį išva
lyti, arba dumk pas privati
ninką — cheminės rūbų va
lyklos Biržuose taip pat nė
ra. Seną drabuži pataisyti, pagaminti vos 
persiūti nėra kur. Nuomoji-’ 
mo punktas veikia, bet turi 
tik dvi skalbimo mašinas.
Tokiam miestui, aišku, per 
mažai. Nereti nusiskundimai 
blogu batsiuvių, laikrodinin
kų darbu. Antai, mechani
nės dirbtuvės "Medeikių“ 
kolūkio motociklą per pus
meti taip "suremontavo“, 
kad šemininkai vos senąsias 
dalis besurinko.

"Nerimą kelia dujų ūkio 
šaltkalvių Taujanskio ir In- 
driliūno elgesys. Ne kaitą 
jie atvyksta dujų balionų 
prijungti neblaivūs. Kuo vi
sa tai gali baigtis, nė aiškinti „ . . ~ * M
nereikia. Ir jie, ir vietinio paraginimą’ (tiksliau: Įsa-: 
ūkio vadovai, tur būt, žino, kjmą,E.) Į Kazakijos, Kras.1 
jog dujomis pripildytas ba- i ^aro sritis ir jų sovchozus 
lionas—ne žaislas.“ j ilniaus ir kitų Lietuvos

_ - . t . _ rajonų išvyksta net 400 as-
O a.ai kitas pavyzdys , menų. Jų tarpe traktorinin-
"Mes Radviliškio miesto kai’ žen?ės specialistai, 

Naujosios gatvės Nr. 8 namo T1' : ūkio darbuotojai ir kt

Ir Chruščiov—tautiį naikintojas
(Elta) Nikita Chruščio- rė Mikojano nuomonei, 

vas dažnai dedasi esąs taiką Kai tik karo frontuose iš- 
mylintis, žmoniškumą pabo. ryškėjo persvara sovietų ka, 

- įjantis, asmens kultą smer- riuomenės naudai, kai lauk- 
JU nesutepę savo rankų d.pu-j' ’ Pasauliai skelbiama, ta sovietų laimėjimo rytų
sai gali tai patvirtinti To- * . pasmerkęs fronte, generolui Sierovui
k,ų yra kelios dešimtys tuks- jis 1 irmas iš. (žinomam lietuvių deporta-
tane.ų, bet jie sako visa, ką Su:ino į'vkdvtas pik- cijų vykdytojui) buvo duo-
kita. o ne tai. ko Jakubka tad^.be<_ * * ‘ tas Įsakymas pasirengti tų

kad tautelių gyventojų iškėlimui 
iš šiaurinio Kaukazo, be to,

lių plotas tesudaro vos kelis 
procentus visos dirbamos 
žemės, bet iš jų valdžiai 
1962 m. duota javų 27%, o 
iš kolchozų ir sovehozų 73 
'., mėsos iš tų darželių duo. 
ta 32%, o iš kolchozų-sav- 
chozų —68%

Kaip matome, kolchozai 
ir sovehozai, turėdami de
šimtimis kartų daugiau že
mės ir tą bolševikinę "prie
šakinę techniką“, teįstengia 

porą kartų 
daugiau, negu kolchozinin
kai jiems duotuose sklype
liuose. O be to, reikia atsi
minti, kad tie sklypeliai su
daro pagrindinį kolchozi
ninkų pajamų šaltinį. Apie 
tai rašoma kitoj vietoj —
Vargas kolchozuose.

Vėl šimtai specialistų 
iš Lietuvos į Kazachstaną

(E) Vasario 22 d. Vil
niaus radijas pranešė, kad 
"partijos paraginti gyventi 
ir dirbti komunistiškai“, Į 
plėšinių žemes išvyksta Lie
tuvos statybininkai ir trak- j KONGRESO UŽRAŠUOSE 
torir inkai. Pagal tą partijos

kita, o ne tai, 
norėtų, nes visi žino, kad so- i 
vietinę tvarką Į Lietuvą at
nešė raudonosios armijos 
durtuvai. Net patys komu
nistai istorijos vadovėly ra
šo, kad Tarybų Sąjungos 
vyriausybė, "siekdama už 
tikrinti TSRS ir Lietuvos 
sienų saugumą“, pareikala
vo Įsileisti Į Lietuvą raudo-

Tačiau ar visi žino,
Į čiajirčg Kaukazo, čečėnu. in_. _ _  -. . a
’ gušų ir kitų tautelių visi gy- Parūpinti ir Krymo totorių 
ventojai iki paskutinio buvo iškeldinimu. Planas buvo į- 
ištremti Sibiran iš jų gyve- vykdytas visu stropumu. Uz 

~ namų vietovių? Kitų taute- tą pasidarbavimą Sierovas 
! lių žmonės buvo sušaudyti buvo apdovanotas Suvorovo 
jų pačių žemėje. Kuo jie ga_ *r. Kutuzovo ordinais. Tas 
Įėjo būti pavojingi Sovietų niekingas gyventojų įskėli-

, .. -. . Sąjungai, kurioje yra per : mas buvo įvykdytas daly-
nosios armijos dalinius ve- i(J Jen<ų> OP tų i vaujant 700 saugumo valdu
hau pareikalavo pakeisti vy-Į^^jj teb^Q vos ninku ir su Nikitos Chrus-

15 Mask^°Sv.atXy‘ apie du milionai? Tuo tarpu čiovo pritarimu. 
lrSir !2eJ°’i komunistų spauda ir propa-' Dabar Chruščiovas krato-
Raudonoj? nagaika iA tuoj £andinlnkai dien3 nakti ka' si padarytų niekšybių ir kaksss dzLuZiė’ rd soviet;ų suli^Tačiau

™l™“ngUS zmones SUVa‘ gybė, laisvė... maža aukštų kvietinio sau-
žodžiai žodžiais, tačiau gurno pareigūnų ir karių, jie 

1943-1944 m. Sovietijoj ki- atidengia daug dar viešai 
lo klausimas, kad tas taute- nežinomų piktadarybių ir 
les reikia sunaikinti, nes jos paryškina Chruščiovo vaid- 
keliančios nerimą, neprisi
taiko sovietų santvarkai, o 
karo metu laukusios atei
nant vokiečių.

Atmintina, kad 1943

veratūra ir Menas“ (Nr.6) 
Jonas Avyžius, kuiis, be kita 
<o, šitaip rašo:

"Mūsų kaimas, aplamai 
imant, dar gerokai atsilikęs 
nuo miesto tiek buitiniu, tiek 
kultūriniu atžvilgiu, o svar
biausia dar palyginti blogai 
apmokamas darbadienis, 
kolūkiečių materialinė bazė 
daugumoje remiasi asmeni
niu ūkiu (daržas, karvė, 
kiaulės), kuris atima didelę 
dalį laisvalaikio, neleidžia 
pilnai išnaudoti kultūrinių 
priemonių ir tuo pačiu stu
mia kaimo žmogų į grubų 
materi&liškumą. Ir nenuo
stabu, kad į miesto žmogų, 
kuris savanoriškai išvyksta 
dirbti kolūkin, žiūrima kaip 
į keistuolį ar didvyrį.“

Taigi ir Avyžius patvirti
na, kad Lietuvos žemdirbių

i žės 9-tosios“ kolchoze kas 
penktam kolchozininkui yra 
vienas viršininkas.

Net tas korespondentas 
juokiasi, kad Panevėžio ra
jono "Mūsų laimės“ kolcho
ze brigadininkai turi savo 
pavaduotojus. Brigadinin
kas kažinkur vandravoja, o 
jo pavaduotojas sėdi ir pyp
kę rūko. ”6 ko jam, sakyki
te, nerūkyti? Tegul dirba 
kolūkiečiai, o jis—darbuoto
jas etatinis, dirbti jam nėra 
reikalo. Atlyginimas ir taip 
eina“.

Tokia tvarka yra visoje 
Sovietijoje. Ją atnešė į Lie
tuvą rusų durtuvai, o su ja 
atnešė ir darbo žmonių var- 
gą-

LIETUVIAI JAVUS 
PERKA SIBIRE

atlyginimai ir šiandien tebė-! Pagal vasario 22 d.
__LI____ • 1- J • •* in4*ra blogi, kad jų išganymas 
yra tie dar iki šiol duodami 
maži daržai, nuosava kar

{DOMIOS knygos 
ROMANAI

rydavo
Bet kam dar šiandien kal

bėti apie tai, kas visiems, 
nors šiek tiek sveiko proto 
turintiems ir gyvenimo įvy
kius seka ntiems, yra gerai 
žinoma.

J. KAJECKO KALBA

Lietuvos atstovo 
Kajecko Los Angeles ang
liškai pasakytoji kalba Va
sario 16-sios proga Atstovų 
rūmų pirmininko John W. 
McCormacko potvarkiu iš
spausdinta Congressional 
Record vasario 25 d., o lie-

m.
Į vasario 11 d., taigi prieš 20 
! metų, visasąjunginės komu-

meni.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
VVASHINGTONE

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl., kaina .. $2.50.

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

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

Vincas Ramonas: MIG-

duozo!nistu partijos politbiuras iau ties ProSa Lietuvos atstovą

(E) Lietuvos Nepriklauso-'LOTAS RYTAS, 166pusl., 
mybės Paskelbimo sukak-! kaina $2.00.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 

205 pusi., kaira

gyventojai praeitų metų pa- .° 6udu toliau vyksta pu-ituviškai pasakytąją Ameri- 
hnianio trovnma nai,4i,o ®iaU t\ lUS LietUVOS CVVentO_ kos Rfllsn rarliinc nor-rlauobaigoje gavome naujus il
su Visais patogumais įreng
tus butus, tačiau žiemos me
tu, užkūrus centrinį apšildy
mą, pasirodė, kad nei viena
me bute radiatoriai nešyla. 
Kur mes tuo reikalu besi
kreipėme, niekas mums nie
ko nepadėjo. Todėl nutarė
me kreiptis į Jus. gerbiamo
ji redakcija. Gal Jūs mums 
padėsite.“

Taip rašo V. Tvaronavi- 
čius Tiesos Nr. 49.

J. Žiugžda gavo ordiną
Juozas Žiugžda už nuo-

siau tylus Lietuvos gyvento, 
jų-specialistų, jaunimo ir kt. 
išgabenimas į tolimuosius 
Sovietijos plotus. Tai vyksta
tuo metu, kai nuolat skun- šizmo aukoms Pirčiupyje“.

kos Balso radijas perdavė 
į Lietuvą.

konkrečiai svarstė klausimą 'L Rajecką sveikino Valst. 
apie tų tautelių iškėlimą iš sekietorius, pasekretorius ir romanas, 
jų gyvenamų vietų. Visų na- kiti Valst Departamento į $2.50. 
i ių principe buvo sutikta, Pareigūnai. Dar sveikino j Juozas Švaistas: ŽIOB 
kad tos tautelės yra bausti- Fed. Vokietijos ambasado-. RIAI PLAUKIA, romanas 
nos, gyventojai reikalinga rius ir kiti ambasadoriai, aL! " 1
ištremti į Sibirą. Politbiuro sllank§ i Lietuvos atstovo ir - e-------
nariai — Molotovas, ždano- P°nios O. Kajeckienės su-: kaina $2.50. 
vas, Vozniesienskis, Andrie- renštU priėmimą Lietuvos Į Aloyzas Baronas: LIEP- 
jevas ir Kosiginas buvo Įsi- Pasiuntinybėje. į TAI IR BEDUGNES, pre-
tikinę, kad tas tautelių iškė.' Priėmime dalyvavo___
limas turis būti pradėtas ne- i eilė aukštų JAV Valst De-

iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl.,

Izvestijų“ pranešimą ("Ja
vų afera“) į suktybes varant 
javų prekybą įtraukti du 
Kazachstano Min. Tarybos 
pirmininko pavaduotojai— 
Melnikas su Slašnevu—ir 
dar du stambūs pareigūnai.

Pagal "Izvestijų“ dienraš
tį, į Kazachstaną buvo atvy
kę "sandėlių agentai“ iš Lie
tuvos, Ukrainos ir kitų res
publikų, supirkinėję javus 
ir juos siuntinėję į savųjų 
respublikų kolchozus ir sov
chozus. Tie javai vėliau bu
vo pristatyti valstybei į pla
nų išpildymą.

