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Domininkonų Valdžia įteikė 
Ultimatumą Haiti Diktatūrai
Haiti Diktatorius Duvalier Įsakė Apsupti ir Iškratyti Do

mininkonų Respublikos Ambasadą P ort-au- Prince 
Mieste; Domininkonų Respublika Dėl To Pro

testuoja ir Reikalauja Per 24 Valandas Atsi
prašyti ir Atstatyti Padėtį; Amerikos 

Valstybės Svarsto Tą Įvykį.

Dominnkonų respublika, 
nelabai seniai pati nusikra
čiusi Tnjjillo diktatūra, su
sikirto su savo kaimynu Hai
ti respublika, kurioje jau ke
li metai viešpatauja dikta
torius Duvalier. Domininko
nų ir Haiti respublikos yra 
toje pačioje saloje, ir santy
kiai tarp jų niekad nebuvo 
gen, dar nuo to laiko, kada 
abi tos respublikos buvo vie
na valstybė. Dabar Haiti 
respublikoje prasidėjo kanų 
ir gyventojų bruzdėjimas 
prieš Duvalier diktatūrą, 
diktatorius atsakė represi
jomis ir areštais. Nemažai 
politinių diktatūros prieši
ninkų ieškojo prieglaudos 
nuo areštų kitų respublikų

mą j dvi valstybes.
Vėliausiomis žiniomis A- [ 

merikos Valstybių Organiza- 
’ cija pasiuntė penkių asmenų 

komisiją į Domininkonų ir 
Haiti respublikas ištirti pa
dėti vietoje ir padalyti pia- 
nešimą. Ta komisija bandys 
padaryti spaudimą į Haiti 
vyrausybę, kad ji atsisaky
tų nuo smurto priemonių 
prieš kaimyninių valstybių 
ambasadas.

Savo laiku ir Domininko
nų respublikos diktatorius 
frujillo buvo pasmerktas A- 
merikos Valstybių Organi
zacijos už bandymą nužudy
ti Venecuelos prezidentą 
Betancourt, ir nuo to pa
smerkimo prasidėjo Trujil-Į 
lo diktatūros smukimas, ir j 
pagaliau atėjo jai galas, kai 
diktatorius buvo kelių kari
ninkų nušautas. Diktatorius

JIS PAKEIČIA RA KETŲ STOVYKLAS

-Z .

Atomo jėga varomas povandeninis laivas Kouston plaukioja Viduržemio jūroje. 
Jis turi Polaris raketas, paruoštas kiekvierą minutę paleisti j taikini. Todėl jis 
gali pakeisti raketų stovyklas Turkijos žemėje.

Vengrijoj Kalba Haiti Respublikoje Kubos f idei Castro
Apie Stovyklas

amoasaause, jų tarpe ir uu- 
mininkonų respublikos am-1 
lier įsakė savo milicijai ap- 
basadoje. Diktatorius Duva-
supti Domininkonų respub-. ... _ ...
likos ambasadą Port-au- i TruJl110 va,de Domininkonų 
Prince mieste ir padaryti 
ambasadoje kratą. Visi pasi
slėpusieji ambasadoj haitie- 
čiai buvo areštuoti. IDėl to įvykio Domininko-i 
nų respublika pasiuntė uiti-j 
matumą Haiti diktatoriui ir Į 
reikalauja per 24 valandas 
atsiprašyti ir atstatyti padė-

respubliką virš 30 metų ir 
per tą laiką daugybę žmonių Į 
išžudė, stengdamasis savo j 
diktatūrą įamžinti.

LAOSE TAS PATS

Amerika ir Anglija Tariasi 
Su Indija Dėl Ginklų

Valstybes Sekretorius Dean Rusk ir Anglijos Delegatai 
Tariasi Indijoj Dėl Indijos Apsiginklavimo; Pakista

nas Protestuoja, Grasina Net Trauktis iš Tautų
Bendruomenės; Indija Bijo Kiniečių Naujo 

Puolimo Orui Atšilus, Bet Nenori ir 
Derybų Kinų Sąlygomis

JAV valst. sekretorius 
Dean Rusk nuvyko į Indijos

Lietu Vietname sostinę tartis su Indijos vy
riausybe dėl Indijos kariuo-

-------- menės apginklavimo. Dery-
Komunistų partizanai pie- bose dalyvauja ir Anglijos 

tiniame Vietname balandžio du atstovai, Tautų Bendruo- 
28 d. užpuolė vyriausybės menės ministeris Duncan 
kariuomenės vieną dalinį ir Sandys ir Anglijos krašto 
užmušė 40 karių, 25 sužeidė gynjmo štabo viršininkas 
ir dar nepaaiškėjusį skaičių Mcurtbatfcen. Derybų tiks- 
paemė į nelaisvę. jas y, a išaiškinti, kokios ka-

Vyriausybės kariuomenės riškos pagalbos Indijai rei
kia, nes pavojus iš Ki
nijos pusės nėra sumažėjęs. 
Komunistinė Kinija atsisakė 
primti paliaubų sąlygas, ko
kias ja& pasiūlė Colombo pa
sitarimuose šešios neutralios 
valstybės. Kiniečiai priima 
iš pasiūlytų sąlygų tai, kas 
jiems patinka, ir atmeta, kas 
jiems nepatinka. Indija su 
pasiūlytomis tarpininkų są-

jf ]:• p jl lygomis sutiko, jei ir Kinija
Kenka priims tas sąlygas visas. Ka-

Nauin Parlamentu dangi kinai visų sąlygų ne" naują 1 ariamenią priima> tai Indija neSutinka
_______ pradėti tiesioginių derybų.

Balandžio 28 ir 29 dd. Ita-į j amerikiečių ir anglų de- 
bj°s gyventojai rinko naują rybas su Indija garsiai kiša- 
parlamentą. Nuo balsuotojų j sį Pakistanas, kurio diktato- 
pasisakymo pareis dabarti-Į rius Ayub grasina, kad jis 
nės į kairę besiorientuojan-Į pasitrauks iš visų kariškų

Smarkiai Susikirto

batalionas saugojo statomą 
# kelią, ir per du mėnesius ko- 

Laukiama Maišto Lankosi Maskvoje] munistai jo nepuldinėjo.
. Į Komunistai puolė dvigubai

Vengrijoj jau keli rašyto-! Haiti respublikos prezi- 
jai paskelbė savo prisi- į dentas Duvalier pats save j 
minimus iš komunistų kon- „išrinko“ krašto prezidentui
centracijos stovyklų. Apra
šomos komunistų smurto 
baisenybės stalinizmo lai-į baigia šiais metais gegužės į 
kais. Kol kas vengrų komu- 15 d. Krašto kariuomenė ir Į

dar ketyerįems metams. Į 
nors jo valdymo laikas pasi- j

nistų valdžia dar neužsmau
gė tokių atsiminimų spaus
dinimo, kaip tai padarė nišų 
komunistai po Solženicino 
atsiminimų aprašymo pa
skelbimo.

Laose paskutines kelias 
dienas ginkluotų susikrtimų 

, ... . - j mažai tebuvo, bet užtat poli-!
k ir ambasados užpuollmąj °.niai ™č.ai tri«

Savo ultimatumą įminiu- aSZ' S

konų respublika remia ka- , f. ,. . .1 padėtis gali dar kiek uzsi-“rPUmPa~ ^ilgesni laik, tokia

dauguma gyventojų yra 
prieš prezidento sauvališką 
pasilikimą valdžioje po jo 
valdymo laiko pasibaigimo 
ir ruošiasi sukilimui. Kariš- 

... kiai jau ir pradėjo bruzdėti.
Bet ir V engnjoje galima, £)uvajer remiasi jo sudary- 

prisiminti tiktai Stalino lai- t^ja milicija, kurį specialiai 
kus o apie nuslopinimą b Duvalier'
1956 metų sukilimo nevalia diktatūlai inti '
nieko rašyti. Tai tebera už
drausta. Vengrų komunistai Amerikos ambasada Hai- ] 
žada suvaršyti ir stalinizmo ti respublikoje įspėjo ten 
laikų atsiminimų skelbimą,' gyvenančius amerikiečius 
kad žmonės vėl neimtų per- j būti atsargiems, kad nepa- 
daug piktintis komunistųį tektų į maišatį ir nenukentė- 
diktatūra. tų. Amerikiečių ten gyvena

I
I Sovietų K u.-i ją pereitą i 

šeštadienį atvyko svečiuotis' 
Kubos diktatorius Fidel į 
Castro. Rusai jį pasitiko’ 
kaip labai svarbų asmenį iri 
Maskvoje suruošė jo garbei! 
milžinišką mitingą.

Fidel Castro komunistų a-! 
kyse atstovauja į komunisz- j 
mą krypstančią Lotynų A- Į 
meriką, ir todėl jie Castro’ 
pasitinka kaip savo brangų: 
svečią ir rusų sąjungininką j 
kovoje prieš Vakaių pasaulį.} 
Savo iškilmingu pasitikimu { 
rusai išlygina ir Kubai pada- į 
rytą „skriaudą“, kai iš Ku-' 
bos buvo atimtos pačių rusų' 
jai duotos pernai nidenįato-į 
minės raketos.

didesniu skaičiumi, negu bu 
vo ten vyriausybės kariuo
menės. Žuvusiųjų tarpe yra 
vienas amerikietis seržan
tas, kuris buvo priskirtas 
prie bataliono kaip patarė
jas.

čios Italijos vyriausybės liki
mas. Dabartinė krikščionių 
demokiatų vyriausybė, va-

sąjungų ir net pasitiauks iš 
Tautų Bendruomenės, jeigu 
Indija gaus daug ginklų. Pa-

gų stiprinimu.
Domininkonų respublika 

pasiskundė ir Amerikos 
\ aklybių Organizaci; ii dvi 
Ii arti sauvaliavimo, ir t s 
klausimas dabar svars omas 
u ;e organizacijoje. Prie a«- 
\ir»» karo gal neprieis, n->s 
Amerikos Valstybių Organi
zacija tam ir yra suaug a, 
kad panaši nesu j. pi a i-
nius ir •v.nfhktus tarų Ame-' 
rikos valstybių išsprę. . j t 
kiu būdu. Pet santykiu įtem
pimai tarp J «. įmynini j va s- 
tybių neabe»« amai pn.-’de» 
prie Haiti gyventojų .r ka- 
riuenu nės f • ežtesnio išsto
jimo prieš Duvalier dikta
tūrą.

Washingtonas gana pa
lankiai žiūrėtų į Haiti dikta
tūros nuvertimą, nes jau il
gas laikas, kaip tos diktatū
ros sauvaliavimas respubli
koje kelia nerimo ir pasi
šlykštėjimo.

Domininkonų ir Haiti res- ' 
publikos yra'abi daugumoje 
negrų gyvenamos, bet Do
mininkonuose vyrauja ispa
nų, o Haiti respublikoj pran
cūzų kalba. Kultūriniai skir
tumai ir paskatino Espagno- 
la salos valstybės pasidaliji-

padėtis negalės būti.
Amerikos • pasekretorius 

W. A. Harriman Maskvoje 
mažai terado pritarimo.

Valst. Sekretorius 
Lanko Sąjungininkus

virš tūkstančio žmonių.

Socialistas Vėl 
Austrų Prezidentas

Castro Maskvoje sakė, 
kad jo režimas išsilaikė tik j 
dėka Maskvos pagalbai, j

Į_ • I
Naujas Šnipinėjimo !
Skandalas Anglijoje į

. Į dovaujama A. Fanfani, vai- kistanas reikalauja, kad A-

SKANU

Toronto Maple Leafs ledo 
ritulio komandos kapitonas 
geria šampaną iš laimėtos 
taurės. Jo komanda nugalė
jo 3:1 Detroito Red Wings 
komandą.

JAV valstybės sekreto
rius Dean Rusk lankėsi Tur
kijoje, dabar lankosi Pakis
tane ir šiomis dienomis lan
kys Indiją.

Turkijoj ir Pakistane A- 
merikos valstybės sekreto
rius tarėsi su sąjungininkais 
apie NATO ir CENTO ka
riškų sąjungų stiprinimą ir 
apie tų valstybių santykius 
su Amerika. Abi valstybės— 
Turkija ir Pakistanas—gavo 
ir gauna iš Amerikos nema
žai ūkiškos ir kariškos pa
galbos. Pakistanas dabar 
grąsina visai pasitraukti iš 
visų kariškų sąjungų, jeigu 
Amerika ir Anglija nepa- 
rems Pakistano jo ginče dėl 
Kašmiro.

Kanados Vyriausbė

Ją sudarė liberalų parti
jos vadas Pearson ir sako, 
kad per du mėnesius bus iš
leista visokų patvarkymų ir 
pertvarkymų, kurie parodys, 
ką reiškia rimtai dirbti.

Austrijos gyventojai sek
madieni, balandžio 28 d., į 

rinko šalies prezidentą. Da
bartinis prezidentas social
demokratas A. Schaerf per
rinktas žymia balsų daugu
ma, už jį paduota 2,437,694 
balsai, o už krikščionių de
mokiatų kandidatą J. Raab 
paduota 1,813,787 balsai. 
Trečias kandidatas J. Kim- 
mel surinko 176,649 balsus.

Austrijos prezidentas yra 
renkamas šešeriem metam. 
Prezidertas Schaerf yra 73 
metų amžiaus.

_________________
RICKOVER LIUDYS

Admirolas Rickover liu 
dys karo laivvno tyrinėjimo! 
komisijoj apie nuskendusį 
atomini submariną Tresher. 
Admirolas Rickover skaito
mas atominių laivų tėvu ir 
jo liudijimas, be abejonės, Į 
lies atominių laivų saugumai 
ir pan. dalykus.

Anglijos policija arešta-j 
vo atominį mokslinnką italą i 
dr. Giuseppe Glberto Mar-J 
telli už šnipinėjimą valsty-, 
bės paslapčių. Areštuotas 
mokslininkas kaltinamas per Į 
daugiau kaip dvejus metusi 
vogęs valstvbės paslaptis, 
kurios gali būti naudingos 
šalies priešui.

Italų mokslininkas Mar
teli] dirbo „Euratom“—Eu
ropos atominių tyrinėjimų 
įstaigoje ir kaip toks buvo' 
leidžiamas dirbti anglų ato
minėje įstaigoje. Mokslinin
ko areštas sukėlė nemažą 
sensaciją Anglijoj, kur šio-; 
mis dienomis buvo prisirain-į 
tas kitas mokslininkas — j 
Pontecorvo, kuris su vogto
mis paslaptims pabėgo pas 
msus. Pontecorvo šiomis 
dienomis gavo Lenino dova
ną už pasitamavimą Sovietų 
mokslui.

Anglų nepasisekimai su 
atominių šnipų privisimu, 
visoj Anglijoj kelia susirū
pinimo dėl šalies saugumo.

dė susitarusi su kairiaisiais 
socialistais, vadovaujamais 
Pietro Nenni.

Balsuotojai spręs, ar jie 
pritaria tokiai vyriausybei ir 
ar pritaria tos vyriausybės 
išleistiems Įstatymams apie 
elektros energi jos nacionali
zaciją, mokyklų reformą, 
mokesčių pertvarkymą ir kt.

DAVĖ KYŠĮ?

Nekilnojamojo turto tarpi
ninkas Ralph Berger iš (’hi- 
cagos suimtas, bet už užsta
tą paleistas. Jis kaltinamas 
davęs $50,000 kyši New 
Yorko svaigiųjų gėrimu į- 
staigos viršininkui, norėda
mas gauti Playboy nakti
niam klubui leidimą.

merika ir Anglija darytų 
spaudimą į Indiją nusileisti 
Pakistanui ginče dėl Kašmi
ro provincijos. Tiesioginės 
derybos tarp Pakistano ir 
Indijos dėl Kašmiro ginčo 
išsprendimo nepasisekė.

Anglija nenorėtų, kad Pa
kistanas pasitrauktų iš Tau
tų Bendruomenės, ir iš kitos 

i pusės, Anglija pradeda gy- 
1 vesnę prekybą su komunisti- 
j ne Kinija, todėl nenorėtų ir 
' Kinijos perdaug erzinti. 

Tokiose sąlygse vyksta 
pasitarimai Indijos sostinė- 

' je dėl Indijos kariuomenės 
paruošimo galimam susikir
timui su Kinija. >

IEŠKOS TRESHER LAIVO 
. JUROS GELMĖSE

Į rytinį pakraštį iš Pacifi
ko jau atgabentas gelmių 
laivas Trieste, kuris nusileis 
į jūros dugną 220 mylių į 
rytus nuo Bostono ieškoti 
nuskendusio nelaimėjo po
vandeninio laivo Tresher.

Gelmių laivas Trieste ga
li nusileisti į jūros gilumą 
net 7 mylias, bet jis gilumo
je mažai tegali judėti. Todėl 
jį reikia nuleisti tikslioje 
vietoje, kur Tresher nusken
do. Ta vieta dar nėra galuti
nai nustatyta.
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Kuba vėl politinis futbolas
Kaimyninė Kuba vėl darosi politiniu futbolu Ameri- 

; batikoje, i icziuentas Kennedy ir kiti vyriau
sybes nai iai pabrėžė, kad Amerikos užsienio politika yra 
daroma Washingtone ir ne politiniams Kubos emigran
tams tą politiką nustatinėti, bet visi ir vyriausybėje ir opo
zicijoje supranta, kad Kubos politiniams pabėgėliams da
bartinė nei šiokia, nei tokia padėtis Washingtono santy
kiuose su Kuba, negali patikti. Pol. emigrantai nori juo 
greičiau grįžti namo ir visokios priemonės tam tikslui bū
tų geros, bet Washingtono vyriausybė turi ne tik turėti 
aiškų tikslą, bet turi ir priemones naudoti tokias, korios 
esamose sąlygose atrodo geriausios.

Kuba, nors ir apvalyta nuo atominių pabūklų, vis dar 
yra dieglys Amerikos pašonėje. Kuba gresia ir kitoms 
abiejų Amerikų respublikoms ir kaipo “blogas pavyzdys” 
ir kaip propagandos ir net kariško maišto kurstytojas.
Ir visvien Amerikos respublikos nepajėgia susitarti ką n'u.usiu suKivoe n-uegeuis- jų rautu 

J,„,i to ir „aiolin., kumas nMU" JoklM ,lbM nel! paminėtu

Sakykite, kaip reikia va- nūs buvo svarstyti klausi-1 visas teigiamas laisvųjų lie- 
dinti tokius žmones, kurie mai, liepiantieji veiksnių! tuvių jėgas Lietuvai laisvin-

tarpusavio santykius, tarp
tautinės padėties raidą ir ar
timiausius ateities uždavi
nius. Pasitarime, kuris vyko 
gyvenamojo momento dik-

šitaip įašo? Juk net niekšo 
vardo jiems permažai!

Kadaise jie visaip, kaip 
tiktai išmanė, garbino Sta
liną, tą pabaisą, kuris ir Put
rą, ir tūkstančius kitų pana-Į tucjamos politinės rimties 
šių, dabar Vilnies karžygiais! nuotaikoje ir veiksnių visiš-

ti ir lietuvybei išeivijoje ir 
tremtyje išlaikyti.

8. Džiaugiasi laisvųjų lie
tuvių gyvu jautrumu Lietu
vos reikalams, jų pareigin
gumu ir dosnumu, akivaiz
džiai pasireiškusiais minint

vadinamų, išžudė. Ir štai, jie> ko solidarumo dvasioje, vie- Lietuvos nepriklausomybės 
....■j__ ;_zii_ ■__i_______ i ninkai nutarta * miskelhimn sukakti.veidmainiškai gailisi, kad 
tokie karžygiai nesulaukė 
pergalės, ir nepasako, kodėl 
jie tos pergalės nesulaukė... 
O jie nesulaukė jos tik dėl

paskelbimo 45-ją sukaktį.
1. Glaudžiai bendradai- e m i > n 

biauti siekiant Lietuvos ne- Prof. Ehrhard Bus 
priklausomybės ir laisvės
atstatymo pagreitinimo, de- Vokiečiu Kancleriu

to, kad \ ilnies išgarbintasis rinti savo veiklą ir vieni j

A. W. Harrimano misija Korėjos karo veteianas. Jis
, dar tardomas.

Toli Laose eina karas su Kaip rasinė neapykanta 
paliaubomis. Laosas yra to- ) .. apjakinti žmones ir pri- 
li, jos svarba ir komumsti-j juos keršto ir pagie-
niam ir Vakarj pasauliui ne- žog kvaituliu!
ra didelė, bet jo padėtis pie-; Ajabama, beje, yra vie
tinių rytų Azijoj daro tą ma-Į nJntelė valstija Amerikoje, 
žą ir skurdžią valstybe lę kui mokyklų integracija dar 
svarbiu strateginiu žemės nepradėta ir kur guber-

Stalinas juos nugalabino. 
Bet Vilnies redaktoriai a-

pie tai nė žodelio neprasita
ria. Tai tik dar vienas aki
vaizdus įrodymas, kad ko
munistu suktybė ir begėdiš-

svarbiu strateginiu 
gabalu, dėl kurio veria ir 
pasiderėti ir pasibarti, o galantrus informuoti apie daro-j Vokietijos krikščionių dė

mus bei planuojamus žy- mokratų atstovybė parla- muštis*
■ Xe,;elsia„t „.a.lėti na me”te ’ L30838’ jiS P3^ ’

_. Nedelsiant pradėti pa- ma pasisakė uz prof. Ludwig komunistų rankas, atidarytų 
Ehrhard kaip dr. K. Aden- * - ■ . - -±— —•
auerio įpėdini, kai Adenau-

siruošimo darbus Pavergtų
jų Tautu Savaitei tinkamai

natorius žada integracijai 
priešintis visomis keturio
mis.

Žmogus su misija žuvo. 
Bet gal jo mirtis prabils ir į

nors bendrai daryti, kad tą pavojų sau izoliuotų ir pašalin- į 
tų. J. A. Valstybėms pavojus iš Kubos, po atominių gink- ’" *
lų iš jos pašalinimo, yra sumažėjęs, todėl Washingtonas 
nesiskubina Kubos šašo pašalinti. Ateis laikas, atsiras 
proga, reikalas' bus sutvarkyta, bet skubėti ir griebtis abe
jotinos vertės priemonų nėra reikalo.

Dieglys pašonėj betgi neduoda ramybės politinei opo
zicijai krašto viduje. Opozicija nesako, kokių priemonių 
ji imtųs dėl Kubos šašo pašalinimo, bet kritikos dėl Kubos 
bolševikiškos diktatūros buvimo čia pat pašonėj girdėti 
daug ir kas tik ruošiasi būsimų metų rinkimams, tikisi iš 
Kubos bolševizmo nusikalti sau politinio kapitalo. Skel
biasi su kritika buv. viceprezidentas Nixonas, skelbiasi 
numatomas kanddatas prezidento vietai nuo republikonų 
numatomas kandidatas prezidento vietai nuo republikonų 
prantama, bet reikalo spręsti nepadeda. Ne toks opozici
jos ir tikslas yra.

VIENINGAS LAISVINIMO 
VEIKSNIŲ PASITARIMAS

3. Intensyvinti akciją 
JAV Kongrese, Vyriausybė
je ir Jungtinėse Tautose, 
remti pastangas 
Atstovų Rūmu Užsienio Rei
kalų Komisijos Pakomisį

komunistams kelią į ūsą ei-į Alabamos kai kurių žmonių 
lę pietryčių Azijos valstybių! sažinę9 

eris pasitrauks dėl senatvės j ir salų, o ir kelią į Indiją ki-j ą •
iš dabartinės kanclerio Į nų komunistams palengvin- ^iae|Įo sukaktis 
(vyriausybės vado) vietos.’tų. Todėl Laosas yra svar- 
Dr. K. Adenaueris yra 87 bus strateginiu atžvilgiu ir

sūdanti ■ meĮų amžiaus.
Izraelio valstybei jau su-

1963 m. balandžio 20 d.
Chicagoje Amerikos Lietu-! Pavergtosioms Tautoms, 
vių Tarybos kvietimu vyko 4. Plėsti ir derinti laisvo-
Amerikos Lietuvių Tarybos 
(ALT), Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
(VLIKo) ir Lietuvos Lais
vės Komiteto (LLK) pasi
tarimas, kuriame dalyvavo 
ir Lietuvos Generalinis Kon
sulas. Chicagoje dr. P. 
Daudžvardis.