Pagal Maskvos laikraštį, 
agentai iš Lietuvos dviejų 
metų laikotarpy išsiuntę į 
Lietuvą 16,380 tonų javų ir 
už kiekvieną kilogramą už
dirbę po 2-3 kapeikas, f U- 
krainą buvo išsiųsta 65,000 
tonų.

Dienraštis dar nurodė, 
kad vieno traukinio su 20 
vagonų pasiuntimas iš Ka
zachstano į Lietuvą vienam 
iš lietuviškųjų agentų, Ciun- 
skui, atnešęs maždaug 5,000 
dol. pajamų. Apie aferą pa
skelbė prancūzų (AFP) a- 
gentūros ir visa eilė europL 
nių dienraščių, pvz., Neue 
Zuericher Zeitung ir kt.

džiamasi žemės ūkio, staty
bos ir kitais negalavimais, 
tiūkumais.

Lietuvis kandidatų 
Lenino premijoms sąraše

(E) Vasario 19 d. paskelb. 
tas vad. Lenininių literatū
ros ir meno premijų komite
to prie Sovietų Sąjungos 
Min. Taiybos pranešimas
apie atrinktus kandidatus i rodymus.

sizmo auKoms nrciupyje . , . i
Šią kandidatūrą pateikė Dai--^■kojanas dar pri- parlamento, Įstaigų parei- 
lininkų sąjunga Maskvoje. fįd„ta’g e®,,b“g‘‘;gng.^on81;®so nariai: ,D>-
Kaip ir kiekvienais metais,
pateiktieji darbai rodomi 
per' televiziją, parodose, 
koncertų salėse, o visuome
nė raginama pareikšti savo 
nuomonę, žinoma, tai atlie
kama tik dėl akių, nes pre
mijos bus paskirstytos pa
gal komisijos ir partijos nu-

. 1 mijuotas romanas, 279 psl.
T kaina $3,00.

Alovzas Baronas: VIENI 
SI MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na $ 1,50.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s

pelnus Maskvai neseniai ga. Pre.miJa\ gauti. Šiais metais 
vo istorijos daktaro laipsni, kęliasdešimt Sovietijos kan-istorijos daktaro laipsnį,

VASARIO 16 MINĖTA 
KETURIUOS ŽEMYNUOS

Lietuvos nepriklausomy,
. s Paskelbimo 45 m. sukak

tis iškilmingai minėta įvai
riose vietose Europoje, Pietų 
ir Šiaurės Amerikų ir Aust
ralijos žemynuose. Nėra ži
nių, kad ji būtų minėta Azi-

nes ten nėra 
didesnių lietuvių kolonijų.

. Aišku, ji negalėjo būti 
viešai paminėta ir pačioje 
Lietuvoje, kurią spaudžia 
komunistų batas.

Jei savo bičiuliui iirašy.i 
Keleivi, jis tau bus dėkingas 
ištisus metus.

nos, tačiau jo nuomone, ■ plomatinio Korpuso atsto-
bausmę galima atidėti, nes; vai su dekanu priešaky, A- -- 4
dar nebuvo pasibaigę karo' paštališkojo sosto delegatas ?
veiksmai, Hitleris dar ne-J J A V su savo bendradarbiais, I X Kudirkos
buvo parblokštas. Mikoja- tarpt, organizacijų pareigu- 394 pusl* kairw
nas dar iškėlė klausimą —Inai, profesoriai, spaudos at? vLLA, * TADC 
svarbu kaip į tai galės rea-. stovai, latvių, estų atstovai nviF IH r
guot! Lietuvos, Latvijos ir ! ir gausiai susirinkę lietuviai, j G^ENIMV, 462
Estijos gyventojai? Esą, jie i gyv. Washingtone. iP f1*’ kai"a$4^°-
gali sukilti nasinriešinti na -.r Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNOjutę, kad naikinamos maL 16 Die?°« š^ntę SPARNIŲ SOSTAS, premi-

n priėmimą vasario 18 d. ap-! juotas romanas iš politiniu 
* * * 268

jutę, kad naikinamos mažos 
tautos, kad ir jiems netektų 
sulaukti tokio likimo.

Ir jam "Garbės raštas*

Žinomas architektas Vy-didatų tarpe vienas lietuvis ------------aumgWn
zidentas“ L. Brežnev ji'ap- Pasiūl?las dailės srity—tai Uutas Žemkalnis baigė 70 j.. Anuomet Stalinas, jo de- ning Star. 
dovanojo "Darbo Raudono ! G' Jokūb<>nis, skulptorius, m- amžiaus. Ta proga jis ap- !!nioJ1 ra"ka Nikita Chruš- 
sios Vėliavos“ ordinu " už J*° darb3 "Paminklas fa- dovan°tas "Garbės raštu“. cl0vas, Kaganovičius prita-

o kovo 2 d. Sovietijos "pre
rašė dienraščiai The Wa- 
shington Post ir The Eve-

Ir pelė savo urve ginasi.

emigrantų gyvenimo, 
psl., kaina $2.50.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.
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Maik! 
dar

vežimėlį, vaikas auga be 
motinos šilimos, kaip tošį 
profesoriaus Harlow izoliuo
tos beždžionaitės, ir užau
ga žvėriukas, kurio nei tėvai 
negali suvaldyti. Taigi savo 
eksperimentais su beždžio
nėm tas profesorius nori įro
dyti, kad dabartinis vaikų 
auklėjimas yra pragaištin
gas.

— Maiki, aš tau pasaky

1926 metų perversmas

Išvados

ANDRIUS VALUCKAS
(Tęsinys)

tikisi, kad visiems patrio
tams lietuviams artimas šios 
fraternalinės organizacijos 

j teresui. Rezultate tarp vai-' pasiiyžimas sulauks visuo- 
‘ dovo ir piliečių atsiranda tinio pritarimo. Todėl lau- 
I praraja, kurion nugriūva kiama, kad ne tik seniau

. kojant pagoniškai sudievin- 
i tos valstybės, arba teisin
giau — pačių diktatorių in-

— Alou, 
propesoriai dar nesuvarja- 
vojo?

— O kodėl jie turėtų var- 
javoti?

— Nu, kiti jau varjavoja.

pradėję dirbti Susivieniji
mui organizatoriai, bet ir 
daugelis naujų veikėjų su-

„ ! tartinai pasistengs ši vajųpiane JO kurti w savo ideo- i*'s-kminį
S I £«*»• 1U*naujų narių, kurie turės sa

diktatorių sukurti svajingi 
ko vadovaujančios ir diktuo- sostai.

Lietuvos fašistai pamažuŠiuo metu ir krikščionys janulos ™!ės- Ta ?antYarka
demokratai ir voldemarinin-1 u*sl?glnlai. fese W ekono' 
ueniumauM mimams interesams ir jų
kai pi ipazj«t», j atgyventoms tradicijoms

suras 
sau

rimto pagrindo penremnm ^k^tor^  ̂ naudos, gaudami gerų ir pa-
nebuvo, nekalbant jau apie .____ ... . __ ___ i bandė sukurti idealogiją Al. .... Q ntoinnstsiu, kad tas bzikalogijos pro-1 nebuvo Rudoku- žagareiviab pradžiugo pa-! į*

fesorius be reikalo su mon-ine&aliskus » Jiius u mat^ fašizmo įsigalėjimą I- t.
kėmis monkinasi. Amerikoj; mentus. Tautininkai beliko
vaikai ištvirkę ne dėl to, kad 
juos karvės pienu maitina, 
ale dėl to, kad bizūno negau
na. Dac oi.

TEISINGAS ŽODIS

vieni,
senus

Giovanni
kurie dar vis tvirtina talij,°j.e’ .’’«8ud?kl<> diktatu. • j70‘^7pUad“ešri^, Joną™ <£- 

prasimanymus per- ličius ir kiti kopijavo iU-

rečio Rocco ir 
Gentile. Juozas

tikimą apdraudą. o taip pat 
dar labiau sustiprins šią 
svarbią mūsų gyvenime or
ganizaciją.
Naudinga priklausyti SLA

Dažniausiai i SLA nariai.'
^mui^S į ristus. ’ moksi/ninkus;-, N
jkyriai senus melus, norėda- ®- atmiešdami juos vokiečio; __________  __________

_• k0J^’ , 1 garantuotų jų se • w Hegel filosolija, ku-[ - • • Datriotiniais sumeti-
ną Įtaką, uzkonseri’uotų se- - Daffrindus pasisavino iri* ? patriotiniais sumeti

■ na tsoeialinp nadėti ansau- il0S Paglinaub pasisavino u mais nes žmones nori pn- ną socialinę paaeų, apsau cn naP a k Tad1,. ’ • ... 1
mi įtaigoti jaunimą, kuriam 
nori senu įpratimu kalti fa

, šistinį šūkj: tikėk, klausyk įotų Vuo liberahzmo i/pro- koniuI]ls^ai .su ,na^. Tad klausyti lietuviškai organi
__ „4 toli. o 1Studentų Sąjunga leidžia: vado ir aklai kovok už tau- eso t . n

į anglų kalba gražų žurnalą tininkų idėjas. Šis darbas ir italiinu* Camillo di a- ^ame.in e*n .Į Lituanus. Jis giriamas ang’ yra skirtus, kad atskleistų I»Įwje CanuUod, dure musų tari
liškai skaitantiems infor-tikią tiesą apie perversmą ir. • valstvbėie
muoti apie Lietuvą. Toks ; tikras jo priežastis tiems, ku. - •*. n
žurnalas labai reikalingas ir rie tikrovės nežinojo, bet ne
naudingas, bet nuostolingas. 
Jo leidėjai nuolat graudena 
lietuvių visuomenę aukoti 
žurnalui išlaikyti.

Tuo reikalu labai taiklų

ra abejingi kritikai ir linkę

tavoj — Ale kokiem galam jų 
reikia tiek daug, Maiki? Ar
gi neužtektų vienos ar dvie
jų monkių?

— Aš tuojau tėvui paaiš
kinsiu, kam jų reikia tiek

— Nekalbėk niekų, tėve. j daug. Iš tų 600 beždžionių
— Maiki, aš kalbu tikrą į prof. Harlovv turi atskyręs
. « a • J ~ • I OA *__ i —teisybę. Apie tai jau rašo ir j 80 jauniklių ir perkėlęs jas 

gazietos. Jes, Maiki, Zacir-Į į auklėjimo koloniją, kuri
1_ —____ i cncirl nr! n vo trim ol/vmn

stai kokioje kompanijoje, 2acijai. Bet yra svarbu atsi- 
kokiame internacionale atsi. jOg narys, apsidraus-

iami tautie- damas SLA, gauna daugiau, 
Clai negu bet kur kitur, nes jis

Lietuvos masės kratėsi tos turi fraternalinę globą ir
bažnyčia 

susidū-
popiežiaus' . v/'

Piiaus IX nasioriešinimu ‘faslsUnes teologijos, ji me
J Lietuvoje SleževL kad neturėj° gilesnės Įtakos 

Lietuvoje oiezevi T nes ta i-
griežtai prie. 

individualisti-

ieškoti tiesos, kurie nori su-Į 11 .le uy^Je ezevi- Lietuvos liaudžiai, r
sidaryti savą nuomonę apie Ciaus '>liaUb> Pas deologija buvo griež
įvykius bei to meto asmenis. 