ALTai atstovavo pirmi-
Sunkiau suprasti kitų Amerikos respublikų nenorą ninkas Leonardas Šimutis ir 

bendrai susitarti ir sutvarkyti Kubos “klausimą.” Bet su- valdybos noriai E. Bartkus, 
sitarti nesiseka. Veik visos Lotynų Amerikos respublikos * • Ęlinstrubas, dr. K. Dran- 
gyvena “revolucijos išvakarėse,” jos reikalingos skubių! J* vi iSc t

reformų, kurios gali būti įvykintos “kubiškai,” arba ir tai- : Talalas ir M Vaidyla ’ 
kiu būdu. Reformos reikalingos, bet jos vykdomos arba ) VLIKui atstovavo jo pir- 
tik dėl svieto akių, arba visai nevykdomos. Washingtono Į mininkaS dr. A. Trimakas, 
skatinimas nedaug tegelbsti. Amerikos Valstybių Organi- <įr k. Šidlauskas ir L. 
zacija, kuri turėtų tą reikalą apsvarstyti ir prieiti prie ko- Šmulkštys.
kių nors išvadų, tūpčioja vietoje ir nieko nedaro. Kai ku- LLK atstovavo jo pirmi- 
rios lotyniškosios Amerikos respublikos bijo “intervenci- ninkas Vaclovas Sidzikaus- 
jos,” kitos bijo kiršinti savo vidaus opoziciją, kitos sutik- kas.

Klausimas, kas bus dr. K. 
Adenauerio įpėdiniu, jau se-

komunistai ne be reikalo no-: ėjo 15 metų. Laikas trum- 
ri jį užgrobti. i pas, bet turint galvoj, kad

Sovietų premjeras Nikita) Izraelis gimė daugumoj ara-
niai įdomauja ne tik’Vokie-š S. Chruščiov žadėjo prezi- , bų gyvenamoj žemėj ir po 
4.;; ■ _iu: dertui Kennedv. kad Sovie- gimimo visą laiką gyvenotijos, bet ir užsienių politi
kus. Pats Adenaueris buvojo pasaulio informavimą a 

pie Lietuvos bylą ir apie tik- j 
rą padėtį Sovietų Rusijos o-Į P^eš L. Ehrhard paskyrimą 
kupuotoje Lietuvoje ir savos .1° įpėdiniu, bet jo partijos 
visuomenės informavimą a- 
pie veiksnių veiklą.

5. Suintensyvinti pasiruo
šimą laisvųjų lietuvių politi
niam ir kultūriniam pasi
reiškimui 1964-1965 metų 
Pasaulinėje Parodoje New 
Yorke.

6. Smerkti kai kurių as
menų pasišovimą megzti 
santykius su Sovietų oku
puota Lietuva, kurie vestų 
i santykiavimą su okupanto 
Lietuvai užkartu režimu, jo 
įstaigomis ir institucijomis 
ar su okupantui tarnaujan
čiais asmenimis, į dabartinio 
Lietuvos teisinio tarptauti
nio statuso pažeidimą ir į

dauguma mano kitaip irj tarf. Padaiyti Laosą neu- 
taip nutarė. Adenauerio pa-tr3lia valstybe. Buvo sultp- 
sitraukimo laukiama ši ru-

dentui Kennedy, kad Sovie-1 gimimo visą laiką gyveno 
tija prisidės prie taikos at-) apsuptas ir grasinamas, 15 
statymo Laose. 14 valstybių’ metų nėra jau toks trumpas 
konferencija Ženevoje ir nu- laikas.

Izraeliui gimsiant, Pales-

denį.
dyta tam kraštui vyriausybė 
ir trijų "srovių“—komunis
tų, neutralistų ir dešiniųjų

tinoje buvo apie 600,000 žy
dų. Dabar Izraelyje jau gy
vena du milionai žydų, atsi
kėlusių iš įvairių Europos,

tų ir su griežta operacija, bet “kai kiti nieko nedaro,” ne- i _ Pasitarimui vadovavo L. • vieningo lietuvių tautos ko-
daro nė jos. Tap ir tupčiojama vietoje ir, kai pasitaikys Šimutis., ; vos prieš bolševikinį oku-

Po visų čia išvardintų pantą fronto lūžį. 
veiksniu pranešimų apie mū- 7. Sveikina ir skatina
su veiklą ir tolimesnius pla- VLIKo pastangas surikiuoti leivio administracijoje.

proga, ar iškils reikalas, Washingtonas imsis iniciatyvos 
ir Kubos liaudis atgaus savo pilietines teises.

uo tarpu viduje tas klausimas vis keliamas i naudo
jamas vidaus politikos kovose. Vyriausvbė neviską gali į 
ir pasakyti, jei kas ir yra daroma Kubos barzduociams • 
priminti jų sulaužytus pažadus ir Kubos liaudies apgavi- Į 
mą. Svarbiausioji priežastis, kodėl Kubos režimas nega- ; 
lės būti ilgai pakenčiamas Amerikos pašonėje, via Kubos į 
susibičiuliavimas su Maskva, kas iš Kubos padarė ne tik < 
rusų propagandos centrą Amerikos kontinentuose, bet ir • 
rusų karišką bazę. Rusiškus atominius ginklus teko “iš- į 
prašyti” iš Kubos, bet rusų kaiiuomenės ir įusų visokių 
ginklų Kuboje dar pilna. Tokia kaimynystė negalės būti 
ilgai kenčiama, ir vienu ar kitu būdu bus pašalinta. , 

Bet kol atsiras proga Kubos politika pakreipti dau- ! 
giau kaimyniška kryptimi, Kuba bus su reikalu ir be rei
kalo spardomas politinis kamuolys vidaus įvairiuose gin-

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲrąg ici ii KU3UA
Joje smulkiai aprašyta

bolševikinio teroro sistema, m , , . , _
tos veržu stovyklos kuriostrt Tu0 tlks,u valst>'bes P3' to. t ergų stot J KIO., Kuriose sekret01.ius w A Harriman 
kentėjo ir žuvo musų
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo.
Kaina 82.50. Gaunama Ke-

ar Vakaių šalininkų. Keista: Afrikos ir net Azijos kraštų 
tai buvo ir dar yra vyriau-1 Imigracija ir dabar vyksta, 
sybė, joje veikė neva prie j valstybė auga, ūkiškai stip- 
bendro stalo trys pusbroliai j rėja.
princai, kiekvienas vienos Izraelio vadai numato, 
srovės priešakyje. Jie “vei- kad jų valstybė ir ateityje 
kė” kol vėl susimušė. Šį kar- turės visokių sunkumų su sa- 
tą komunistai pradėjo neu- j vo kaimynais arabais, kurie 
traliuosius mušti. Kilo di- » vienijasi ir taip pat stiprėja, 
delis sumišimas ir Washng-i * J. D.
tonas ėmė ieškoti būdų taiką!
Laose vėl atstatvti. MIRĖ ESTŲ POLITIKAS 

A. REI

(E) Stockholme kovo 30 
d. mirė 77 m. amžiaus estų 
politikas, buv. nepriklauso
mos Estijos prezidentas ir 
min. pirmininkas August 
Rei, žymus socialdemokra-

nuvyko net į Maskvą pasi
teirauti, kaip Sovietų val
džios vadai žiūri į Laoso ka
rą ir taiką. Sovietai atsakė, 
kad jie ir dabar žiūri į Laosą 
taip pat, kaip jie ir seniau j tų veikėjas, 
žiūrėjo, bet ką nors daryti ‘ Baigęs teisės

cuose. j
Kubos diktatoriaus F. Castro lankymasis Maskvoje j

ir jo iškilmingas ten pasitikimas, tik dar labiau paskatins 
Kubos didžiausą kaimyną prie oiogos pasrūpinti, kad ru
sų bičiulis ir jų išlaikomas Maskos politikos įrankis is ar
timos kaimynystės išnyktų.

A F Ž VALG
KO "LAISVĖ“ NORI
"Laisvė“ balandžio 19 d. 

vedamajame straųtenvje ra
šo:

"Reikia pripažinti Lietu
vos tarybinę respubliką, gy-

Verčiau tylėtų

Vilnies redakcija, išspaus
dinusi iš Vilniaus Tiesos pa
imtą straipsnį apie Stalino 
sušaudytą (straipsny apie 
tai nė žodelio) gen. Vytautą

▼uojančią jau daugiau kaip Putną, kuriame iškelti įvai. n • >.•_ a.* J* • J !•20 metų. Reikia atimti ii di 
pūkų visokias privilegijas, 
kad jie, jomis naudodamiesi, 
negalėtų drumsti ramybės 
mūsų šalyje“.

Tokius nurodymus "Lais
vas“ galvos duoda JAV vy
riausybei, tik jų nelaimei ji 
ta’s nurodymais nepasinau- 
doia. Jei Mizara su Bimba ir 
panašia kampanija čia galią 
turėtu, jie seniai būtų tuos

rus dideli Putnos nuopelnai, 
nuo savęs priduria:

“Džiugu minėti tokių žmonių 
gimtadienius.

“Lietuvos žmonės jų nieką-į 
dos neužmirš, taip ir lietuviai, į 
gyveną kitose šalyse, kur ir to
liausia nuo gimtinės.

“Gaila, kad ne visiems to-> 
kiems karžygiams buvo lemtai 
sulaukti pergalės. Daugelis jų

dipukus į pipirų žemęTštrė- j krito kovoje, kad kiti gyventų
' laisvai ir gražiai.“ i- mę. |

JEIGU JUS DIRBATE PENKIŲ MOTERŲ 

DARBĄ... JUS NUSIPELNOTE ĮSIVESTI 1 

TELEFONĄ VIRTUVĖJE PAGALBAI

lūs neturite jaustis persidirbusi, 
kad suprastumėte, kiek jūsų virtu
vė būtų našesnė su modemišku sie
nos telefonu po ranka. Nereiktų bė
gioti iš virtuvės pasikalbėti svar
biu momentu telefonui suskambėjus. Užtektų tik iš
tiesti ranką, paimti telefoną ir kalbėtis, prižiūrint 
kas vyksta virtuvėje. . . ar tai jūs prosvtumėte, ar 
keptumet pyragų pečiuje.
Pasirinkit sieninį ar paprastą telefono pratęsimą 
pritaikintos prie jūsų virtuvės spalvos. Pašaukite 
jūsų Telefono Biznio Ofisą tuoj pat.

MEWEN6UND (Č|Č) TELEPHOHE

taikai atstatyti jie nepaža
da. O gal ir negali pažadėti,

mokslus
Dorpate, A. Rei 1905 m. re
voliucijos metu pasižymėjo

jei kinų komunistai ten ug- kaip veiklus estų revoliuci- 
i nei£ kursto.^ i nio sąjūdžio narys ir buvo
! Tai taip ir stovi Laoso* caro žandarų suimtas A 
j klausimas. Amerikos karo Rei daug pasidarbavo ku- 
Į laivynas plaukioja netoli tos ,-iant nepriklausomą Estijos 
. valstybes, bet ar Amerikai; valstybę. 1919 m. buvo Esti- 
i teks ten pavartoti jėgą, dar! jos Steigiamojo seimo pirm.
• nėra žinoma. Gal dar bus! ' p_ ..ro to visą laiką ėjo atsa

kingas valstybės pareigas.
Keistos buvo Laoso pa- SJ? buvo Estijos 

įgaliotas mimstens Maskvo-

sulipdyta kokia nors tegu ir 
laikina taika.

j liaubos. Trys jau minėtos, 
| princų vadovaujamos gru- 
! pės ir paliaubų metu turėjo 
Į kiekviena savo kariuomenę, 
i kiekviena savo teritoriją ii

je, kur jam teko vesti dery
bas su Stalinu ir Molotovu, 
rusams besirengiant okupuo
ti Pabaltijo valstybes. Pa-

bendra vyriausybė ne ką ten! J“ 0"!?™'???'?"'“ P* 
galėjo daryli, nes vietoje bu
vo atskirų grupių valdžios ir 
šeimininkavo, kaip norėjo.

Žmogus su misija

Pereitą ketvirtadienį Ala
bamos valstijoj buvo nušau
tas Baltimorės pašto tarnau
tojas Moore. Jis iš Baltimo
rės pėsčias traukė į Missis
sippi valstiją užsisikabinęs 
plakatą, kurs skelbė, kad 
visi žmonės yra lygūs.

Kai žmonės įspėjo 35 me
tų William L. Moore, kad jį 
gali ištikti nelaimė, Moore 
sakė, kad jis gerai pažįsta 
pietinių valstijų žmones ir 
esąs tikras, kad jam nieko 
neatsitiks. Jis ir pats buvo 

J kilimo iš Mississippi. ..
Greit po to pasikalbėjimo 

jis buvo rastas nušautas. 
Nušovė žmogų be jokio rei
kalo, be jokios provokacijos 
ir be jokios kaltės.

Užmušėjas, ar įtariamas!
toje žmogžudystėje jau su 
imtas. Tai šešių vaikų tėvas,

vyko drauge su žmona is 
Maskvos per Pabaltijį pa
bėgti į Stockholmą, kur visą 
laiką nuo 1940 m. gyveno ir 
veikliai kovojo už estų tau
tos teises.

Kai vokiečių okupacijai 
baigiantis 1944 m. rugsėjo 
mėn. tremtyje buvo sudaryta 
Estijos vyriausybė, A. Rei 
joje ėjo užsienių reik. min. 
pareigas. 1945 m. mirus 
valstybės prezidentui ir min. 
pirmininkui, pagal konsti
tuciją perėmė valstybės gal
vos pareigas.

Jis paskelbė eilę knygų, 
brošiūrų ir straipsnių Įvai
riomis kalbomis.

Su A. Rei mirtimi ne tik 
estų tauta neteko vieno žy
miausių savo veteranų poli
tikų, bet drauge ir kitos Pa
baltijo tautos nustojo nuo
širdaus ir pasišventusio bi
čiulio.

Liksi be drąsos—liksi ir be 
duonos.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Glaudžiau surikiuokime 
savo jėgas

rios buvo nepriklausomos ir j 
laisvos prieš antrąjį pasauli-Į 

Į ni kaią, ar vien tik Pabalti- ( 
; jo valstybes, kurių koionia-1 
linis charakteris nekelia abe- j 
jonių. Kai šiais metais būsiu 1 
Europoje, pasistengsiu ir tos i

priklauso, jei ! Komisijos vadovybe aplan- į 
. kvti ir paruošiamuosius dar- 
bus konkrečiai paplanuoti. Į

— Ar šiuo metu, Pirmi
ninke, tenka nugirsti tarpt, i 
institucijose, kongresuose ir 
kt. priminimų Lietuvai SU

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Vaclovas Sidzikauskas: nuo vakariečių 
J. Tautų rudens sesijoje susilauktume konkrečių pasiūly
mų — Laisvojo pasaulio informavimo bare galime pasi

didžiuoti gražiais rezultatais

Lietuvos Laisvės palaiko sovietų pavergtųjų 
ir Lietuvos Dele-I tautų išsilaisvinimo vilti ir

(Elta)
Komiteto 
gacijos Pavergtųjų Europos 
Tautų Seime pirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas Eltos 
Infoimacijų redaktoriui su
teiktame pasikalbėjime at
sakė i eilę su Lietuvos lais
vinimu ir bendra politika su
sietų klausimų. Pirmieji 
klausimai:

— Ar, Tamstos manymu, 
atsiras vilčių J. Tautose 
svarstyti sovietinio kolonia
lizmo klausimus? Kaip su 
vad. 24 Komiteto veikla? 
Kiek realus yra Tarpt. Juris
tų Komisijos sumanymas dėl' 
studijos pavergtųjų reika
lais, ar ji galėsianti paliesti 
ir Lietuvą?

— Šių dienų Jungtinės 
Tautos, deja, yra ne tiek 
tarptautinių ginčų, ypač kai 
viena tų ginčų šalis yi-a So
vietų Sąjunga, išsprendimo 
Įstaiga, kiek tarptautinis to
lumas, formuojantis viešąją 
tarptautinę opiniją. JT or
ganas, kuris galėtų daryti 
sprendimus ir vaitoti sank
cijas — Saugumo Taryba — 
yra sovietinio veto suparali- 
žuotas, o Generalinės An- 
samblėjos rezoliucijos yra 
greičiau tik rekomendacijos. 
Ir didele balsų dauguma JT 
Gen. Ansamblėjai priėmus 
rezoliuciją, Lietuvos klau-

prilaiko Kremliaus užmačių' teikti laisvę? Ką Tamsta, ii- 
vykdymą Sovietų Sąjungos! gesnį metą vadovavęs Lie-: 
kolonijose. Padėtis Jungti- tuvos delegacijai PET Sei-!
nėse Tautose šiuo požiūriu 
gerėja. Neseniai išlasvintos 
Afrikos ir Azijos tautos blai
viau ir objektyviau vertina 
sovietų politiką ir Įžvelgia 
jų laikysenoje J. Tautose

me, galėtumėte pasakyti a- 
pie Seimo veiklą, jo poveikį, 
artimiausius uždavinius?

— Turiu pasakyti, kad 
tokie priminimai ir reikala
vimai šiuo metu vra retesni.

veidmainingumą. Todėl yra; Tai šių laikų bendros tarp- 
daugiau vilties, kad šio ru- tautinės padėties raidos at- 
dens JT Gen. Ansamblėjoje spindis. Darome viską, kas 
susilauksime ne tik pareiški-j yra mūsų galioje, Lietuvos 
mų ir skambių žodžių, bet iri laisvės bylai suaktualinti ir
konkrečių pasiūlymų.

Tai žymia dalimi pareis 
nuo vakariečių laikysenos. 
Tos komisijos pirmininkas 
yra pareiškęs Tarptautinės 
Žmogaus Teisių Lygos, kuri 
yi-a oficialiai pateikusi ko
misijai svarstyti kolonializ
mo Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje klausimą, pirminin
kui, kad, susidorojus su va-

pagyvinti tiek JAV, tiek Eu 
ropoję, tiek Pietų Ameriko
je.

Pavergtųjų Europos Tau-Į 
tų Seimas, kurio pirmininku i 
buvau 1960-1961 metais, per! 
devynerius savo veikimo 
metus spėjo susidaryti žymų 
autoritetą ir svorį laisvaja
me pasaulyje. Ne be reikalo 
jis yra rakštis Kremliaus im-

PIRKO AKROBATĖS TRAGEDIJA

Cirko akrobatė Henrietta Grotofent. 42 m. amž., Oma- 
hos cirke nukrito žemėn iš 65 pėdu aukščio ir užsimu
šė. Viršuje akrobatė, dešinėje ji rodo savo sugebėji
mus. apačioje ji nebegyva.

dalyvautų delegacijų pirmi
ninkai ir gen. sekretorius iš

šk’uoju kolonializmu, į per“li!t'* «Į?»e * « Puoli- New Yorko ir toks pat skal
iau baigiamas likvi-! mų bel.smeiztų taikinys. Pa-; čius mūsų tautų veikėjų, gy-

karietiš
kuris jau o , - - - - —
duoti, ateis eilė sovietiniam, i vergtųjų S*imas >ra iston- venančių Europoje bei ten 

• . T • - t J°Je precedento neturintis, — r‘r’'r’ r'-’—i-'—-. Tarptautine Laisvųjų Ju-Į nrt,ani,„r„ac
ristų Komisija yra paruošų

NEW YORK, N.Y.

Šen. Kennetb B. Keating 
rūpinasi Pavergtųjų tautų 

savaite
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkui, be kitų dalykų, 
senatorius K. B. Keating 
praneša, kad jau yra susiri
šęs su prezidentu Kennedy, 
kad laiku išleistų savo atsi
šaukimą 1963 metų Paverg
tųjų Tautų Savaitės reikalu. 
Senatorius K. B. Keating yra 
vienas iš geriausiai infor
muotų JAV politikų Kubos 
reikalais, bet jis lygiai nuo
širdžiai rūpinasi visų sovietų 
pavergtų tautų likimu.

Kor.

BROOKLYN, N.Y.

sijų-
Birželio 1 d. šaukiamas 

Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos suvažiavimas. Jos 
centro komitetas pakvietė 
LDD 7 kp. atsiųsti savo at
stovus. Kvietimas priimtas.

Po susirinkimo B. Spūdie
nė visus pavaišino kavute, 
o Spūdis davė po stiklelį 
karčiosios.

Dalyvis

MIRĖ DETROITE

Gyvas LDD kuopos 
susirinkimas

Balandžio 21 d. Spūdžiui 
namuose buvo Lietuvių Dar
bininkų Draugijos 7 kuopos 
narių susirinkimas, kuriame] 
dalyvavo apie 20 narių.

Sekretorė A. Buivydienė | 
pranešė, kad gegužės 11 d.
7 vai. vakare Bučo svetai
nėje (86-16 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y..) rengia-j 
mas drg. Juozo Stilsono 
mirties metinių minėjimas, j 
Jame kalbės J. Januškis iš Į 
Bostono, Keleivio adminis-į

Inž. Vytautas Sirutavi- 
čius balandžio 23 d. ilgai 
sirgęs mirė Detroile. Ve
lionis gimė Vilniuje 1908 
m., gimnaziją baigė Šiau
liuose. o išėjo inžinie
riaus mokslus Brno. Če
koslovakijoje. Sugrįžęs į 
Lietuvą, dirbo geležin
kelių valdyboje prie Tel- 
šių-Klaipėdos geležinke
lio statybos, o vėliau prie 
Molio bendrovės stato
mos Daugeliuose plyti
nės statybos. Ją pasta
čius. buvo jos technikinis 
direktorius, kol 1944 m.
pasitraukė Į Vokietiją. 

Į JAV atvykęs apsigyve
no Detroite ir dirbo, kol 
susirgo. Jau kuris laikas 
gavo invalidumo pensiją. 
Priklausė LSS 116 kuo
pai. Paliko liūdinčią žmo
ną ir 4 dukteris, brolį Jo
ną Lietuvoje, tėvus inž. 
Vladą ir Ireną ir seserį 
Ireną Bostone.

Velionio tėvams, žmo
nai, dukterims ir kitiems 
giminėms reiškiame mū
sų gilią užuojautą.

dalytą žygį pas JAV prezi
dentą, Valstybės sekretorių 
ir Laisvosios Europbs prezi
dentą.

— Kokia Tamstos nuomo- j 
nė dėl sovietų pastangų su- ^BieUnC J.' VH-1

Į kaitis, P. Vagys ir J. Buivy
das. Savo atsiminimus at

veikiančių PET Delegatūi-ų
muminlzoi f-z\ v/in/Yio ____________;x xnxxixixxk<xx. 2. w vv7 lenkia- Į

tyvus kovos ir veiklos orga-1 mės aplankyti visas Vakarų! tą?
nas, siekiąs teisingos ir pa- Europos valstybių sostines. — Tos sovietinės pastan- 
stovios taikos įgyvendinimo! — Tamstos pažiūra į rei-! gos ir laiko poveikis spėjo
Europoje. į kalą aktyvinti Įvairaus po- neigiamai paveikti ir kai ku-

, Lietuvos Delegacija ak-': būdžio lietuvių veiklą ir y-Į rių lietuvių galvoseną bei 
y - o • vyriau-; tingai ir sėkmingai dalyvau- pač šiuo metu? Ar esama į laikyseną. Laimingu būdu jų

si ir paskelbusi studijas Ti
beto, Alžiro, Vengrijos ir ki
tais opiais klausimais. Tos 
studijos susilaukė gražaus 
atgarsio vakariečių

riuose sluogsniuose ir Jungt. 
simas dar nebūtų išspręstas, j Tautose. Todėl ir mūsų bylai 
Pavyzdys — Vengrijos klau-1 yra svarbu, kad ši autorite- 
simas. į tinga laisvojo pasaulio teį

Tačiau pats sovietinio ko
lonializmo klausimo kėli
mas J. Tautų forume ir kon
kretūs siūlymai padaryti 
gala prisideda prie pasaulio 
viešosios opinijos nuteikimo

sininkų organizacija tartų 
savo žodį. Kol kas ji dar nė
ra aiškiai nusistačiusi, ar sa-' 
vo studijoj paliesti visas so-į 
vietų pavergtąsias Centro irj 
Rytų Europos valstybes, ku- į

II i:il IIVIUT •v

siųsti paprašyti A. Jenkins 
iš Havajų, K. Bukaveckas 
iš Hollyvood, Fla., ir Her- 
man iš Sharpes, Fla., kurie’ 
ilgus metus dirbo kartu suja visoje PET Seimo veiklo- vilčių — toliau klausė Eltos skaičius ir daromoji žala nė- t ? * TpnKin_

je. Dideliu savo nuopelnu ji Informacijų redaktorius — ra dideli. Vistik tatai verčia nranpį ’ vn
laiko Pabaltijo, valstybių ne-! pabaltiečiams gauti lietuvių mus dar akyliau budėti. P

■ priklausomybės ir laisvės at- i k. valandėles per Laisvosios — Kaip Tamsta vertini
Statymo klausimo įjungimą Europos Radiją? . j dabartine politinę padėtį?
į visą sovietų pavergtosios Nežiūrint šio momento — Dabartinė tarptautinė 

politinė padėtis kelia mumv- 
=== se susirūpinimą ir nerimą.