Nors istorinės sąlygos ir
žodį tarė Draugo vasario 15 leido pasireikšti kai kui ių 
dienos laidoje Algis Lukas, asmenų charakteriams bei 
gal dar studentas ar neseniai asmeniškoms ambicijoms, 
baigęs aukštąją mokyklą. Let būtų klaidinga visą per- 
Jis rašo: į versmo atsakomybę suversti

i vien neigiamoms pavieniųI

igvvendinti pilną sąžines 7. ....laisve iššaukė milžtakata- ;smga glllai 
aisvę iššaukė griežtų kata lietuvio būdui bei libe-

hkų bažnyčios pasipriešini-1 ,............ .... . .
mą, ir ji perėjo griežton o-
pozicijon, nes vis dar vidur

rališkai giliam socialinio tei
singumo jausmui,— ta ideo. 
logija buvo lietuviui sveti
ma ir nepriimtina. Gaila, 
kad fašistinės diktatūros už
traukta dėmė Lietuvos var-

- *.----------- - , , ... . . ... dui krinta ant visiškai ne-
Amerikoje jau yra baigę moks- prįežastys glūdėjo visuome. ‘ aemoKratiskai nusistačiusių žmonių Diktatorius
lūs daugiau kaip 5,000 lietuvių ninįų grupių interesų ir ide-i \naXvma UV° j gali uždaryti laisvą spaudą,

amžiškai tebežiūrėjo į Lie
tuvą kaip į savo parapiją, ir 
nuskubėjo ieškoti išsigelbė-

'Spėčiau, kad nuo 1950 metų žmonių ydoms. Perversmo Š įimo fašizme. Jeigu ir buvo-i - - i - i ‘ ... I nnrr.nl/raiieLai niicKfopuriu

studentų. Turime jų tarpe jau cl0gijos priešingumuose, 
čia baigusių politikos, filosofijos, vienos pusės buvo griež-

I užčiaupti žmonėms bumas,
Taigi, prieš demokratinę Į terOru įr jėga atimti bei pa-

socioiogijos ir visų kitų šakų ui demokratinės grupės — santvarką išėjo beprincipi-] vogti pilietines ir politines 
niai politiniai čigonai, kaip i teises, bet negali, anot pre-mokslus. Tačiau,

čius LITUANUS ___
ka man skaitė. Sako, paša-«susideda iš trijų skyrių. Vie- randame tiek mažai jaunų pa- £*ovoi*o už demokratine san kyk ir savo Maikiui, kad jo| name skyriuje jaunos bež- vardži, 7 demokratė S™
m ooescriai nradėio iš mon-1 džionaitės auginamos be i q kas finansiniai remia LI- tuvą ir už būtinas moder- 

motinų ir atskirtos viena nuo į tuanus žurnalą? Kasmet vis nlškai valstybei socialines 
kitos; joms duodamas tikį
karvių pienas. Antrame sky- _ ____ _ _________

is baladoja į senas parapinių nį draudimą, socialinę įsta- ' didžiuma nusisuko nuo de- 
saiių duris, prašydami aukų. timdavystę bei globą, žemės mokratijos, tai tebuvo tiktai 
Kreipiamės j senuosius lietuvių reformą, tikslų mokesčių pa- į laik° klausimas, kada jie sa- 
ateivius ir jų organizacijas, pra- skirstymą, pilną bažnyčios į vo pasalūnišką žygį demo- 
šydami nors ir menkos pagalbos, atskyrimą nuo valstybės, į- kratijai nuversti įvykdys... 
O mes patys — ar nesame jau vedant civilinę metrikaciją

propesoriai pradėjo iš mon-Į 
kių imti lekcijas.

— Matyt, jis nesuprato, 
kas laikraščiuose buvo para. 
syta, tėve.

— Ar skaitei ir tu?
— Skaičiau.

, riuje yra pridaiyta dirbtinių 
• motinų beždžionaitėms; jos 
' nupintos iš minkštų vielų,

-Nu, tai išvirozyk, kaip ’ aptrauktos švelniais kailiais,
tu supratai. įsudėtos stiklinės akys ir iš

— Laikraščiuose buvo ra- vidaus šildomos elektros ši-
šyta, tėve, kad psichologijos 
proesorius dr. Harlow tyri
nėja Wisconsino universite
te primatų gyvenimą ir jų

kodėl, pavar- liaudininkai ir socialdemo- 
žurnalo lapus, kurie dešimtmečiais išdidžiai fašistus vadino 

pats Mussolini, stambūs pra 
monininkai, bankininkai,

3 j zidento J. F. Kennedy, nu 
" žudyti tų teisių ir laisvių,— 

ne, jos Lietuvoje pasireikš-

moka nebrangiai, kadangi 
SLA neieško pelno, teikda
mas savo nariams savitarpi, 
nio pobūdžio pagalbą.

Reikia atsiminti, kad SLA 
nariai patys tvarko savo or
ganizacijos reikalus, veikda
mi SLA Konstitucijos nusta
tyta tvarka. Suprantama, 
kad apsidrausti kiekvienam 
yra reikalinga mūsų pačių 
ir mūsų šeimų ateičiai užtik, 
rinti. Todėl geriau gyvybės 
draudimo ir ligoje pašalpos 
ieškoti ne pas svetimus, kur 
žiūrima tik pelno, bet savoje 
visiems lietuviams artimoje 
fratemalinėje organizacijo
je — Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje.

Petras

kriminalistai, katalikų ku-. daVo visą Smetonos fašisti 
nigai, dvarininkai ir demo- nės diktatūros valdymo me- 

matome vedamus aukų vajus, reformas bei piliečių laisves. į raitoti suR.ia.iamn tą įvairiausiomis formomis. 
Eina studentai per namus, dar yos gmpės buvo už sociali-1 rininkiii. Kada inteligentijos įmonių mintyse ir širdyse

Įima.; iš vidaus ateina ir pie- ■ daktarai, inžinieriai, advokatai, bei įgyvendinant pilną reli
nas guminiais žindukais, bet 
pienas taip pat karvės. Tre
čiame skyriuje beždžionai-

būdą. Bet tai nereiškia, kad į tės laikomos su savo motino- 
jis ima ”iš monkių lekcijas4.jVadinasi, sudarytos 
Tai viena. O antra, jis nėra trys skirtingos sąlygos, ir

verslininkai, mokytojai? Ar ne- ginę laisvę ir toleranciją, 
reikia ir mums dabar perimti a- Tos grupės tikėjo, kad tik 
titinkama dalį tos naštos, kurią demokratinė santvarka leis 
taip ilgai nešė mūsų vyresnioji geriausiai pasireikšti atski- 
karta ? rų piliečių iniciatyvai ir kad

NEWARK, N.J.
ti: - V“ A>_ i_-______mirė iv. zvicsiunas

Vasario 20 d. negailestin- 
demokratija niekad nežuvo.ga mįrtis išplėšė iš gyvųjų 
Lietuvoje: ji tebuvo tik lai- tarpo mano mylimą broli
kinai užgniaužta.

(Galas).

Po perversmo prasidėjo 
fašistiniai donkichotiška ko
va su liberališkomis idėjo
mis ir demokratinėmis lais- Mūsų senieji veikėjai ir 
vėmis. Piliečių teisės ir lais- visi tie, kurie praeityje da-

SLA REIKŠMĖ 
LIETUVIŲ VEIKLOJE

Į Kazimierą Alesiūną, Kelei
vio skaitytoją. Ilsėkis, broli, 
šios šalies žemėje!

Pranas Alesiūnas

NAUJAUS1OS KNYGOS

vės buvo pamažu, bet nuo 
lat ir atkakliai siaurinamos,

mano profesorius.
— Olrait, tebus ir taip.

Bet pasakyk, kas yra tie pri. 
matai, kuriuos tas 
ninkas tyrinėja?

prof. Harlow žiūri, kokios 
įtakos tas sąlygų skirtumas 

į turės augančių beždžionių 
moksli-1 būdui bei papročiams.

Nejaugi jis neturi ge-

Pajuskim, jog LITUANUS pavojaus atveju žmonės gins i spauda, mokykla ir organi- 
- - - zaeijos pajungiamos valsty

bės griežton kontrolėn arba

— Primatais, tėve, moks- resnio darbo, Maiki, kad už ... . 7 _ •• 1 1 • • •1*0lininkai vadina aukštesnįjį 
beždžionių luomą.

— O kaip jie ten jas tyri
nėja? Ar uodegas mieruoja?

— Primatai uodegų netu. 
ri, tėve. Šitos rūšies beždžio
nė yra laikoma artimiausia 
žmogaus gimine.

— Geriaut!
— Nesakyk ”geriaut“, tė

ve, nes tai ne mano teorija. 
Tai tvirtina garsūs mokslo 
vyrai, kurie tyrinėja gyvū
nų evoliuciją, jų anatomiją, 
jų papročius ir taip toliau. 
Prie tokių mokslininkų ga
lima skirti mano jau minėtą 
profesorių dr. Harlow.

— Tai pasakyk trumpai 
ir davadlyvai, kad ir man 
būtų aišku ir kad Zacirka 
suprastų, koki monki bizni 
tas profesorius su monkėm 
daro?

— Jo tikslas yra patirti, 
tėve, kai}) beždžionės būdą 
veikia jos auklėjimas nuo 
pat mažens. Jis turi savo la
boratorijoj apie 600 bež
džionių.

— Aš sakyčiau, kad tai

siima tokiais niekais?
— Tai nėra

Tai yra labai sv 
limentas. Profesorius jau 
pastebėjo, kad užaugusi prie • 
savo motinos beždžionaitė į 
būna labai meili, švelni,, 
bai mėgsta su kitom bež- 
džionaitėm draugauti ir žais
ti. Tuo tarpu užaugusi prie 
dirbtinės motinos ir mitusi 
karvės, ne motinos pienu, 
beždžionaitė yra šalta, ne
draugiška ir kompanijos ne
mėgsta, šalinasi nuo jos. Bet 
daug blogiau su tomis, ku
rios buvo užaugintos sveti
mu pienu, neturėjo jokios 
motinos ir augo atskirtos 
viena nuo kitos. Šitos buvo 
stačiai laukinės. Paleistos 
tarp kitų beždžionių, tuojau 
puolė su jomis peštis.

— Tai kokia čia. bėda, 
Maiki, kad monkės pešasi?

— Kai beždžionės pešasi, 
tėve. tai bėda nedidelė; bet

yra mūsų kūdikis, kad mes pasi- tas laisves tiek nuo išorinių, 
liekam atsakingi už jo išlaiky- tiek ir nuo vidaus priešų, 
mą. augimą ir tobulėjimą. Ne- Tos giupės atliko milžiniš- 
sitikėkim, kad kas kitas mūsų ką darbą, nes pabudino 
darbą atliks, mūsų duoklę už kraštą iš miego ir įsąmonino 
mus atiduos, kuomet mes patys būsimus Lietuvos piliečius,

lyvavo bendruose lietuvių 
dalbose, gerai žino, kaip 
svarbus buvo Susivienijimas 
ir kiek daug juo buvo rūpi- 
namasi, kad išlaikytų pa- 

tiesiog uždaromos, panaikin.'grindinę kryptį, jungdamas 
ti laisvi rinkimai, laisvos sa-; visus lietuvius bendrai veik. 
vivaldybės, o kariuomenė; lai. Buvo laikai, kada Susi- 
paverčiama karo žandarme- į vienijimas daugelyje lietu-

i šiame savo butus ir namus akį' Iš kitos pusės buvo įvai-: Kiekviena totalitarinė įsi žmonės, ir jo darbai
"voodoo” statulomis.

Dabartinis mūsų uždavinys— 
vyks-*a į šimtaprocentiniai paremti

raus plauko konservatorių, į valstybė (Mussolinio, Pil- siems rūpėjo. Tiesa, šiandie 
kuriems pati demokratinė sudskio, Smetonos, Stalino,! turime visur nemaža organi-
santvarka buvo nepakenčia-

tantį LITUANUS finansinį va- ma, jau nekalbant apie so
jų. prisidėkim ne su pora dole- cialines reformas, kurios 
rių, kada geros degtinės bute
lis kainuoja tris kartus daugiau,

Hitlerio, Franco, Salazario, zacijų, bet daugumas jų pri. 
Perono, Castro) kelia į pa-įklauso atskiroms grupėms1 _ •__ ______f__ 2__ Ali.___ _____dangės vieną asmenį, o visus kurios paiso tik savo intere

sų. Dabartiniu metu SLA 
pasiliko savo vietoje ir tebė-

juos gąsdino, jos buvo jų ap- kitus piliečius stengiasi pa
šauktos bolševizmu, be to, jungti to asmens valiai, at- 

bet su visa'dešimtine. Su reto- Į jie naujoj santvarkoj nete- skilų individų laisves paau-j^a toji bendrinė organizaci- 
j ja, kurioje sutartinai veikia 
įvairių pažiūrų ir įsitikini-j

mis išimtimis šitai kiekvienas 
iš mūsų gali padaryti. Juk te
reikia, kad atsirastų bent 500 i 
iš mūsų, kurie prisidėtų su de
šimtinėmis, ir jau LITUANUS 
žurnalas turėtų gerą finansinį 
pagrindą. Pasijausk, mielas 
Alumne, kad esi vienas iš tų 
mūsų draugų, kuriems rūpi LI
TUANUS.“

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai irišta, kaina... $2.50.