To susirūpinimo vedini, ne-

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 Į 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos1 
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

1

JIE MINĖJO 50 M. SUKAKTĮ

Povilas ir Julija Bernotai, gyv. Bavonne, N. 
J„ balandžio 21 d. minėjo savo vedybinio gy
venimo 50 m. sukaktį. Bernotas yra radvi
liškietis. o jo žmona šiaulietė, iš Vinkšnėnų 
kaimo. Linkime sukaktuvininką m< dar ilgu 
laimingu metų.

seniai visą savaitę praleido
me Washingtone, lankyda
mi Valst. Departamentą ir 
Kongreso lyderius. Jei pa- 
gi vidiniam mūsų siekimui— 
atstatyti mūsų kraštų nepri
klausomybę ir laisvę—rado-j 
me visišką pritarimą ir JAV - džio. 
vyriausybiniuose ir parla
mentiniuose sluoksniuose,

mus atsiųs, tikimasi, kad 
taip pat padarys ir Bukavec
kas su Hermanu.

LSS 19 kuopa pranešė, 
kad ji taip pat prisideda prie 
to minėjimo.

Be to, kuopos atstovai 
Balfe ir Altos skyriuose pra
nešė, kas tose organizacijo
se veikiama. Jų paliestais 
klausimais buvo gyvų disku-

į tautos jaunosios kartos gal- 
— Dar viena: kokie būtų vas, kad Lietuvos nepriklau- 

Tamstos pageidavimai iiei- somybės atstatymo svajonės
vijoje gyvenančios lietuvių 
tautos daliai, jos organiza
cijoms, spaudai?

— Gyvenimas nestovi vie
toje. Istorijos ir laiko dina
mika kelia naujas proble
mas, stato ir naujus mums 
reikalavimus, uždavinius.

esančios nerealios. O jei ta
tai ir būtų pasiekiama, tei
gia jie, nepriklausomybė 
lietuvių tautai būtų nenau
dinga, kaip kad ji buvusi 
nenaudinga laikotarpy tarp 
abiejų pasaulinių karų, ne9 
grąžintų Lietuvą į skurdą, 
ūkininkų varžytynes, gyven
tojų pertekliaus išemigravi- 
mą į Pietų Ameriką, politi
niu laisvių stoką ir pan.

Turime paversti niekais 
ir šią Maskvos klastą. Turi
me surasti būdus ir priemo-

į tai susidūrėme su šiokiais 
tokiais skirtumais dėl prak
tinių ir taktinių žygių. Nėra 

i abejonės, kad ir Vakaių Eu- 
j ropos šių dienų politinės 
! nuotaikos veikia JAV poli- 
! tiką. Vakarų Europos pa- 
; stangas apsijungti, sustiprėti 
ne tik ekonomiškai, bet ir

p oblemą, neprielankių, sakyčiau, r,uo- politiškai bei kariškai, tvir-i da atsirasti mūsų tarpe as-
k»?n tik , II’<tnUV° -Sa □ iaau atefetoti a"t savo kojų., menų _ tegul tik vienas ki- 
kaip tik (įeito, turime dar; vertinu teigiamai, nes esu tas, — kurie dė! nuovargio, 
labiau suaktyvinti savo yck;, tikras, kad tatai suaktualins Į ar dėl nekantrumo, ar mūsų 
lą, tiek politinę, tiek ypač į įr pagreitins mūsų siekimų
informacinę, šią pastarąją Į Įgyvendinimą.

Dabar sparčiai ruošiamės į gilinant ir plečiant. i ariu ! Pasireiškusieji sovietinio

Europos dalies 
kuri yra antrojo pasaulinio 
karo ir Kremliaus agresijos 
padarinys ir kuri turi būti
išspręsta politinį to karo pa-

laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva-' likimą likviduojant, 
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis į
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš- Europos Tarybos šio pava-' pripažinti, kad laisvojo pa-Į ir komunistinio blokų nega- 
tynis; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš- „^įo sesijai, kuri pra»idė«! ^^^Lo infonnavimo bare ga-]!avimai ir nesutarimai yra 
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės, gegužės 4 d. Strasburge., Pa-j pasidžiaugti ir pasidi- re tiek ideologiniai — čia 

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai ’ vergtųjų Tautų Savaitei, ku-1 džiuoti gražiais rezultatais., ideologija yra tik priedan-

priešų suklaidinti, ar nore-Į
darni pasirodyti išmintinges-j • • • • 1 • w 1 • •n..yuiM,unuiige»-|nes apsaugoti nuo suklaidi- 
mais ar ongmaliskesmais nhno tikrovės nepažinusj

aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu; 
KELEIVIS

<M E. Broadvray So. Boston 27, Mass.

n jau yra virtusi mums 
labai reikšminga institucija, 
JT Ansamblėjos sesijai, pra
sidedančiai rugsėjo vidury, 
kelionei į Pietų Ameriką 
rugpiūčio ir rugsėjo mėn. ir 
Pasaulinei parodai New 
Yorke, kuri prasidės kitais 
metais. Vietoj įprastinės 
specialios PET Seimo sesi
jos šiais metais planuojame 
turėti kiek siauresnės apim
ties konferenciją, kurioje

nei tautos dauguma, jei ne 
visuma, kuria vadinamus 
trečiuosius frontus, ieško 
kultūrinių santykių ar kul-

mūsų jaunimą pavergtoje
tėvynėje ir palinkusiuosius
į naivumą pas mus. Todėl,

.... . , x turėdamas galvoje mūsų pa-tunnių mamų su okupuotą- ^ndinj siekj _
ja Lietuva kas esamose są- Lietuvai nepriklausomy- 
lygose reikštus, santykiais bė3 ir laisvfe _ ir čia 
su okupantu ir jo agentais. | nėtas aplinkybes bei reiški-

Mes žinome mūsų priešų nius. raginu išeivijoje gvve- 
siekimus. Jie norėtų susilp- nančius lietuvius ir ju orga- 

teigiamas. Vakariečių —J ninti mūsų politinį frontą nizacijas, veiksnius ir spau- 
naujosios Vakarų Europos Į pamažu mus palenkti Į; dą glaudžiau surikiuoti visas

Darau viską, kas yra ma-j — kiek bręstantis neiš- 
no galioje, išsikovoti gali-į vengiamas Rusijos ir Kini- 
mybę kalbėti į pavergtąją'jos politinių interesų susikir- 
Lietuvą per Laisvosios Eu-;timas. .Jie veda į komunisti- 
ropos Radiją. Tebesuddu-j nio bloko susilpnėjimą, to- 
riame su sunkiai nugalimo-; dėl to reiškinio poveikis pa- 
mis technikirėmis ir politi-' vergtųjų valstybių bylai yra 
nėmis kliūtimis, tačiau vil
ties laimėti nenustojame.
Labai teigiamai vertinu] ašies ir Anglijos bei JAV—' apsipratimą su esama poli- 
ALT pirmininko šimučio ii į nesutarimai yra kai kieno tine padėtimi. Okupuotoje 
jo latvių ir estų koleeų per perdaug pučiami ir yra lai-l Lietuvoje Maskvos samdi- 
Jungtini Baltų Komitetą pa- ki™ ii- pereinamojo pobū- niai stengiasi įkalti į mūsų

teigiamąsias mūsų tautos jė
gas ir jas apjungti vieningo
je ir autoritetingoje politinė
je mūsų tautos vadovybėje.



Puslapis ketvirtas KELEIVIS,

MIRĖ R. JUKNEVIČIUS
Balandžio 13 d. mirė Ro

mualdas Jukne\ ičius, vienas 
iškiliausiųjų lietuviškos sce
nos meno veikėjų, — vienas 
gabiausiųjų režisierių ir ak
torių.

\ elicnis gimė 1906 m. 
Dar studijuodamas Kauno 
universitete, organizavo stu
dentų teatrą ’Stedra", bai-

tuvių, nes jis su St. Pilka ir 
kt. 1917-28 metais čia važi
nėjosi, organizuodamas lie
tu, ių vaidinimus.

Velionio duktė 
Ch

Kaip Lietuvoje menininkai 
persekiojau i

novatoriškumą

Nr. 18, Gegužės 1,1963

pie Pabaltijį skleidžia; pa
sak jo žodžių, jungtiniai Pa
baltijo buržuazinės emigra
cijos centrai.

VOKIETIJA

TEBEIEŠKO THRESHER

L.S.S. Warrington laivas tebeieško nuskendusio Thre- 
sher povandeninio laivo. Paveiksle Warrington laivo 
radijo pareigūnas.

Pavergtųjų konferencija 

(E) Gegužės 5-7 dieno(Elta) Pavergtos Lietu- ’taiainąjį 
vos literatūros ir mero dar- ai loimaistines įmantrybes"

7 d.d. „Tie- 
įmo Tiesą").

pareiškę pi įtariančias nuo-i O kaip gi turėtų atrodyti 
mones, savo kreipimesi i So-Į tas „epochos patosas", ką 
vietų Sąjungos kom. parti- partija reikalauja is lietuvių 
jos CK-tą tegalėjo išieikšti meno daibuotojų, kūrėjų ir 
„karštą padėką už tėvišką kokių vėjų lauktina litera- 
rūpinimąsi kūrybiniu gyve-: tūlos, meno pasaulyj? Lietu-i

ka ke’iu oosėdžiu visiems mu“, o lietuvių kūrėjų tikslą voje, apie tai verta susipa-J 
Ra Relių posėdžių visiems > * Maskvon ži: ti su kai kuriomis nuomo-
reikalams įsspręsti. nu\a?_e l. . . • nėrri< aieikštcmis dPkusi-'Prezidiumo piunininku atarėjusiais žodžiais: ntn.u, l a.eih-u-mi. ui-h. i(
(„prezidentu") paliko Jus- tikslas — sukurti tokiu*; j

giliai partinius ir liaudiškus i Taigi, dailės srityje. Dai- 
kūrinius, kurie savo užde-: lininkų S-gos pirm. J. Kuz-J 
gančiu išplėstines komuniz- minskis sake, kad dailininkų _ 
mo statybos epochos patosu kūiyboje esąs per siauras 
giliai paveiktų žmonių

sąmonę, sukeltų

velionio ame gyvena buotojaį die. (,Plg. tai. 6 ir 7
iicagoje. . . . ' nomis išklausę nurodymu ir są“, „Komjaunim
Mes reiškiam jo artume-, . . „.Įtariančias nuo-. O kaip ai turė

dems gilią užuojautą.
Buvo susirinkęs 
"parlamentas“

Vilniuj posėdžiavo „Aukš-gęs Dramos studiją 1933 m. ,
įstojo į Kauno \ aist. Dra- ___!
mos teatrą. Netrukus su jau
nųjų aktorių grupe iš jo pa
sitraukęs, jis su rež. And-
įium Žilinsku darbavosi Įsi
kūrusiam naujam ' jaunųjų 
Teatre *, čia vaidino "Dėdės 
Tomo lūšnelėje" ir sukūrė 
neužmirštamą Jogailos vaid
menį B. Sruogos "Milžino 
Paunksmėje“. 1931-36 me-! 
tais, gavęs valstybinę sti
pendiją, studijavo režisūrą 
Maskvos dailės teatre, grį
žęs dirbo Klaipėdos dramos 
teatre,, o nuo 1940 m. Vil
niaus dramos teatre, būda-, 
mas čia meno vadovu ir rėži-j 
sierium. Čia jis savo režisie! 
riaus gabumais labiausiai iš-! 
kilo, pastatydamas eilę 
aukšto meninio lygio veika
lų.

„Tiesa", balandžio 16 d. 
pranešdama apie režisie
riaus mirtį, terado reikalo'

tas Paleckis, jo pavaduoto-1 
jai Albertas Juzėnas-Baltu-; 
šis ir Elena Kazanauskienė, 
sekietorius Stasys Naujalis, 
nariai: Bronius Bagaslaus- 
kas, Feliksas Bieliauskas, 
Pranciškus Dobrovolskis, 
Juozas Kondratas, Kazimie
ras Lengvinas, Kazimieras 
Mackevičius, Pranas Petro
nis, Kazys Plechavičius, 
Mina Rybakovas, Antanas 
Sniečkus, Stanislava ševe- 
liova.