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina ............................$1.80,

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina......... $2.00

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE. St. Micheiso

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
į psl. kaina...............$1.00

ir NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ STATANT. Rapolo 

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

mų lietuviai.
Dėl tos priežasties

šiandien SLA tebėra svar
bus ir reikalingas mūsų vei
kime.

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelvje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

_ _____ Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems
ir žurnalo finansinis klausi-l skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 
~as būtų išspręstas. I sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-

Bet ar Algio Luko balsas saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
nepaliks be atgarsio, nes iri ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
pats Lukas rašo, daug jau-Į ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.
nųjų intelektualų perdaug! Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
rūpinasi naujais automobi-'

Pradedama. Naujo.io. VIENIŠI MEDŽIAI, romą-

Jei mūsų jaunieji intelek
tualai paklausytų Algio Lu
ko, Lituanui nereikėtų senių 
pensininkų raginti aukoti/

kai žmonių vaikai kelia muš- __
tynęs ir daro užpuolimus, tai • mas būtų išspręsti, 
bėda jau labai didelė. O
kodėl jie taip elgiasi? Ar ne

yra didelis tvartas, o ne lab-J ^.us to, kad mūsų civi-
rab...

— Laboratorijoje, tėve, i
lizacijoj motinos jau nebe
nori savo vaiku motiniškai

būna daromi moksliniai! maitinti ir auginti? Pripila
bandymai bei tyrimai, todėl bonką karvės pieno ir įgrū- - 
jos "tvartu“ nevadinam. ^a va^kui 1 burną. Įmestas į

liais, prabangiškais namais!
636 E. Broadway

“KELEIVIS”
_____:--------So. Boston 27, Mass.

Aušros vajus

Praeito vasario 20 d. SLA 
Pildomoj’i Taryba, susirin
kusi opiųjų organizacijos 
reikalų svarstyti, paskelbė 
naują naujų narių prirašy
mo vajų Naujosios Aušros 
vardu. Tuo būdu pagerbta 
Lietuvos atgimimo pirmojo 
laikraščio ”Aušros“ Įsteigi
mo 80 metų sukaktis. Ta 
proga SLA centre atideng

nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50 

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 psl.,
kaina .................... $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai. kaina.............$3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

tas SLA garbės nario ir vie-' Keleivio administracijoje; 
no iš jo steigėjų dr. J. šliū-i So. Boston 27, M&ss. 
po portretas. SLA vadovybė! 636 E. Broadvvay,

nnrr.nl/raiieLai
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MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS VIENUOLIS

Samdinė Alena
iš atsiminimų

Užuožerių kaime, mano gimtinėje, gyveno du stam
būs gaspadoriai valakiniai Papieviai, Antanas ir Juoza
pas. Nebuvo jie broliai, nei giminės, net ir ne kaimynai, 
o tik turėjo vienodas pavardes. Ir gyveno jie vienas viena
me kaimo gale, kitas — kitame. Nebuvo jie vienas į kitą 
ii- panašūs, tiek būdu, tiek išorine išvaizda. Papievis An
tanas, drūtas, tvirtas, flegmatikas, bet i humorą linkęs 
žmogus, turėjo šeimą ir buvo jau antrą kartą vedęs. Jo 
pirmosios žmonos sūnūs, mano atminimu, buvo jau suau
gę vyrai, tiek namie, tiek ir lauke pavaduodavo tėvą ir va. 
laką žemės išdirbdavo patys vieni, be samdinių ir be pa- 
dienininkų. Tėvas, neišleisdamas iš dantų pypkės, triū- 
sinėjo apie namus: taisė tvoras, kapojo malkas, rišo kū
lelius ir mėgdavo pasišnekėti su kaimynais ar šiaip praei
viais žmonėmis. Net ir elgetos nepraleisdavo jis nepra
kalbinęs ir nepasiteiravęs apie svieto naujienas. O kai jis 
sueidavo su savo kaimynu Naviku, pramintu šmukštaru, 
tai ištisas valandas abu išsėdėdavo ant skiedryno pypkiau- 
dami ir besipasakodami girdėtus, matytus ar pramanytus 
atsitikimus. Žmonos negalėdavo savųjų vyrų ir valgyt 
prisišaukti. O kai žiemos naktimis šmukštaras, pasista
tęs vidury daržo kryžiavonę, sekdavo danguje keliaujan
čias žvaigždes, nuo jo neatstodavo ir papievis. O kiek jau 
visokių atsitikimų, visokių istorijų abu žinojo, tai kad tik 
būtų kam klausyti. Kadangi jie abu buvo nepamaldūs, ne. 
nešiojo ant kaklo rožančiaus su škaplieriais ir tik savo 
žmonų priversti eidavo išpažinties, tai ir gero vardo 
žmonėse neturėjo: —šmukštarą vadindavo piktos dvasios 
apsėstu ir dar prikergdavo nuodniko vardą, o Papievi —

Savo sūnus Papievis laikė rankose kietai ir nė vienam 
neleido vesti, kai jie buvo jau ir suaugę vyrai. Retkarčiais 
švėna ir baikininku.
su savo sūnumis išeidavo laukan ir jis, bet tai daugiausia 
dėl ’ onoro“, negu dėl reikale.

Kai mirė jo antroji žmona Ulia (o ji mirė labai stai
giai ir visai nesirgusi: iš vakaro pasiskundė galvos skaus
mu ir kad visą šaltis krečiąs, o rytą rado lovoje jau su
stingusią), Papievis, nors jam ir piršo trečią žmoną, apsi
galvojo, pasitarė su vienu, su kitu ir, pasišaukęs vyresnįjį 
sūnų, liepė jam susirasti su geru kraičiu (antrajam sūnui 
dalia) mergą ir vesti... Vyresnysis sūnus, ir metų nepalau
kęs po pamotės mirties, susirado tokią mergą ir vedė. Ve
dė ne tik be meilės, bet ir be padabonės.

Prieš savo mirtį sutvarkė Antanas Papievis ir kitus 
du sūnus: vieną išleido Amerikon, kaip žmonės kalbėjo, 
banginių medžiotų, kitą — užkurioms. Papievių valakas 
ir vėl pasiliko vieno vyresniojo sūnaus rankose.

Jo bendrapavardis Papievis Juozapas, pramintas 
susna, buvo labai taupus, labai dievobaimingas, turėjo 
vieną sūnų, dvi dukteri ir labai darbščią geležinės svei
katos žmoną. Jų vaikai, sūnus ir dukterys, buvo daug už 
mane vyresni, tačiau niekur nesimokė, nieko nedirbo ii 
savo tėvams maža ką tepadeda vo. Viena duktė mokėsi siū
ti. Tėvas su motina vieni du išdirbdavo valaką žemės ir tik 
nuo jurginių pasisamdydavo mergą. Berno jie visai ne
samdė, tik per rugiapiūtes ir šienapiūtes kviesdavos pa- 
dierininkų.

Per ištisus metus abu su žmona, kaip prakeikti vergai 
suskretę, pajuodę, mėšluotomis kojomis, ėdaluotomis ran. 
komis, dirbo, plušo ir namie, ir lauke, ir vis dėl savo vai 
kų: dukterims kraičiui, sūnui, kad paliktų tvirtą gaspa- 
dorystę. Bet kaip ne pavaduotojas tėvui augo sūnus Juo
zapėlis, taip ne paspirtis motinai buvo ir dukterys. Tė
vas su motina pirmutiniai keldavos anksti rytą, paskuti
niai eidavo gulti vėlų vakarą, o savo vaikams duodavo 
ilgiau pamiegoti, ir prie darbų jų nemygdavo, ir geresnį 
kąsneli jiems pakišdavo, ir labai rūpinosi jų sveikata.

Papievis Juozapas buvo žemo ūgio vyras, smulkučių 
veido bruožų, dėvėjo pakuliniais baltiniais, vaikščiojo 
vyžotas, vis pakosėdavo ir net vasarą vilkėdavo palaidais 
kailiniukais. Buvo nešnekus, nesutardavo su kaimo vy
rais ir, be savo žmonos giminių, daugiau su niekuo nesibi- 
čiuliavo. Ir jis, kaip ir jo žmona, vis skubėjo ir norėjo pats 
vienas viską apeiti ir padirbti visus darbus... šventadie
niais, jei nevažiuodavo bažnyčion, tai kur nors patvory 
ganydamas savo arklius, poteriaudavo. Visuomet nešiojo 
ant kaklo, virš marškinių, rąžančių ir buvo įsirašęs į ke-j 
Mas “brostvas.” Bažnyčią lankydavo kas antrą savaitę paJ 
sikeisdami su žmona, nes bijojo vienus namus palikti. 
Kartu su savim imdavo ir vaikus.

Papievio žmona, kilusi iš gretimo šeimyniškių kaimo, 
buvo tokia darbšti ir tokia patvari žmogysta, kad kaimo 
moterėlės praminė ją geležine. Ir iš tikrųjų Papievienėj 
buvo kaip geležinė: stora, krūtinga, stačiokė, vienmarš
kinė ir namie ir lauke, vis kur nors bėgo, skubėjo ir, pa- 
kaišiusi naminės rainelės sijoną, viską suspėdavo apeiti 
pati viena. Samdinė merga namie jai nieko nepadėdavo, 
o ji nubėgdavo padėti ir laukan.

KELEIVIS, 50. BOSTON

ŠVO PASIRAŠO PRAŠYMĄ

FiUshurghe mirusi našlė testamente parašė nužudyti 
jos šunis, nes ji mano, kad po jos mirties kiti tu šu//ą 
tinkamai neprižiūrės, šitą vokiečių avinganių veislės 
šunį paėmė kariuomenė, o kitu dviejų airių veislės liki
mas dar kabo ant plauko, kol paliktasis turtas bus 
likviduotas, tų šunų sunaikinimo klausimas atidėtas. 
Testamento vykdytojas adv. Paul McArdle (vidury) 
duoda avi,/ganiui pasirašyti prašymą, kad ir jo drau
gų bū/ų pasigailėta.

rių netikriems vaistams, gy-i matina, labai gerai taria vi- 
dymui ir gydymo priemo-’ sų keturių kalbų (dainavo 
nėms. Vartotojo apsauga' itališkai, vokiškai, angliškai 
pasidarė vis didėjantis vie- ir lietuviškai f žodžius ir t.t.
šas susirūpinimas. Aišku, 
kad vartotojui reikia ir jis 
turi teisę gauti daugiau in
formacijų.

"Senesnio amžiaus nilie-

d., kovo 9 kortų vakarą pa
remti spaudai, o dabar ren
giasi vėl dideliam banketui. 

Tai bus metinis banketas 
Abu kritikai pabrėžė, kad kovo 24 d. Jame bus pagerb.

jos pasirinktos lietuvių tas ir F. Mockus, kuriam su- 
kompozitorių Račiūno, Ba- kanka 86 metai amžiaus, 
naičio, Kačanausko, Gruo- Tame bankete rinksime ir 
džio ir Jakubėno dainos yra našlių karalienę. Pernai iš-

gyv....... .............. r—,----- • -i - , ~ ,
t tos niekam netikusiam ”gy- l'eike- j Dabar proga ir kitai tokią
dymui“, apgaulingos į pen-Į Taip aukštai vertina dai-i laimę surasti. Todėl ateiki- 
siją išėjimo programos, be- nininkę svetimieji žinovai, j te į banketą ir dalyvaukite 
vertė žemė ir t.t. niekad ne- Jei savieji taip atsilieptų, į našlių karalienės rinkimuo- 
gali būti sugrąžinti metams galėtume sakyti, kad čia vei-! se-
Degant. Gailėjimasis praras- kia pažintis, simpatijos, bet Jennie N. Nevienė
to turto išblėsta- prieš senes- taip rašo visai svetimi mu-

BALTASIS

Benediktas Rutkūnas 

VIESULAS

nio amžiaus žmonių širdgė
lą už sudėtas viltis ir tikėji
mą į apgaulingą gydymą ar 
netikrą pažadą," pažymėjo 
senatorius McNamara.

Daug amerikiečių bereika
lingai išleidžia bilioną dole
rių beverčiams vaistams ir ' 
"sveikatos maistui**, apskai-į 
čiuoja federaliniai eksper
tai. Pusė pinigų yra išlei
džiama vadinamam „svei
katos maistui“. Štai keli pa
vyzdžiai, duoti liudininkų 
Senato komitetui:

zikos žinovai. Tai nešališkas j 
vertinimas.

O kiek mūsų atėjo tokios 
menininkės pas įklausyti? 
Palyginti labai nedaug. Gai
la. kad mes nemokame savo 
talentų skatinti ir jų vertinti.

KNYGOS JAUNIMUI

J. V—gas

MIAMI, FLA.

MURKLYS, A. Gietlr iaus apy
saka, 130 psl., kaina . . $1.80.

TRŪS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 

pusk, kaina .......................$2.00

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos, 24 
psk, kaina ................ $1.00

Šėldamos raganos, laumės sibėriškos, 
baltąjį viesulą dumia padūkusios — 
tartumei pragarą būtų atvėręs kas — 
spiegdamos, švilpdamos veliasi, sukasi 
vėjų verpetuose, sniego ratukuose, 
blaškosi, siautėja, galvas nutrukusios, 
klykdamos, pykdamos — aklos, padūkusios.
Viltį išplėšdamos, saulę gesindamos,
siaučia ir siaučia, prakeiksmą išrėkdamos,
šventąją žfemę ir kryžius sumindamos,
žudančio, pl aunančio nerimo ėdamos,
dieną ir naktį nepasilsėdamos,
tulžį, pagiežą pusnynais išriedamos —
padugnių grasmę, dainoj neišgiedamą —
sumaištį, liūdesį sielose sėdamos,
dūksta ir dūksta, prakeiksmą pasauliui ir žmogui

išrėkdamos.

Netikri vaistai
Įkalbinėjimai, apgaudinė- jo 1963 m. sausio mėn. 15 d. 

jimai ir kitokie būdai ame- „Senų laikų medicinos pa- 
rikiečių išnaudojimui yra ti. rodija via pakeista soristi- 
riami Washirgtone specia- kuotų prikalbinėtojų ir ap- 
laus senato komiteto, šio gavikų“, pasakė senatorius 
komiteto pirmininko, Michi- McNamara. Vien tik kenčią 
gano valstybės senatoriaus nuo sąnarių uždegimo (art- 
Pat McNamara. vadovauja, rito) ligoniai išleidžia dau- 
mi apklausinėjimai prasidė- giau kaip 2-50 milionų dole-

Ukininkauti Papieviams, nežiūrint jų darbštumo, ne- 
isekė: arkliai jų buvo blogi ir su inkštirais, karvės nepie- 
ūngos, avelės kas pavasaris sirgdavo “peteliškėmis” ir 
dažnai būdavo bergždžios. Žąsų nelaikė, nes nenorėjo at- 
kiro piemens samdyti, o savųjų vaikų varginti gailėjo.

Dėžutė jūros druskos, kuri 
verta 12 centų, buvo parda
vinėjama krautuvėse už 
$1.50 su priedanga, kad ji 
gali išgydyti ligas, net ir vė
žį bei beprotybę.

„Vėžio gydymas“, par-1 
duodamas po $9.50 už vie- 'LEAVE 
ną penktadalį šaukšto, buvo 
ištirtas chemikų, kurie rado, 
kad tų vaistų sudėtyje nebu
vo nieko kito, kaip tik mi
neralinė alyva.

Vitaminių ir mineralų 
tabletės, kurios yra pardavi. 
nejamos vaistinėse už 5 do
lerius, buvo pardavėjų, ei
nančių nuo durų prie duiti, 
parduodamos už 24 dolerius.

Gerai pažįstamas lekto
rius sveikatos klausimais bu. 
vo nuteistas Kalifornijoje 
už pardavinėjimą ”Ambro
sią of G ods*‘—vaistą nuo vi
sų ligų, o to vaisto sudėtį 
sudarė tik medus.

Norėdama padėti apsau
goti amerikiečius nuo tokių 
apgavysčių, — Federalinė 
Maisto ir Vaistų Administ
racija dabar ruošia „Apga
vysčių katalogą“.

AC.N.S.

MES NESIDOMIM NET
TUO, KĄ KITI GIRIA

Moterys rengia 
vieną banketą po kito

^Moterų Klubas jau suren. i .........
gė banketą vasario 24 d., už- J.elyni karvei »ai 
gavėnių vakarą vasario 26

Ta pati knyga angly 
kaina

kalba,
$1.00

Aiovzo Ba- 
’-ono MpyBbAiitės vaikam.,, 6? psl 

......................................... S1.50

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

YOUR TEARS IN
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

jetuvtų išeivija Amerikoje. 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai- 
na kietais viršais $5.00, minkštais
Tiršan. ........................................... “LPC
kaina ......................................... SI .25

ŽVILGSNIS Į PRAEITI- K. Žuko j- 
domus atsimintam, 477 psl., kai- 

••••*••••••••••••••• So.OO.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkn 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laiku, kieti apdarai .... $3.5t

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

IIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio jdomūs atsi
minimai. 464 psl., kaina....56.00

'.S05 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 Dusia oiai. 
Kaina ......................................... $6.00

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir jdomiai purasvti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėfėgi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metu 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da- 
lis 453 psl. Kaina ............... .'.$4 50

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

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, idomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

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

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina.....................S0.75

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

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS I *EM BASTAI Garsiosios mū
paruošė Anicetas Simutis, daugy-: 7’ n’rmojO M^o metubė žinių lietuviu ir anglų kalboms • parašyti vaizde rai
anie lietuvius visame pasauly,

464 psl. Kaina ........................ $6.50
ra-ytojos paveiksiu, 123 p ■ ’rniai. 
kaina......................................... 50 Ct

Kovo 8 d. N. Anglijos Pa- 
baltiečių Amerikiečių Dr— 
ja šį sezoną Bostone Jorcian 
all surengė antrąjį koncer-

f ik vienos kiaulės Papievienei sekėsi užauginti ir nupe- 
lėti. Žmonės kalbėjo, kad Papievienė šitą dalią atsinešusi 
u savim iš savo tėviškės, iš šeimyniškių kaimo, ir kad ap
skritai ji žinanti paslaptį, kuo ir kaip kiaules nupenėti.
\ė vienas Užuonerių valakininkas gaspadorius nelaikė 
,iek daug kiaulių, kiek Papievis.

Nepardavinėdavo jis turguje nei kiaulienos, nei la
jinių nei kumpių, o versdavosi kitokiu būdu. Du tris nupe- 
įėtus meičiokus kasmet parduodavo Rygos pirkliams, o 
kitus skersdavo patys. Kai kiaulę paskersdavo, Papievie
nė visas nuolikas, visus gyslagalius, net kojų nagus ir žar
nų nuoskutas sulydydavo katile, perkošdavo per rėtį ir, 
supilsčiusi į dubenis ir dubenėlius, padėdavo šaltoje ka
maroje. Iš paviršiaus tie taukai atrodydavo balti ir šva
rūs, bet ant dugno būdavo visko. Tais lydytais taukais 
Papieviai atsilygindavo su padienininkais, batsiuviais, 
siuvėjais, o parveždami atokalėdžių samdinius, mergą ir 
piemenį, kiek “nepritekdavo” pinigais, apmokėdavo tais 
lydytais taukais. Jei samdiniai ar darbininkai, norėdami 
tų tauku atsikratyti, pradėdavo raukytis ir sakydavo, kad 
negalėsią greit grąžinti dubens, tuomet šeimininkė moste
lėdavo ranka ir tik sakydavo: “Tai imk su visu bliūdu!”
Tr šitas “imk su visu bliūdu” nulemdavo visas derybas ir 
užbaigdavo ginčą, nors tas dubuo ar dubenėlis jai pačiai 
kainuodavo 4—5 kapeikas! Ilgainiui padienininkai, meis.
trai ar samdiniai pradėjo kratytis šitų lydytų taukų ir iš j bėti tarptautine muzikos 
anksto įspėdavo šeimininkus, kad už darbą būtų jiems ap-' kalbą, kaip ji kalba savo 
mokėta vien pinigais. Bet nieko nežiną naujokai visuomet motinos kalba;
nukentėdavo ir vėliau keikdavo Papievius. ji turi dramatinę nuovo

kus daugiau) ’ ką, nieko perdaug nesudra-

MILŽINO PAUNKSMfi, Balio Sruo- j 
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psL, oideho formato, gera pvpie 
ra, kaina.....................................>2.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trump, 
pasakojimu. 180 j>sl. Kaina .. $2.0< t

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ........................$5.06

1'ĖJUSIEMS NEGRĮŽTI V, Kati-

. atliko (SOCIALIZMAS IR RELIGIJA r>tą, KUlio prOgiamą J3.tl.K0, E. Vandervelde, vertė Vardū
Dana Stankaitytė (dramati- nas. Kaina ...................26 Cnt
nis sopranas) iš Chicagos. -arlbo?oucrs umrnu
-Jai akomponavo estas Leo- 
nid Melnik.

Ameerikiečiu ’-ukraš’iai 
abu menininkus visaip išgy
rė. Boston Globė muzikos 
kritikas Harvey Siders savo 
straipsnį pavadino “Sopra
nas ir pianistas susijungė 
ižvmiame koncerte,” o Chri. 
stian Science Monitor ben
dradarbė Merelice Kundri-

ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ..................81.26

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina 83.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina «•«••*•*••»••• 84.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

tis savo kritiką užvardijo: popieriuje. Kaina ............... 88.50
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina..................................... 50 Cnt.

Danos Stankaitytės įvairus 
meistriškumas.” Ji rašo:

“Pasirinkusi sunkią prog. • 
ramą — nuo baroko iki ro- j
mantinių ir baltų dainų,! senovm ĮJETūyiy pinigai « 
Stankaitytė kiekvieną dalį 1 seniausiu laikų iki sietuvos ne- 
atliko lergvai ir lanksčiai...

„Lietuvė sopranas turi 
apgaulingai žemą registrą,” 
yra “daugiapusis soprano,”
Stankatitytė parodė, kad ji 
gali taip pat sklandžiai kal-

liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant pri* <ralc tūl s i čiai 
lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
sų *vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. R. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gwe- 
nhno. 178 psl., kaina ........... $2.00

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas J. L:” ris. J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsL, 
kaina......................................... $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena daii« po 
82, ara visos S dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 Įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $125

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

SOCIALDEMOKRATIJA tr BOL-
• ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau

jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kairu. 25 e.

arba kals 
pasidaręs

Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratu raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................25 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL.

—r  -----r--- .  ----- - —— RES, 32 psL, kaina.......... 25 Cnt
dėjo kunigystės dėl moterystė* ____  _
Visos trys dalys irištos j vieną {^®J®TSIJOS PRA

NEŠIMAS, arba kodėl mosucse nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

seniausių laikų 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 psl., geras popierius 

• — • • • • 810.00

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža

knygą, kieti viriai, 031 puslapis. 
Ke 86.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

634 E. Broedway------ :------- So. Boston 27, Mi
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MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
LAWRENCE, MASS.

Aukos

Po $5: J. Svidras, V.K., 
P. Tyla, kun. A. Klimas, J. 
Baužienė, A. Andreliūnienė, 
A. Navickas, M. Subatkevi- 
čius, A. Venskus, K. Šimė
nas, D. Razulevičius, I.