Sudalyta ir „valdžia** — 
ministeriai, geriau sakant, 
palikti senieji: pirm. Motie
jus šumauskas, jo pavaduo
tojai: Medardas Grigaliū
nas, Albertas ' Barauskas, 
Ksaveras Kairys, Leokadi
ja Diržinskaitė, Povilas Kul
vietis, Aleksiejus čistiako-

ir

pažymėti, kad Vilniaus te-Į L;
atie jis kadaise pastatęs B.į vag jr Vytautas Kupčiūnas. 
Sruogos sceninę: tompoaci- Minisieriai: finansų—Ro- 
ją D įj.ų sa.eics.. n i\a- ntualdas Sikorskis, kuitū- 

ros—Juozas Banaitis, lysiųnovo „Šarvuotį**, kai tuo tar
pu toji „kompozicija" tebu
vo tarybinių oi ganų iš B.

mis Sti asburgo mieste, Pran
cūzijoje, įvyks Pavergtųjų 
Europos Tautų (PET) Sei
mo konferencija. į ją atvyk
sta PET Lietuvos delegaci
jos pirmininkas V. Sidzi
kauskas iš New Yorko, o iš 
I ET centro laukiama atvyk
stant 9 gen. komiteto narių 
ir gen. sekretoriaus. Toks 
pat skaičius dalyvaus ir iš 
Europoje PET atstovaujan
čių devynių tautybių. Stras- 
burge vyks pasitarimas su 
Europoje veikiančiais PET 
atstovais. • /

Numatyta svarstyti klau- 
įmus: Kelias į laisvę pa
vergtoje Europoje, Centro ir 
Rytų Europa—Vakarų sau-

(Elta) Balandžio 11-12 Lietuvoje „religinis fanatiz-’ fu™° veiksnys, Kuriuo kebu 
dienomis Rygoje buvo su- mas ir bažnyčios pozicijos tenka e1^ Euiopai. rasitaiš
kviestas Pabaltijo respubli-'žvmiu mastu pakirsta** (Plg. muo^e (Tl.a‘\ xaV?.

j0 teį_ žymus rederalmes vokieti-
partijos, j gimu,

pa-Į cionalistai religiją naudoją!

T^^'^ū^^iyTarės "ideologiniai” darbuotojai:
“ Jie' kovai prieš religinius prieta- * ipilietinius jausmus...“ Jie' kovai prieš religinius prieta-t 

pasisakė už ” glaudžiausius; rus. Diskusijose dalyvavę, 
rvšius su gyvenimu“ ir prieš; be sekr. Barkausko aukų** 

(V. Kisarausko, S. Aleške-

Dėl taikos šūkauta ir 
Pabaltijo kraštuose

I vičiūtės) nurodė ir kitus kviestas Pabaltijo respubli-’ žymiu mastu pakirsta“ M<r. dalyvauti pakviesti
' "kaltininkus“, nusižengiau-', k<J ideologinių darbuotojų- "Tiesa“ bal 13 d.). Prancūzijosir 1)idž Bri.
Sus linijai. Taigi, LKP Kau-| Perimas - su partijos,, gunu vad. buržuaziniai ną-j ‘ ““f U1
nnm komiteto A T’m-’ spaudos, propagandos na-1 nonalistai relifnifl nanooia;

(E) Nuo balandžio 9 d. Į brazas ;,įtu nurodž , dai, į reigunais .. .
komunistų vadovaujamos ’pru:pį _  tojj pabaisa __ Į suvažiavę daugiau kaip 800; Iais
taikos tarybos prezidiumo į
nutarimu, ir Pabaltijo kraš
tuose vyko savaitė, skirta 
kovai už nusiginklavimą ir 
taiką. Vilniuje buvo sukvies
tas miesto visuomenės pasi
tarimas, partijos CK lekto
riai turėjo pranešimus apie

priešakyje. Buvo Į „savo savanaudiškais tiks- 
G. Zimanas vėl kalbė- PET VEIKĖJAI VAKARŲ 

EUROPOS SOSTINĖSE
’fnrmalirmas Tnnki sužhur-i pareigūnų, iš Lietuvos daly-! jo antireliginės propagan-

prof. N. Petrulis pr 
jaučiamas pavojus A. Gu-

- • j v j v . • - • ... , i • i Tarybos pavasario sesijoje._ gin, darbą dabartinėmis są- turime užmiršti, kokia pavo- Po p£T centrQJ kJ0.
, , daiėio kūrybiniuose ieškoji- bjom^ • padare Ideologt- jmga yra>/ehgijos daroma jtet0 nariai ,ankvs ivairias

(komunistų suprantamą), • vaist. , nes komisijos prie Sovietų • žalinga Įtaka . o atitrūkimas. Vak. £ j
taika. • z.-!. i. ir m i • S-gos CK naiys lzvestijų nuo religijos esąs labai sude-..- v- '- n • iinstituto rėkt. V. Mackevi- « , . \džubėiusJ4O tinffas n.-ocesa? reikalauias ,n0Je Xlenoje 11 ‘Romoje lan-”f.orkz. r,a„«“ oni-ohSnn vmA ianmm. re«. A. Aazuoejus, o j tmgas piocesas, ieiKaiaują& nimitmvac

diskusijoseGavo „Garbės raštus
Rvšium su' 60 m. sukakti-—Nikolai Belianinas, svei-

e .. . . katos apsaugos—Vytautas J mi „Garbės raštais" apdova
Sruogos ispi ievai Lauias pro-j automobiliu trans-- noti Kauno Politechnikos
giamos numeiis, uai Liudo, p01t0 į ient—Vladislovas Instituto docentas Leonas 
Guos sutarybinlas', o is- bMartinaitis, mišką akio ir
girtasis Šarvuotis- menkos mižko pran,onės-Anatoli 
literatūrines vertės pjesė, Į 
praėjusi tik dėl R. Juknevi
čiaus talento ir jo sugalvotų 
teatrinės technikos priemo-

čius apkaltino ypač jaunuo
sius lietuvius dailininkus —
jie neišvengė formalistinio 
Vakarų meno Įtakos...

, , , ..., . . . . kysis Dimitravas, Masens,po pranešimo ilgo darbo, Įtikinimo, mokė-. ir Coste r Parvžiu’
dalyvavo ir A. Barkauskas, jimo spręsti klausimą iš įvai- BriuseU h.

rjų pusių. ; Korbonski, V. SidzikauskasŠis susirinkusiems

Kaulakis ir kažkokį 
lovas Lovskis.

Vladis-

f jus Kairys, socialinio aprū 
pinimo—Tatjana Jančaity- 
tė, statybos—Romualdas Sa
kalauskas, švietimo—Mečis- 

T , . . , . . lovas Gedvilas, viešosios
Juknev ičius šaky uav o, • tvarkos apsaugos—Alfon-
jų pastatymai tėra Uk sas Gailaičius, valstybinės 

reikalaujama duokle sovie- ,an0 komisijos Ale.
tinę, gerklei. Geriausieji R. isandras Dlobnvsf o

pastatymai bu-j duoto jas—Adomas Bialo-

mų.
pats
kad

Apie tarybines pjeses

Juknevičiau: 
vo Vakarų autorių kūriniai, Petravičius, Valstybinio
kaip Ibseno Nora“ Haupt-į mokslinio tarimo dkrbų ko-
J”,3”“ - sa\‘leleld! ’ ordinavimo komiteto pirm.
Kleisto Sudauztasis ąsotis- Al?irdas Žukauskas, Res-
11 . i- i + u - - r, 1 publikinio susivienijimo

Vilniaus \ alstybimo Dra- ”Lietuvos technika“
mot teauo daioo P^ūziojeį pj!m ^Įbjnag YaĮg.

pasta- tybinio aukštojo irspecialio-R. Juknevičius buvo 
tęs K. Inčiūros „Vincą Ku
dirką**, bet tas veikalas, nors 
nukreiptas tik prieš caro 
laikų priespaudą, rusus bol- Į architektūi 
ševikus taip sujaudino, kad Į teto pirm. Antanas Akso- 
režisieiius buvo pakviestas* maitis. Valstybinio radijo ir 
į NKVD įstaigą aiškintis, o j televizijos komiteto pirm. 
spektaklis buvo tuoj pat už-1 Jonas Januitis, Valstybės 
rhonotoc I saugumo komiteto pirm. Al-

ir žvejai rusai
Iš Maskvos visokiais ordi

nais ir medaliais apdovano
tųjų Lietuvos žvejų 142 pa
vardžių sąraše matyti, kadį 
visokių Gorbunovų, Alek- 
siukų, Smirnovų ir panašių! 
„lietuvių** yra net 73. Vadi
nasi, daugiau kaip pusė ap
dovanotųjų yra atėjūnai iš 
„vyresniojo brolio“ šalies— 
Maskolijos.
Kauno dailininkai Įsisavino 

Kremliaus nurodymus
(L) Apie Kauno dailinin

kus — jų priskaičiuota ligi

papa-
, . .. 1 šakojo aDie Lietuvos komu-Antras sutikus virsianti i . - *. ,.------ ,

giūdas tai — rašytojai. Jų! meAomraistkdai aiklėi^nt eSt.° V* Ranė? Išsisakymas Į je, Kopenhagoje ir Stock- 
tarpe vėl surasti nauji ”ne-' , - D . .. į ,j apie estų emigrantų viršų-1 hnlmo lankreis pftJ Pnpazino, kad _ Dab’r h. *TiesJs«

a *"k---------«.
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Yz įa/kionu ▼ i^uiaiiu, LIamsi-
j;agčtiidu n«gtr

klaužados“, pvz. tribūnoje i '
atsidūręs Kėdainių chemijos!_________
kombinato darbininkas A. į 
Žukas darbininkų vardu ne

nes.
tytojai dar galėjo 
kad estai, latviai ir lietuviai 
„su imperialistinių valstybių

holme lankysis PET veikė- 
skai- į jai Nagy, Kutt ir Germenji. 

patirti,
LIETUVIS KOBLENZO 

BYLOJEsizaveję instrumentines mu-
. zikos kūrimu, tuo tarpu rei-i ■ • - , , .tik kritikavo jau kitų mine-..- ma<.iniu dainu Minist- ir jų zvalgyb4 parama“ uz- ;-----  .tą R. Lankauską, jo romaną, ! ^p“om“v: Baumt! sien^ turi i -- <?•> .KoW^

las — taigi reikalinga eiti įbet šį kartą teko ir Alb. Žu
kauskui už jo „Pergalės“ 3 
n-ry paskelbtus eilėraščius.

Mieželaitis kritikavo for
malistinių krypčių kūrinius, 
nes jie skleidžia beviltišku
mą, skepticizmą ir išsigimė- 
liškumą. Valst. grožinės li-

mases, propaguoti vad. es
tradinę muziką. Jam norė
tųsi, kad ir kavinėse skam
bėtų „sovietinės estradinės 
muzikos įrašai“. Tai vesią 
prie darbo žmonių estetinio 
lavinimo... (tiksliau,—prisi

teratūros leidyklos vyr. red.. prje komunistinimo...
poetas A. Maldonis dejavo:.
neturime stambesnių kūli 
nių apie darbininkų klasę,

jas, kad jų veikla koordi-l, letijoje, vykstančioje Heu- 
nuojama, kad Vakaruose e- j sYr^° *r ^uv* SS-kų, kal- 
sama „daugiau kaip tuzinas V?.an}^ naikinimu
jungtinių Pabaltijo emigra- Minske ir kitose vietovėse, 

byloje balandžio 17 d. apie 
nacių nusikaltimus Minske 
liudijo ir lietuvis kun. Igna- 

z,., 1o.z. jų tavičius iš Romos. Apie tai
(dėl 1946 m. Švedijos grą-j pranešė Fed. Vokietijos ra- 
zintų pabaltiečių), estų ko- j dijai ir spauda.
munistas šaukėsi pagalbos::

cijos centru“. Dar nurodęs į
vad. estų nacionalistų taria
mą šmeižtų demaskavimą

Tai tik kelios užuominos 
Hoic tni

V.‘o kūl:vb^ balan j kolchozus..., o leidykla jau!rėjams £ _ ________ _
a------ ------- II d. papaja ota pei ruošianti spaudai naujus A.j platesnius vieškelius, o tai! remia, dėl to negalima žiū-

r Valstybinio statybos ir YR?iau^ 5adlP^* ^Ie ,su u.r£ ^d^cio-Guzeyiciaus, V. ypa^ paryškina tų Lietuvos; rėti abejingai. Jo patarimas: 
chitektūros reikalu komi- pYairiy kurmių, o jaunie- Sirijos Giros, M. Sluckio,

io vidurinio mokslo 
teto pirm. Henrikas 
lis

komi-
Zabu-

esą įtakingi „imperialistinio 
apie tai, kad lietuviams kū- pasaulio rykliai“ vadovauja 
rėjams partija pataria eiti į tai pabaltiečių išeivijai, ją

ATVYKO IŠ LIETUVOS

.. . v ----------— ----------------------- r d.
! siems, kaip ir per buv. pasi- Paukštelio romanus. Švieti- 

tarimą, vėl priekaištas, — mo ministras M. Gedvilas:

draustas.
Okupacijos metu komu

nistai Įtraukė ji Į politiką, 
paskyrė „deputatu“, bet ve
lionis nepasitraukė kartu su 
iš rytų atėjusiais okupantais 
ir vėliau viešai papasakojo, 
kaip jį komunistai išprievar- į 
tavo.