Lietuvos minėjimo vasario 
10 d. prakalbose aukų su-
""Kun. Julius Gaspariū-iTvaskienė’Iz' Vasiliauskie- 

nas—$5.
Po $2: B. Sakavičienė, R 

FuHuort, A. Stundzaitė

RUSAI SEKA AMERIKOS LAIVUS

Ą- ° • y ***a^F^

A. Billa ir M. Mikalavi- 
čius jx) $1.50.

Po $1: P. Gabrėnienė, A. 
Ašmegienė, A. Lapinskienė, 
E. Kutienė, Vincia Cilcius, 
V. Petkevičius, F. Shurn, P. 
Baltuškonis, J. Navas, L. 
Laukaitienė, G. Rajauskas, 
J. Pieslak, J. Zautra, M. Sto- 
nie, J. Grigaliūnas, Paul A- 
lex, M. Amšiejienė, S. Bra
zauskienė, O. Eikus, P. Kaz
lauskienė, Paul Gabrėnas, 
G. Laukaitis, J. Urbonas, C. 
Volungus, U. Penkienė ir J. 
Stundza.

Iš viso Lietuvos vadavi
mui aukų surinkta $51.21.

Aukas rinko A. Stundzai. 
tė, J. Zautra, U. Penkienė ir 
J. Urbonas.

Po prakalbų buvo sureng
ta vakarienė. ALTo delega
tės jai paaukojo, M r. irMrs. 
Fukuort davė pyragų. Va
karienėje dalyvavo apie 50 
žmonių. Alto centrui tikima
si pasiųsti $100.

M. Stonie

N NORWOOD, MASS.

ne.
i Po $2: O. Chervokienė, J. 

Verseckas, J. Neveckienė, 
O. Mačienė, J. Kačinauskas, 
A. Prevelis, F. Liutkevičius. 
T. Jocienė, U. Repšienė, V. 
Bielskis, V. ir A. Kudirkai, 
S. ir A. Alukoniai, I. ir A. 
Smilgiai, K. ir A. Kved., J. 
ir A. Pečiuliai, S. ir D. Jaso- 
niai.

Kitų aukos buvo mažes
nės.

K. Š.

■ • V/M/jiVM.t,'S/S&Mttjj.■J.’

••

J1IS®

Sovietų žvalgybos lėktuvai keliose vietose tolimuose 
vandenyse pasirodė virš ten plaukiojančiu JAV karo 
laivų. Viršuje sovietų lėktuvas, o apačioje JA\ lėk
tuvas, pakilęs nuo Kitty Hawk karo laivo ir sekąs so
vietų lėktuvą.

ALT skyrių valdyboms bei 
bendradarbiaujančių orga
nizacijų vadovybėms už rū
pestį Lietuvos laisvinimo 
uarbe ir tikisi ateityje viso
keriopos paramos ir darnaus 
bei vieningo darbo.

Aukų ir kitokių informa
cijų reikalais prašome kreip
tis šiuo adresu:

Lithuanian American 
Council, Ine.
6818 So. Western Avė. 
Chicago 36, Illinois. 
Telefonas 778-6901

ALT biuras

IŠKILMĖS SLA CENTRE

VIETINĖS ŽINIOS
Tai Rita Ausiejūtė, Laima 
Katauskaitė, Feliksas Kon- 
tautas, Gediminas Margai-

_ Girdauskas praeitame tis, Rimas Budreika. Pasa-
numery nepamelavo, šaky- kytume, kad tai lyg deiman- 
damas, kad Bostono Lietu- čiukai, kuriems surasti rei- 

laimės ir

TIKRAI GRAŽI DRAMOS 
SAMBŪRIO DOVANA!

kėjo režisierei ir 
gero nujautimo.

Šį kaną, dar nesuspėdami 
rašyti platesnės recenzijos, 
turime tik pažymėti, kad ir 
“senieji vilkai“, ir jaunieji 
“pirmūnai“ sudarė pasigė
rėtiną vienetą ir davė spek- 

atvežta dovana — D. Nite - taklį, kokį tik galima mūsų

vių Dramos Sambūris po ii
! gų atostogų atvežė mums re
tą dovaną. Ir tikrai, praeitą 
sekmadienį jis tą meno do
vaną dalino visiems, kas tik 
atėjo į So. Bostono aukšt. 
mokyklos salę. Tokių buvo 
keli šimtai, ir visi ta iš toli

(Atkelta iš 2 puslapio)
! tvirtovė, lyg koks stiprus ą- 
žuolas. ginąs tautą nuo siau
tėjančių audrų.

Sekretorė B. Pivaronienė
BRANCH, MICH.

Vasario Šešioliktoji

Mūsiškiai Floridoj

Šaltai žiemai užklupus į 
šiltąją Floridą išdūmė Rim
kai, Mickevičiai, Stakėnai, 
d r. Paukštys su žmona, B. 
Noreikienė, J. Gabrėnienė, 
V. Musteikis.

Mūsų ligony s

Ligoninėj guli M. Kaupis, 
F. Mickevičius, K. šlukšnis, 
T. Jakubickas, W. Paukšlis.

Iš ligoninės jau grįžo Pr.
! Grigaitienė, T. Bematavičie- 
i nė, O. Strigienė, o G. Stakė- 
! nienė su P. Galvydiene griž-1 
1 damos parsivežė po dukrelę.

Mūsų mirusieji

žinai užmigusį. kun. W. Kwinn, St. Annesj . .
Be minėto sūnaus, velio- Church, Spring Walley, III., visus dalyvius pak\ietė prie

nis paliko dar antrą sūnų ir K. Laurinavičius, Chicago,
Albeilą, gyv. Detroite. į Illinois.

Vėliau parašysiu plačiau.; Po $15: P. Rūkas, Chica-- m° centre buvo reta organi- 
'go III ir A ir V. Mykolai-jzacijos šventė. Pareikštos 
čiai, Phila., Pa. ‘ i gintys daugeliui parodė, 

Po $10: Liet. Kun. Birutės | k.a<1 Susmenijimas nėra 
karių šeimų moterų dr-ja, I vlen tikta, apdraudimo or-
Chieago, iii., kun. V. Alek-; gamzaeija,kad Jam taip pat 

- labai rupi ir musų tautos gy-

vaisių.
Šios iškilmės Susivieniji-

M. L. Balčiūnas

AUKOS

Vasario 16 proga Lietuvos 
laisvinimo kovai sustiprinti 
Amerikos Lietuvių Taiybos 
centrui atsiųstos šios aukos:

Detroito Lietuvių organi
zacijų Centras per ižd. A. 
Norų $2,100.

St. Petersburg, Fla., Jung
tinis Lietuvių Dienos Komi
tetas per A. Karnių $450.

Mūsų mažoj kolonijojn’noi’ _ ?•_ •Vasario 16-ji Nonvoode pernai mirė: Marija Miški-j prel. I. J. Mendelis, Bai-
\?f\ lnLni y O m A M 4-tf-k m a TY -  1 . . /•II* 1 vtimore, Md., (rinkliava baž

nyčioje) $250.
buvo labai gražiai paminėta 
vasario 24 d.. Už bažnyčios 
ribų viešas minėjimas buvo 
atliktas Lietuvių parapijos 
salėje. Pagrindinis kalbėto
jas buvo inž. V. Kubilius iš 
Bostono. Meninę dalį atliko 
Norwoodo parapijos choro 
dalyvės K. Perednienė ir A. 
Nivikienė, kartu sudainuo- 
damos Mano gimtinė ir Pa
vasario vėjelis, ir taip pati 
Bostono skaučių “Birutės“ 
draugovės skautės. Vadova
vo sesė skautė St. Subatke- 
vičienė. Y patingai visus gra
žiai nuteikė Subatkevičiu- 
kai. sesvtė su broliuku, pa
šokdami gėlių šoki.

Šiais metais minėjimas 
buvo organizuotas kiek skir
tingesne forma, negu kitais 
metais. Norwoodo moterys, 
M. Bartulienės vadovauja
mos, visiems minėjimo daly. 
viams surengė veltui kavutę.

Visiems prisidėjusiems 
prie šio minėjimo parengi
mo tenka tarti padėkos žodį, 
o taip pat ir dalyviams už 
atsilankymą ir aukas. Aukų 
surinkta 222 dol. ir 75 cen
tai. Aukojo:

Norwoodo ALT skyrius 
$25, J. ir E. Sitkauskai $12.

Po $10: kun. kleb. A. Ab- 
račinskas, J. Martišių šeima, i 
A. ir V. Tumai, J. ir S. Duo.j 
bai, P. Jaras, B. ir A. Kovai,! 
E. ir B. Martišiai.

nienė, 79 m., Antanas Rim-Į 
kus, 86 m., Antanina Pauli-i 
kaitienė, 78 m., Benediktas 
Vizgauda, 78 m., Petras Ki-V» ra - "*.<■ 1—k.unitas, m., 3i. uereska.
45 m., Antanina Petkienė. 
89 m., Natalija Vaivadienė. 
65 m.

Šiemet jau mirė Jurgis 
Vilevičius, 68 m., ir Marija 
Kučinskienė, 77 m.

Petras Spurgis 

DETROIT, MICH.

Vėl netekome vieno draugo

LSS 116 kuopa vėl neteko 
vieno draugo — Vincento 
Keblaičio. gyvenusio 11631 
Indiana Avė.

Jo sūnus Eddie, atvykęs iš 
Kalifornijos tėvo aplankvti. 
kovo 4 d. rado ji lovoj am- 
£9OOO0G9O0OOOOOOOOOOOOOOr

I DIDŽIAUSIAS 
| PASIRINKIMAS

MAISTO DOVANU
SIUNTINIU I VISUS 

SOVIETINIUS 
KRAŠTUS 

Užsakymai siunčiami
oro paštu

Siuntiniai pristatomi 
per 7 iki 10 dienų 
Žemiausios kainos

PACKAGE EXPRESS 
1530 Bedford Avė. 
Brooklyn 16, N. Y.

demi 3 veiksmų komedija 
“Neūžauga" — nuoširdžiai 
džiaugėsi. Gi tie. kurie vai
dinime nebuvo, gali dabar 
tiktai gailėtis.

Be senųjų, mums scenoje 
pažintų ir pamėgtu sambū
rio narių,—Zitos Zarankai
tės, Jurgio Jašinsko, Antano 
Vilėniškio,—režisierė Alek- 

, sandra Gustaitienė susirado 
visa eile naujųjų mūsų jau
nojoje kaitoje, studentijoje.

sonis, Minnewaukan, N. D., Į11 t
J. ir V. Užgiriai, Ulbana,; 'yb’n.a. reikalai. _
III., J. Slarks, Chicago, III., |. Iškilmes buvo įamžintos
J. ir J. Karvs, Bridgejx.it,! 1 susuk“ J; Klau'
Conn., A. Balsys, Chicago,) n?j talkininkaujant A. Jur- 
Ilk, V. ir O. Skuneika, Hol-įgeai’
lvuood, Fla., A. Nagys, Le- SLA patalpa, kur vyko iš- 
mont, lik. L. Šmulkštys, Chi- kilmingas posėdis, buvo pa- 

. a*. .cago, Ilk, A. Matulionis,! puošta Amerikos ir Lietuvos
Kenosha ALT skyrius per Plattsburgh, N.Y., dr. P. At- 'ėliavomis, o taip pat naujaip 

ižd. J. Kasputį $325. į kočiūnas, Cicero, Ilk, J. Na-, padalytu dr J. Šliūpo pa- 
Racine ALT skyrius per viekas, Los Angeles, Calif.,: veikslu. Reikia tikėtis, kad 

ižd. M. Tamulėną $306.25. V. Ramonas, Chicago, Ilk,! ftImas galės būti parodytas
J. Reivytis, Chicago, Ilk, W. į kuopose.
T. Kvvetkas, Wi!kes-Barre, 
Pa., J. Cicėnas, Omaha,

Šventė visiems paliko gra
žų ir malonų įspūdį.

Ansonia 
Conn., per 
nę §200

ALT skyrius, Neb., J. Gabalis, CJhieago, 
Olgą Savitskie-

DĖMESIO!
Ką tik gavome

DABARTINĖS LIETUVIŲ 
KALBOS ŽODYNĄ.

Jame yra apie 45,000 žo
džių, jų reikšmė paaiškinta 
sakiniais, 900 psl., stipriai 
įrištas, kaina $12.00.

lik, Pr. Plienaitis, Detroit,
Mich.. E. iv A. GantautaS,’

Beverly Shores Amerikos j Bridgeport, Conn. Į
Lietuviu Klubas per L. Ne-i Po $5: J. Gedaugas, E. Į nių, pensininkų, kurie norėtu! 
kų $142. Molline, lik, A. Kalvaitfe, Į Floridoje. Aš duočiaG ‘

Hallovvel, Maine, J.B. Bor- 
den, Matteson, Ilk, O. Jau- 

! niškienė, Chicago, Ilk, kun.
Po $100: Florida Westj K. Ruibys, Tiskihva, Ilk, dr.

Sioux City, Iotva, lietu
viai per kun. S. Morkūną 
5125.

KAS NORI GYVENT

1
, Paieškau poros senesnių žmo-j

DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal-J 
bą. Vaistai, kurie buvo ilgaii 
laukiami, nuo reumatizmo,; 
rankų, kojų nutirpimo ii’i 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimai 
ir savo varda ir antrašą:

ROYAL PRODlKTS 
North Sta. P. O. IĮox 9112 

Netruk 4. N. J.

jieškoįimm

Coast Lithuanian American ■ V. Sruogienė, Aurora, Ilk, 
Club per J. A. Kruką ir Li-j Br. Ž vinys, Fort McCoy, 
thuanian Rom. Cat. Allian
ce in USA, Wilkes-Barre,
Pa.

LB Portland, Oregon, a- 
oylinkė per ižd. J. Kanių 
$59.

Fla., J. Gasiūnas, Chicago, 
Ilk, kun. A. Paškus, Erie, 
Pa., Pr. Dailidė, Syracuse, 
N.Y., A. Andriušaitis, Syra
cuse, N.Y., A. Jazbutis, Sy-

11 acuse. N.Y., J. Bvanskas, 
SLA 75 kuopa Los Ange- j Riverside, Ilk, J. Miletz,

les, Gal., per ižd. K. Janu
tą (SLA kuopa $50, P. Mor- 
Jus $1, M.B. Barniškiai $2) 
iš viso $53.

Po $50: St. Casimir Lithu. 
anian Relief Fur.d, West- 
’ield, Mass., įr LB Amster
damo Apylinkė per St. Le- 
kutį.

Kun. A. Vainauskas, Na- 
shua, N.H., $47.90.

Šv. Pranciškaus bažny
čios prel. P. M. Juras, Law- 
rence, Mass., $47.

Kun. J.A. Starkus, Bayo- 
nne, N.J., $45.

I os Angeles Lietuvių De
mokratų Klubas per V. Ba- 
kūną (J. Mitkus, J. Yankus, 
V. Burokas, J. Kiškis, T. Ya- 
kutis ir A. Yakutis) $35.

apartamente vietą uz prižiūrė
jimą mano vietos, nes aš jau esu 
per senas, nebegaliu. Prašom 
rašyti:

P. Krancs
8060 N. W. 13th Ct.
Miami 47, Fla. (13)

PARDUODU ARMONIKĄ

Paieškau Vinco. Striganavi- 
čiaus (Strigas), meldžiu jį atsi
šaukti, o jei kas jį žino, prašau 
man pranešti, už ką būsiu nuo
širdžiai dėkingas. Mano adresas: 

Juozas čepukaitis 
37 E. New Street

• Forestville, Conn.

! Paieškau Marcelės Juškytės 
(Juškaitės), kuri atvyko Ameri- 

Turiu puikia armonika parda- ! kon 1912 met2is* •?* kilusi iš Su- 
vimui. 120 balsų, gerame stovv- ! įargų par Pavazmnkų kaimo 
je, imk ir grok! Galima apžiurę- I Kudul,V vals- Suvalkijoj. I agal 
ti bet kada Rpikalinora™ I vyrą pavardes nežinau. Ji gyve-

Dayton Beach, Fla., kun. B. 
A. Rutkauskas, Boyce, La., 
Pr. Linkus, Chicago, Ilk, 
kun. C. Auglys, DanngrookJ 
N.D.

R. Viskanta, W. Laffayet-i 
te, Ind., $3. 1

P.P. Wicker, PittsfieldJ 
Mass., $1. *

ALT Valdyba vra labai 
dėkinga visiems aukotojams 
ir savo bendradarbiams —

dingas dalykas. Kreiptis: 
J. Markūnas 
142 Perry Avė. 
Worcester. Mass.

GARDAUS MAISTO

SIUNTINIAI
į VISUS KRAŠTUS. 

Pristatomi per 3-4 savai
tes. Pilnai garantuoti. Pra
šykite sąrašų, kainaraščių. 
GRAMERCY SHIPPING 

COMPANY
118 E., 28th Street
New York 16. N. Y. 

Tek MU 9-0598.

■ no Brooklyne, N. Y., prie Grand- 
į strvčio. Ji pati ar kas ją žino 
prašom atsiliepti šiuo adresu:

Frank Bagzevich 
Simsbury, Conn., Home Hosp. 

39 Sand Hill Rd.
Weatogue, Conn.

f
Vedybos

>» o

Vedybų tikslu ieškau susipažinti 
i su moterim ar mergpna, gali būti ir 
! našle su vaikais. Prašau parašyti 
į šiuo adresu:

Mr. John Zakaras 
4927 W. Commerce 
San Antonio. Texas (11)

sąlygomis paruošti. Už nuo
širdžiai ir meniškai sukurtus 
vaidmenis, c moteriškoji ly
tis ir už žavią ir patrauklią 
išvaizdą vaidintojai sušilau, 
kė publikos aplodismentų 
net vidury veiksmo, kas gan 
retai pasitaiko, turint galvoj 
lietuvių santūrumą. Tai jau 
daug pasiekta!

Dailininko Viktoro Viz
girdos dekoracijos žaidė 
nuostabiu spalvingumu, mo
dernaus meno formomis ir 
puikiai derinosi su veikalo 
dvasia. Be to, dar turėjome 
progą patirti, kad Stasys 
Santvaras besąs ne tik poe
tas ir dainininkas, bet ir ge. 
ras grimorius, šiam spektak- 

Į liui gražiai pasitarnavęs.
’ Po spektaklio Lituanisti- 
I nės mokyklos Tėvų Komite

to pirm. Br. Paliulis dėkojo 
sambūrio režisierei, akto
riams, dailininkui V. Vizgir
dai, Ant. Gustaičiui, St. 
Griežei Jurgelevičiui, davu
siam patalpas repeticijoms 
ir dekoracijoms piešti, žiū
rovams ir visiems šiuo ar tuo 
padėjusiems spektaklį su- 
ruošti, kurio pelnas Lituanis
tinei mokyklai. Tas pats ko
mitetas visiems aktoriams į- 
teikė po St. Santvaro kny
gą—Aukos taurę, gi vaidin
tojų ir režisierės bičiuliai 
dar gražių gėlių ir kitokių 
gėrybių. Taigi visas gražus 
dai bas baigėsi pakilioj nuo
taikoj.

Per vaidintojų vakarienę, 
buvusią tik siauram sambū
rio narių ir rėmėjų rately, 
dar buvo jaukiai pasikalbė
ta ir po darbo atsigauta.

Už visa tai tenka dėkoti 
ir Balfo Bostono skyriui, šio 
spektaklio paruošimą glo
bojusiam.

Prie “Neūžaugos“ teks 
grįžti kita proga, o čia baig
sime tik pastaba, kad prog
ramoje išspausdintam svei
kintojų sąraše per klaidą 
praleistos mūsų sambūrio 
bičiulių ir rėmėjų dr. Genės 
ir Antano Stapulionių pa
vardės, dėl ko rengėjai labai 
apgailestauja.

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

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

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

“KELEIVIS’’
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mat*.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psk, mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psk kietais 

Muskegono Lietuvį Kiu- viršeliais s« abiclu d.ali« vardynu kaina $5.00.
bas, Mich., per Fl. Backing 
$30.16.

Prof. Pakšto vardo atei
tininkų kuopa per Guginai- 
tę, Giand Rapids, Mich.,
$30.

Po $25: Anna Bruzgulis,
Willow Springs, Ilk, Alg.
Čepėnas, Chicago, Ilk, B.
Viznis, Bridgeport, Conn.

Po $20: SLA 121 kuopa 
per D. Riauką, Clinton. Ind., 
aukojo (aukojo D. Riauka Prof. P. Pakarklio

Perkant abi dalis kaina tik......................................  $6.50
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai idomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psk kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik...............................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psk. .50 cnt.
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina......................................................  $1.00

Popiežiaus bulės kryžiuočiam*,
$10, V. Ilgūnas $5 ir J. Je- 
siulevičius $5), A. ir E. Nik- 
šas, Hospers, Iowa, Alg.
Šimkūnas, Chicago, Ilk, 196 puslapiai, kaina ..................................................  $2.00

70 puslapių, kaina ...................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinė* novelės, vertė Jonas Valaitis

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera. ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atvej'u narys j'ą 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

Bridgejx.it
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Grįžo J. Kapočius

V ietmes žinios
Tokio kortų vakaro 

dar čia nebuvo
Bus pagerbtas žymus 

profesionalas

Visokių koltų vakarų yra 
buvę Bostone, bet tokio, 
koks bus šį šeštadienį, kovo 
16 d., dar nėra buvę. Tą va
karą 7 vai. prasidės Sanda
ros Moterų Klubo koltų va
karas, kurio pelnas skiltas 
Keleiviaui ir Sandarai pa
remti. Rengėjos žada pasirū
pinti dalyvius ne tik gar
džiai pavaišinti, bet ir ver
tingomis dovanomis apdo
vanoti.

Rengėjos kviečia visus 
spaudos bičiulius šį šešta
dienį atvykti į Sandaros sa
lę (124 F St.), kur maloniai 
tą vakarą praleisite ir kartu 
paremsite savąją spaudą, 
kurios kelias nėra rožėmis 
klotas.

Bus nauja lietuvių šeima

Kovo 31 d. 5 vai. vak. So.
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-ja savo salėje rengia ban
ketą dr. Anthony Kapočiui 
pagerbti.

Apie dr. A. Kapočių bū
tų daug ką rašyti, bet nėra 
ir reikalo, nes jo geri dar
bai ir taip visiems žinomi.
Jis priklauso prie daugelio
lietuvių draugijų, vienose i buvo apie 
daugiau, kitose mažiau ak-j vėl jauni)

Lietuvių x-,iivih.iopeuijos 
leidėjas v uoz^ts ivapouus 
pereitą savaitę grįžo iš rie
tu Amerikos, kur jis aplan
ke braziliją, Argentiną, U- 
rugvajų ii- v enecuelą.

a a proga jis uaiyvavo ir 
Pietų Amerikos lietuvių 
Antrame Kongrese, kuris 
posėdžiavo Montevideo did
miestyje. Jo žodžiais, kong. 
rese dalyvavę keli šimtai lie
tuvių iš Argentinos, BrazilL 
jos ir Urugvajaus respubli
kų. Jame metėsi į akis, kad 
daugumas atstovų buvo jau
ni, kad bankete, kuriame 

500 asmenų (ir 
beveik nebuvo

dokumentai, valdybos nu
veikta visa, kas esamose są-

Subatvakary kalbės 
apie dr. Girniaus knygą

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

išnuomojamas butas

tingai dalyvaudamas galima išgirsti ispaniškai
Dr. A. Kapočius daugiau- kalbant—visi kalbėjo lietu

lygose buvo galima.
‘ Susirinkimas apyskaitą! Kovo 16 d. Subatvakaryj Dar turime dr. V. Sruo-

Išnuomojamas penkių kamba
rių butas, antrame aukšte, su 
aliejaus apšildymu, vonia ir ki-

patvirtino ir išreiškė valdy- apie dr. Juozo Girniaus kny-Igįeriės Lietuvos istorijos ke- • foix ^trSt^Neponseu 
t>ai padėką. Jgą “tauta ir tautinė ištiki- įegzempliorius. Tai di ; Kreiptis bet’kada.