* Už tai, žinoma, per antrą 
bolševikų okupaciją jis už
sitraukė komunistų neapy
kantą, ir jei velionis nebūtų 
buvęs toks žymus teatro me
nininkas ir nebūtų gimęs 
„laimingai žvaigždei“ pate
kėjus, būtų jau seniai žuvęs.
Juknevičius savo „nuode-, . , , _____
mes“ išpirko nustumtas iš j sPecialistai. jaunimas. Da- 
sostinės teatro į gilia provin- J ^ar V®1 sudarytas traukinys 
ciją, bet galų gale buvo grą-j su— klasiniais vagonais, ir į 
žintas i Vilniaus teatrą, ap-1 Kazachstaną būsią gabena-i 
dovanotas garbingais var-f 1112 ne 200 statybininkų, 
dais. Vien po karo velionis į ^et Įvairios statybos prie- 
yra pastatęs apie 80 veikalų, j mon®s, buldozeris. Lietuvos 

Romualdas Juknevičius ; ?tatybininkai, pa^al radiją,

jie perdaug susižavėję bur
žuazinio meno srovėmis... j 
Pagal informaciją, dailinin-: 
kai Įtemptai dirba „socialis-; 
tinio realizmo dvasia per-Į 
sunktus kūrinius“ — čia B. 
Bučo pavyzdys: jis marmu-

:onsas Randakevičius, ‘ ent- 
i inės statistikos valdybos 
virš. Borisas Dubasovas, Vy
riausios energetikos ir elek
trifikavimo valdybos virš.' re Pild^ Lenino biustą... 
Justinas Nekrašas.' j Iš kauniečių dailininkų,

| atrodo, lengviausia buvo 
Į paklusti Kremliaus reikala

vimams dailininkui-vetera- 
Ant. Žmuidzinavičiui.

labai nedaug ką yra sukūrę '■ 
mūsų rašytojai vaikams ir 
jaunimui.

„Literatūros ir Meno“ sa
vaitraščio red. V. Reimeris 
įprastu bolševikiniu stiliumi 
prisipažino: redakcija yra 
padariusi klaidų, o T. Tilvy
tis priminė tuos laikus, kai,

rašytojų ir menininkų krei-Į Pabaltijo komunistų organi- 
pimesi nematoma ranka įra-
šyti reikšmingi žodžiai:

„Atmesdami siauro nacio
nalinio užsisklendimo ke
lią...“

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

Šiuo metu su kitais Sovie
tų Sąjungos turistais (viso 
labo 27 asmenys) JAV lan
kosi ir du lietuviai: rašvto-

Vėl naujas traukinys iš
Lietuvos Į Kazachstaną

(E) Vilniaus radijo ba
landžio 8 d. žiniomis, viso
je Sovietijoje įsigiję gerą 
vardą pavergtos Lietuvos

nui
„Tiesoje“ balandžio 11 
straipsnyje „Realizmo ke
liu“ jis drąsiai teigia: „Aš

d.

statybos ministerijos organi-‘ žengiu realizmo keliu... žen-
■ r t • -f ... ...... ......i____zuojami traukiniai. Jais į r giu nesvyrtiodamas ir labai 

Kazachstaną ir kitas vietas 
gabenami Įvairūs Lietuvos

esą, Lietuvoje kėlę galvas i Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
dekadentai, išsitardamas: viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais

zacijos turinčios užmegzti i Jas Justinas Marcinkevičius 
glaudų kontaktą, numatyti J ilniaus Pedagoginio Ins- 
efektyvias priemones, kad... I tituto psichologijos docen- 
būtų demaskuojamas „anti-! tas Sigitas Kregždė, 
tarybinis šmeižtas“, kuri a-! Jau buvo Springfielde, 

--------------------------------- 1— i Mass., Pittsburghe, balan
džio 29—gegužės 4 d.d. bus 
Columbus, Ohio, gegužės 4- 
9 d. M ashingtone, gegužėg 
9-11 d. Philadelphijoje ir 
gegužės 11-15 d. New Yor
ke.

„jų tarpe tuo metu buvau ir 
aš...“

Būdingi ir reikalavimai, 
kurie statomi šių dienų Lie
tuvos muzikams. Musikolo-

viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00. 
Perkant abi dalis kaina tik $6.50
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra-

gas J. Gaudrimas, pvz., nu- su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
siskundė, kad iš kompozito- ! Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo

pritariu partijos, N. Chrtiš- rių dar daug laukiama, kad; 1879 m. jfcj 19SS m. i90 psl. kieti virš. kaina seniau
čiovo pastangoms laikyti iki šiol dar vis nesulaukia-1 buv0 ?6 00 0 dabar uk........................................... $200
mūsų dailininkus teisinga- rna operos nūdiene temati-!
me kelyje“. ka“ (taigi, apie kolchozus,; ProL P- Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.

1 X— 7* • n \

Gavo Lenino premiją
Lenino premiją už litera

tūrą ir meną gavo 5 asme-

kovą su bažnyčia ir pan.-E). 
Ne tik Gaudrimas, bet ir kiti 
pasigedo: esą, reikia dau
giau populiarios muzikos,

nys. Jų tarpe yra ir lietuvis masinių žarnų kūrinių. Tai 
skulptorius Gediminas Jo-j pabrėžė kultūros ministras

Čicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina......................................................  $1.00
Piof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ...................................................... $1.00

Romualdas Juknevičius ; ?tat.vbininkai, pagal radiją, skulptorius Gediminas Jo- pabrėžė kultūros ministras .. . _ . .
yra pažįstamas ir daugeliui Let,opavlovsko srityje sta- kubonis. Jis premijuotas už į J. Banaitis, o nuomone, lie-’M* Zoscenk°s Satyrines noveles, vertė Jonas Valaitis 
senesniosios kartos JAV lie- elevatorių. paminklą Pirčiupio aukoms, tuviai muzikai per daug su- puslapiai, kaina ................................................... $2.00

13 MILIONŲ ŽYDŲ

.. Lačių žydų skelbiamomis 
žiniomis, prieš Antrąjį pa
saulinį karą žydų mūsų že
mėje gyveno 16 mil. 400 
tūkstančių, o dabar jų yj*a 
13 milionų. Jų skaičius su
mažėjo dėl Hitlerio vykdyto 
naikinimo.

Iš minėtų 13 milionų žydų 
JAV gyvena 5 milionai, Iz
raely 2 milionai, Sovietų Są
jungoje 2 milionai, o kiti 4 
milionai gyvena išsiblaškę 
visuose kituose kraštuose, 
v.ąkarų Europoje daugiau
sia žydų gyvena Prancūzijo
je, po jos eina Anglija.
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— Alou, Maik!
— Sveikas gyvas, tėve.
— Jes, Maiki, tu gyvas ir

Gegužės Pirmoji praeityje
Prieš 30 metų mažas • 

! darbininkų ir inteligentų bū- 
j relis susi. in.;o gegužės 1 die

ną Vilniuje kulti Lietuvos 
! sociiidcii*o':ra.tų partij". lrJ. Vlks

Nė vienas kitas ideologi- sukaktuves, džiaugiamės pa- 
nis sąjūdis netuii tokios ko- siektais laimėjimais ir pasi- n;U5 taktikos dZsnius, sukū- 
vingos ir kaitų turiningos žadam ištikimai tęsti dar; re organizaciją ir paskelbė 
savo dar jaunos praeities, prieš 35 metus pradėtąjį žy- pasauliui karą. Keli šimtai 
kaip darbo žmonių socialis- . gį“. į Vilniaus ir Kauno uaibinin-

Labar tik tektų pasakyti ir keliolika inteligentų 
ne prieš 35 metus, o prieš j šventai

tiris judėjimas. Lietuvoje jo į 
pradžia siekia 1886 m. į to i

zes 1 dienos paskyrimas į 
darbininkų vienybės švente. 
Netrukus ir Lietuvos darbi
ninkija Vilniuje, Kaune, Pa
nevėžyje ir kitur irgi pasi
rodė veiksmingai,— kaitų 
su kitų šalių darbininkais 
gegužės piimąją dieną vie
šai išėjo į gatvę su savo sie
kimų šūkiais. O pagrindi- 

i niai šūkiai buvo šie: aštuo- 
! nių valandų darbo diena; 
aprūpinimas darbo netekus; 
socialinio draudimo Įgyven
dinimas: aprūpinimas ligos, 
nelaimių, invalidumo ir se- 

į natvės atvejais, ir galop at- 
lyginimo už darbą pakėli
mas.

Šių dienų akimis žiūrint,
Į tai buvo visai nekalto turi
nio reikalavimai ir jau šian- 

rėdkas, Maiki, yra bėda nei dien daug kur net su kaupu 
tiktai klebonams, ale ir tiem! Įgyvendinti. Sakysime, štai 
jauniem kunigėliam, ba rei-Į JAV jau ne 40 valandų sa- 

aš gyvas, tai kol esame dari kia klebonijose ir bulves j vaitės reikalaujama, bet kai

j su ik .iu; pvsemL partijos 
piogramą, nustatė pamati-

pasižadėjo griauti
sąjūdžio gyvumą daug nau-! į'į ^etus pradėtąjį žygi". De-Į dabartinę neteisybių tvarką 
jumo ir gyvumo Įnešė gegu-1 ja tokių jau nebėra:' 'r lucili nau* *ocial«th ės

....1““~ A. Domaševičius, A. Mo-! visuom-Rės pasaulį.
ravskis ir kiti jau seniai mi-; Keista, nesuprantama ir 
rė. 1931 m. A. Moravskis n«t jiok:r.ga atrodė žmo

nėms ta drąsuolių sauja. Ėjo 
paskutiniai Aleksandro III i 

Juoda,'

(A. Lietuvis) Kultūros žur
nale pradėjo rašyti Lietu
vos darbininkų judėjimo is-' viešpatavima metai. 
toriją ryšium su Lietuvos! nePermatoma reakcijos nak- j 
valstybės atgimimo judėji-J den?č Rusijos neribotus 
mu. To jo didžiulio veikalo ’ p otus- Žandaro švinine le- 
tik maža dalis buvo Kultu-i gulo kiekvieną, kas li
ros žurnale išspausdinta, i drįso pakelti vergiškai pa-. 
Visa kita liko rankraštyje. Į lenkt* ga}v4-Lietuvą, visuo-Į 
O koks to jo rankraščio liki- Į met maište įtariamą, jodė 
mas, kas dabar atspės? parinkti caro bažibuzukai ir

NEATRODO NUSIMINUS

Aktoriaus Richardo Burton žmona šoka su dr. Rober
to Arias. Burton metė savo žmoną ir meilinasi prie ak
torės Elizabeth Taylor, su kuria kartu vaidina keliuo
se filmuose.

gyvi, patrajykim ką nors su-1 skusti, ir puodus šveisti, ir 
mislyti ir padaryti, kad ir bažnyčią šluoti, zakristijonų 
po smeities svietas mudvie-1 darbą dirbti. Ir turi dirbti už 
jų vardą minavotų. Gal ir: dyką. Nors pinigus bažny- 
paminklą kur nors ant kalno ■ čioje renka, ale pėdės ne

kurtose pramones įmonėse 
Įvedama ir 35 valandų dar
bo savaitė..

O vienok dėl tų dabar nie
ką nestebinančių reikalavi
mų seniau būta sunkių, ir 
nuožmių kovų, kurių metu

pastatys. Ai bečiū! | gauna. Nu, tai kas iš tokių
— Tėvas turi didelių am-! kunigų? Nei jie sau pažit-

bicijų, lyg koks gaidukas po-• kas, nei savo tėvams patie-i tūkstančiai darbininku ne 
etas. ' ka, o tautai tai jau tikra1 - - - - - -

— Maiki, tu manęs prie' zguba, ba lietuviškai neiš- 
gaidukų poetų nelygink, ba moksta. Tai, vot, Maiki, tu 
aš galiu tau sudėti visai ge- imk raidavei ir parašyk i ga-

Ekonomistas Adolfas Moravs-

PASVEIKINO VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATUS

rą dainą. Vot, pasiklausyk:
Aš ne višta, ne gaidys,

• Tai kas mane pabaidys? ’ daugiau neleistų, 
Nei pačios,
Nei marčios,
Kas man šonus iškočios?
Nu, tai ką, Maiki, pasaky

zietas, kad Amerikos lietu
viai savo vaikų Į kunigus 

o aš tuo
tarpu apžiūrėsiu kur nors 
apleistą farmą. Tenai Įkur- 
sime spešel parapiją tiems, 
kurie dabar eina Į kunigus,

Įteko gyvybių aiba ilgiems’ kis (gimė 1868 m., mirė 1959 
metams laisvės ne vien tik] m.) — vieaas iš Lietuvos Sočiai-i 
Europoje, bet ir Čia, Ameri- demokratę Partijos steigėją. ) 
koje.