Į naują valdybą išrinkti mybė” kalbės iš New Yorko
j šie asmenys, kurie tuoj po j atvykęs Antanas Diržys.
susirinkimo ir šitaip palei 
gomis pasiskirstė: pirm. 
btasys Griežė-Jurgelevičius, 
vicepirm. Antanas Skudžins. 
kas, sekr. Antanas Juknevi
čius, ižd. Juozas Vembrė, 
nai ė S. Galdikienė. 
Kandidatai: K. Bačanskas,

Prezidentas sveikino 
dr. Landžių-Seymour

Dr. Charles Landžius-Sey-. 
mour iš JAV prezidento J. 
F. Kennedy gavo gražų pa
dėkos raštą už jo 20 metų

džiausią ir visiems supran t 
amai parašyta knyga, 94'i 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 

j dolerių.

GERIAUSIA DOVANA

J. \ enckus. i savanorišką ir be atlyginimo,
J revizijos komisiją: M. darbą karių mobilizacijos;,4

Vaitkevičienė, L. Lendraitis tarnyboje (nuo 1942 m. įki^lraugui’ 
ir J. Sonda, kandidatas A. 1962 m.).

Port Nor- 
Mass.

REIKALINGAS

Spaustuvėje darbininkas 
Su patyrimu, arba gali išsimo
kyti darbo. Kreiptis asmeniškai 
ar laišku Į “Keleivio” admini
straciją šiuo adresu:

636 Broadway, So. Bostone

Kovo 17 d. Edvardas įtė
vis ir Rūta Matjoškaitė su
keis žiedus. Vestuvinė puo
ta bus jaunosios tėvų namuo
se.

Edvardas Iteris šiuo metu 
atlieka karinę prievolę Vo
kietijoje, todėl po vestuvių 
jaunieji ten ir išvyksta.

Ilgų laimingų metų!

Pagerbs O. Vareikienę

sią yra veikęs So. Bostono L. 
Filiečių Dr-joje, kurios di
rektorium išbuvo 32 metus 
be pertraukos. Tiek ilgai tos Į 
draugijos vadovybėje 
kas kitas nėra išbuvęs.

Dr. A. Kapočius priklauso 
SLA 43 kuopai, kuriai jis 
atstovauja kiekviename sei
me, pats ir kelionės išlaidas 
sumokėdamas.

Dr. A. Kapočius su savo 
malonia žmona neapleidžia 
nė vieno svarbesnio paren-

viškai. Tai turėtų įsidėmėti 
JAV jaunieji lietuviai. 

Kongreso delegacija iš. 
nle_ i kilmingai buvo priimta ne 

tik Urugvajaus sostinės ma., 
j oro, bet ir respublikos pre
zidento. Eidama į preziden. 
to ramus, delegacija turė
jo praeiti pro abejose pusėse 
išrikiuotą garbės sargybą. 
Delegacijoj teko ir J. Kapo
čiui dalyvauti.

Į kongresą iš Kanados bu.

Mažiulis.
Susirinkime pasidalinta 

mintimis ir aplamai apie L. 
Bendruomenės veiklą. Atro
do, vyravo nusistatymas, 
kad Bendiuomenės svar
biausias uždavinys—kultū
rinė sritis, kad ji neturi 
brautis ten, kur kitų jau dir
bama. Buvo balsų pabrėžu
sių, kad Centro valdyba pa
darė neleistiną žygi. prieš

Buvęs prezidentas Harry 
S. Truman dr. Landžių jau 
buvo apdovanojęs atitinka
mu kongreso medaliu už tą 
pačią tarnybą Antrojo pa
saulinio karo metu.

Vieną jau opereavo, 
kitą operuos

Jonas Andriukaitis - An- 
drews, gyvenantis Avon, 

Vasario 16-ją paskelbdama! Mass., važiuodamas į Flori

Jei galvojate apie dova- 
savo pažįstamam ar 

tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

NECCHI SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado. išsiuvinėja, dirba monogramas, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t 
Originale su pelinių metų garantija 
S2ū už viską—galima mokėti po $1.25 

per savaitę.
HA 6-3900

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Tr eč iad ien ia is—u ždara

415 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Stepono Dariaus posto le- 
gionierės sekmadienį, kovo 
24 d. 5:30 vai. vak. posto 
salėje (168 H St.) rengia 
pokylį savo buvusiai pirmi
ninkei Onai Vareikienei pa
gerbti.

Visi jos bičiuliai ir bičiu
lės kviečiami dalyvauti.

Dar aukojo ALT’ui

Simo ir, kai jam duodamas vo atvykęs PL Bendraome- 
žodis, kalba su dideliu hu
moru.

Kovo 31 d. bus proga vi
siems Bostono ir apylinkės 
lietuviams nors dalinai atsi
lyginti dr. A. Kapočiui, at
einant į jam pagerbti skiltą 
banketą.

Rengėjai užtikrina, kad 
visi dalyviai bus patenkinti, 
nes. be skanios vakarienės,
KZU9 II giau jjivgici-

ma ir šokiai iki vėlumos.
Rengėjų vardu—

Juozas Lekys

Vėl dvi moteris nužudė

Amerikos Lietuvių Tary
bai aukojo po $10 dr. Char
les Landžius-Seymour ir J. 
Januškis, kurie Lietuvos ne
priklausomybės minėjime

savo vajų.
L. Bendruomenės Bostono 

apylinkė eina kultūrinio 
darbo keliu ir nemažai nu
dirba. nors galėtu pritarimo 
ir daugiau turėti visuome-

nės pirmininkas dr. SungaL Į nėję. jei Centro valdybos 
la su žmona. 1 Perimti pasimojimai nega-

J. Kapočius Urugvajuje dintu visos organizasijos 
yra gyvenęs prieš 3U metų. 'aido.
Palygindamas gyvenimo są
lygas tada ir dabar, jis sa
ko, kad plačiųjų sluoksnių 
medžiaginė padėtis dabar 
yra blogesnė, negu anuomet,
todėl ir komunistų agitato- 

labai 
skubiai

Buv. Kauno

Ž—iis

dą, susirgo, iš Washingtono ♦♦♦♦^^♦♦♦♦♦•♦<M^X^^****X******* 
turėjo grįžti ir atsigulti į, DOVANOS I LIETUVĄ 
Brocktono ligoninę, kun jam i Siųskite dovanų siunti- 
pereitą savaitę padaryta nius giminėms Į Lietuvą per 
operaciją. -mūsų įstaigą. Siuntiniai nu-

Pi anas Ramanauskas, gv-'eina tvarkingai ir be trukdy 
venantis Nora oode, šiomis j mosi. Neužnąrškime gimi- 
dienomis eina į ligoninę, kur .įr draugų Lietuvoje, 
iam bus padaryta operacija. Į

Abiem mūsų draugams i 
linkime greičiau nasveikti. 1

Apygardos Teisino 
A. A.

Prokuroro Padėjėjui

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

JONUI KALVAIČIUI mirus, Telefonas: AN 8-2805
\Dr. Jos. L Donovan

ijt{ —

Praeitą savaitę vėl rastos 
dvi moterys nužudytos, vie
na Dorchesteryj, antra Law- 
rence.

Nuo pernai metų birželio 
14 d. jau nužudyta 10 mo
tėm ir piktadariai nesuras-

nams čia
daug; reikalingos 
didelės socialinės reformos.

J. Kapočius atvežė kelei-j 
viečiams nuoširdžių sveiki 
nimų iš Keleivio bendradar- 
bio M. Krasinsko.

Naula Bendruomenės 
apylinkės valdyba

j™ i UT. S rj_r_i_____J. rasūKanuo
ĮPĖDINIS

negalėjo būti.
Jau paskelbtame aukoto- ti. Iš jų Bostone nužudyta 8, 

jų sąraše pastebėta, kad 
praleistas dr. Bronius Miko- 
nis, kuris aukojo $10.00.

S. Liepas dainuoja Čikagoj

viena Lynne ir viena Law- 
rence.

Vainiko vietoje auka 
Lietuvių Fondui

Solistas Stasys Liepas šį 
šeštadienį išvyksta į Chica
gą dainuoti Chicagos lietu
vių operos spektakliuose. Šį 
kartą ten stato Cavaleria 
Rusticana ir Pajacus.

Sėkmės mūsų mielam dai
nininkui!

Miras teisininkui Jonui 
Kalvaičiui, Lietuvių Teisi
ninkų Draugijos Bostone 
skyrius vainiko vietoje Lie
tuvių Fondui aukojo $10.

D. Nikolskis vainiko vie 
toje Vasario 16 gimnazija 
paaukojo $5.00.

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass„ Tel. AN 8 - 87W 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Vi«i doKumenta; 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami ties:og iš BOSTONO per 4C 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidą' 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje. Taip pat pigiai nersiunčiame akordiionu® 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logu.

15* toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę. 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas. ,

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 
Galima «ius"ti iki 44 svarų pakietus, jei siunčiami daiktai teina dėžėje, ku
rios dvdis vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svarų.

* IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKTTkS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai rvto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo * va!, ryto iki 2 vai. popiet.

‘ J VEDfiJAS: JONAS ADOMONIS

Kovo 9 d. buvo L. Bend 
raomenės apylinkės susirin-1 
kimas, į kurį atvyko 20 as
menų. Jam vadovavo A, Ju
knevičius, sekretoriavo V. 
Kubilius.

Valdybos apyskaitą davė 
pirm. St. Griežė-Jurgele vi
čius. Jo vadovauta valdyba 
uvo išrinkta pernai kovo 31 

d. Joje buvo 3 nariai ir 5 
kandidatai, bet netrukus 1 
narys dėl svarbios priežas
ties atsisakė, pakviestieji 
kandidatai taip pat nesuti
ko įeiti į valdybą ir todėl vi
są darbą teko dirbti jam su 
A. Skudžinsku.

Iš darbų pažymėtina šie: 
Baisiojo birželio minėjimas 
kartu su Balfu, dr. J. Gri
niaus paskaita apie jaunimo 
auklėjimą Lietuvoje. Bend- 
uomenės apylinkės dešimt
mečio minėjimas, Klaipėdos 
atvadavimo 40 metų sukak
ties minėjimas, dovanota 
knygų Lieetuvių mokyklos 
mokiniams, aukota Vasario 
16 gimnazijai, rūpintasi li
tuanistikos kursais, gauta 
programa, patalpa, bet ne
surasta lektorių, nupirkta 
100 egz. Armonienės kny
gos “Palik savo ašaras Mas
kvoje” ir jau beveik visi eg
zemplioriai išleisti, sutvar
kyti narių sąrašai, doku
mentai ir t. L

Viso labo pajamų turėta 
dvilyka šimtų dolerių, nario 
mokesti sumokėjusių yra 92.

Revizijos komisijos verdu 
J. Sonda pranešė, kad kasa 
vesta tvarkingai, pavyzdin
gai sutvarkyti raštai ir kiti

hrolisnik ir *ę*erim* liūdesio valandoje 

reiškiame gilią užuojautą.
Lietuvių Teisininkų Dr-jos liostono Skyriaus Valdyba

LAISVĖS VARPAS

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

OPTOMETRISTAS
i Valandos:
' nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.! 
[Vakarais iš anksto susitarusi

447 BROADVVAY ;
South Boston. Mass !

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SU,

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

Telefonas AN 8-3630

J Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Į PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Aukšto Spaudimo

$269.

{ Draudžiame nuo polio, viso- j 
’kių kitokių ligų ir nuo nelai- • 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
{Visais insurance reikalais Į 
{kreiptis: J
į BRONIS KONTRIM \

Justice of thePeaee—Constable J 
598 E. Broadway j

S®» Boston 27, Mass. !
j Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 •

24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-12OJ

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, 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. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyros šventadienius Ir sekas.
IBOOBBOC

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 1 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Dažau ir Taisau, .
Namus iš lauko ir viduje, h
Lipdau popierius ir taisauą 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

* TeL CO 5-5854

J^HHMHHHHHHWt*************J

j Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839

Į I Gazo šilimą permainyti $265
Telefonas: CO 5-5839

J12 MT. VERNON STREET 
i DORCHESTER 25, MASS.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

i

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Cci.cord Rd.. Bil’crica, Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Square 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai
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