Vokietijos Socialdemo- 
jį kratų Partija mini 100 metų 

sukaktį. Ta proga Lietuvo.- 
Socialdemokratų Partijos 
atstovas Vokietijai Joną. 
Glemža balandžio 20 d. pa 
siuntė šitokį sveikinimą:

Vokietijos Socialdemo
kratų Partijos Valdybai. 
Bonnoje.

Malonūs Draugai:
Lietuvos Socialdemokra 

tų Partijos vardu širdingai 
sveikinu broliškąją Vokieti
jos Socialdemokratų Parti 

Dr. Andrius Domaševičius (gi- ją kovingo ir istoriniai įeikš- 
mė 1865 m., mirė 1935 m.) —, mingo šimtmetinio jubilie- 

Lietuvos Socialdemo- jaus proga.
į Ateičiai linkiu dar dides- 
1 nio pasisekimo socialdemo-

” V C: Avaerts” 
prieiašu at-

vienas is 
kratų Partijos kūrėjų.

si dabar? Tikra kūryba, ari kad užbaigę savo mokslą tu
ne? ! retų kur prisiglausti.

— Nepraktiškas planas,— Tikras jovalas, tėve.
Bet aš nemanau, kad ir tą; tėve. 
plepalą tėvas būtum pats su
dėjęs. Greičiausia išmokai 
Zacirkos saliūne.

— Maiki, nevesk manęs Į

— Kodėl nepraktiškas? 
— Visų pirma todėl, kad 

tėvas niekur nerasi tokios 
farmos, kuri tiktų parapijai.

Lietuvos darbininkams 
gegužės pirmoji dar ir tuo 
prisimintina, kad 1896 m. 
gegužės 1 d. įsikūrė Lietuvos 
Socialdemokratų Partija.

Čia JAV lietuvių darbi
ninkų socialistų sąjūdžio 
pradžia keleliais metais

Čia prisimintina, kad da
bartiniai Lietuvos okupan
tai, savo raštuose sąmonin
gai iškraipydami istorinę 
tiesą, niekus kartoja tvir
tindami, kad anais spaudos 
draudimo metais Lietuvos 
darbininkijos žadintoju bu

ankstyvesnė už Lietuvos So-Į vęs Lenino redaguojamas 
ir užsieny spausdintas laik
raštis Iskra, bet tyčia nutyli, 
kad tada jau buvo leidžia-

ciaidemokratų Partijos įsi
kūrimo metus.

1926 m. Lietuvoje ėjęs 
laikraštis Socialdemokratas 
Nr. 17, tą sukakti atžymė-

zlasti, ale padėk man para-. Paskui'dar įad damas, pirmoj vietoj stam-
nno Qnnraqni?nnti .. - 7 ...........* . 1 hiAmP-piją suorganizuoti.

— Kokią parapiją
parapijų via gana. ; Pagaliau, parapijai reikalin

— Ale suoi ganizuokim to-1 n
kią, kokios dar nebuvo ir nė-| 
ra.

— O kokios tėvas nori?

« T pijąs sudaro parapijiečiai, o| _ . .
‘ u i apleistose farmose jų nėra.' (,ėmėtino parašė:

ga ir bažnyčia. O neturint 
nei parapijiečių, nei bažny
čios, ką gi jauni kunigėliai

— Apie mano norą nekal-! - t ,
bėkim, Maiki, ale kalbėkim.
apie tai,' kas mums reikalin-;
ga.

— Na, tai kasgi reikalin-

_ i-—.*:—j_
I Kratines __ 1 i/>-z J i_ .____  =

be pasigailėjimo gaudė J įgyvendinime, 
kiekvieną, kas bent kuo ro-. 
dėsi despotiniam režimui 
pavojingas. Visuomenės gy- gyvenimo sąlygų pagerinimą' 
venūne buvo kapų tyla. Kai- ■ ir kurie linkę nusikratyti1 
mas, dar nespėjęs nusikra* raudonosios baudžiavos.

Naudodamasis proga, no
rėčiau su malonumu atkreip
ti Jūsų dėmesį i ilgamečius 
Lietuvos ir Vokietijos soci
aldemokratų santykius. Jau 
1898 m. Vokietijos SD l'ar- 
tijos organas
su palankiu
spausdino prieš caristinį 
jungą kovojančios LSDP 
atsišaukimą.

Iš savo tėvynės išguita, 
LSDP Užsienio Delegatui a 
ir šiandieną jaučia vokiečių 
socialdemokratų prielanku
mą. Esu tvirtai Įsitikinęs, 
kad mes ir ateityje galėsime 
tikėtis Vokietijos SD Parti
jos broliškos pagalbos bei 
prielankumo.

Tegyvuoja Vokietijos So- 
i.yVXC*XV«V/<II • ----- —

J. Glemža,
LSDP Atstovas Vokietijai.

J DOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

tyti baudžiavos retežių, 
niūksojo amžinai sumigęs. 
Tik miestuose darbininkai 

i jau ėmė busti, vietomis net 
judėti. Ir štai Lietuvos sosti
nėje keliolika silpnų, bet

mas ir Tilžėje spausdinamas drąsių rankų iškėlė raudo-
lietuvių kalba Lietuvos so
cialdemokratų laikraštis — 

biomis raidėmis štai ką Įsi-; Darbininkų Balsas, kuris bū

u- • - • c • • ' mas. Nutylimalebume sviesus atmini-: , .- T. , . - . . 1 Moravskio, Lmas tų, kurie, užmiršę save, , , ~ ... ...... - - • - , , - kratų Paltuos isteigejokure pirmuosius kovos bu- ® J

ną socializmo vėliavą*

Dar reikėtų čia paminėti, 
kad to straipsnio autorius

Į vo Lietuvoje slaptai platina- buvo Sl. Kairys, dabar čia,
. mnr- 11 w-' <1 v v* A I ■¥ vi o * •t •

rius prieš caro tvarką ir pa-

ir Alfonso 
Socialdemo-

. jos istoriko pavardė, nors jo

Amerikoje, gyvenąs ir rašąs r 
taip pat gyvai, turiningai, 

ir kaip ir anais metais rašė. 
Tie žodžiai tinka ir šių

tokioj farmoj darytų ir iš ko aukojo savo gyvybę už dar-’ z”110”118 pasinaudojama, re- dienų pavergtai Lietuvai. Ir 
, bininkų k|asis ateįtį Sian. nurodant šaltinių, is kur tos dabar Lietuvoje raudonieji

kad Čikagoje yra 
Parapija“, kuri nei

tijos sukaktuves, pagerbki
me jų atmintį**.

. . . . . Dabar tų kovos aukų skai-tun labai saunų ^jug

Tėviškės J 
sėja, nei

piauna, o vis dėlto živasties* 
gauna. Ji 
chorą ir mažesnių chorelių, 
ir kai jie užgieda, uždainuo
ja, tai balsai plaukia, lyg 
Baltijos marios banguoja.

grumtynėse su komu
nistinės Rusijos despotija 1 
keleriopai padidėjo. Ir kas' m° 
čia skaudžiausia, kad Mask
vos satrapijos Įsakymu ge

žinios semiamos. . žandarai guldo kiekvieną.
Šia pioga čia norime pa- kuris tik drįsta pakelti gal- 

kaitoti dar tai, kas Sočiai- vą. kuris tiems raudoniems 
demokrato 1926 m. Nr. 17 bažibuzukams atrodo reži- 
ižango? žodyje dar iki šiol! mui esąs pavojingas. O pa- 
išliko Įsidėmėtino ir tinka- vojingi yra visi tie, kurie dar 

' svajoja apie algų pakėlimą,

Nu, tai kodėl mes negalėtu-1 gu^g i d. veidmainingai’ 
me to padalyti? Giedoti aš Į taip pat paskirta darbinin- KAS GI YRA TAS MURKLYS?
myliu ir turiu nesiektą bal
są. Plungėj kai suraliuoda- 
vau, tai ir Luokės parapijoj 
girdėdavosi. Turiu ir kraja- 
vą kantičką atsivežęs. Taigi 
galėtume sudalyti tokį cho
rą, kad ir Čikaga girdėtų.

ga?
— Mums Amerikoje rei

kalinga klierikų parapija,
Maiki.

— Man rodos, kad tėvas 
kalbi niekus. Ar nebuvai tik 
pas Zacirką išsigerti?

— Maiki, esu trezvas kaip 
krienas. Galiu pasibažyt, 
kad trezvas. Anistagat!

— Na, tai paaiškink, ką 
reiškia klierikų parapija.

— Maiki, nereikėtų nei! 
aiškinti, ba tu pats gali ma- j 
tyti, kad Amerikoie mes tu-i
rime jau perdaug kunigų. O į _ Kol kas, tėve, eik pa- 
toliau jų bus dar daugiau,) miegoti, gal sugalvosi ką 
ba yra daug klierikų. Jauni nors rimtesnio.
mūsų kunigėliai jau nebesu-Į _ Lukaut, Maik, kad per 
telpa klebonijose, ir klebo-1 toki didelį savo rimtumą ne- 
nams tiek daug burdingie- gautum marmatizmo. 
rių nereikia, bet vyskupai
liepia juos laikyti ir maitin
ti. Sako, tegul už valgi ati
dirba, tai nereikės samdyti 
gaspadinių. Nu, o klebonui 
gaspadinė visgi sugadlyves-
nė, negu klierikas. Toks pa- tam* penki doleriai.

Pakalbinkime draugus, kai*

Ryšium su gegužės pirmą
ja tenka prisiminti ir tai, ką 
1931 m. Kultūros žurnalo 
Nr. 1 prof. Augustinas Janu
laitis str. ”Lietuvos nepri
klausomybės keliais“ yra 
parašęs:

“Paskutinis didelis politi-

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas, 
332 psl., kaina $3.50.

Alė Rūta, PRIESAIKA, 
ni* sąjūdis Lietuvoje buvo Didžioji meilė, II d., roma- 
1863-64 m. sukilimas. Krau- i nas, 309 psL, kaina . . $2.50. 
juose jį paskandino rusų į Alė Rūta, MOTINOS 
valdžia. Sukilėliai nešė ma-, RANKOS, romanas apie 
sems politinį išsivadavimą,! motinos meilę, jos tikslą ir 
skelbė baudžiavų ir lažų pa-: rūpestį išauklėti savo vai- 
naikinimą, jie kreipėsi į' kus pilnais žmonėmis ir ti- 
liaudį, rasdami tenai para- Į kraįs lietuviais, 397 psl., 
mos. Rusų valdžia kartuvė- i kaįna $4.00.
mis ir kalėjimais slopino tą' Jurgi» Gliaudą, ŠIKŠNO- 
politinė* laisvės troškimą, SPARNIŲ SOSTAS, premi

juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Tos knygos gaunamos ir 
Kplcivio j»dministrneiioi.

Juozas Kraiikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. ?»I. Sida-

bet vis dėlto ji ėmė vykdyti 
socialinę sukilėlių progra
mą — aprūpinto valstiečius 
žeme, berods, už atlygini- 
mą •

Taip buvo prieš šimtą me
tų. Carinė Rusijos valdžia 
suprato reformų būtinumą, 
kad ir atvirkščiomis ranko
mis, bet ėmėsi to darbo.

Nūdienis Lietuvos oku
pantas — komunistinis re
žimas — šito nesupranta ir 
nenori suprasti. Jis atėmė 
iš valstiečių jo krauju ir pra

kų vienybės švente, o tuo 
pat metu iš darbininkų atim
tos net pagrindinės žmogaus įnamių^-žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
teisės: spaudos ir žodžio kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- 
laisvė, susirinkimų laisvė, žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
laisvė burtis i darbininkų sjiPr.i jungiasi prieš stipi-ų, 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 ,
savo prasme ir turiniu galio-j skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-;' visus išvaro gegužės 1 d. i 
ja ii iki šios dienos. , sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- Į gatvę išklausyti komunistų

saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- Į pravadyrių šnekų ir jiems 
paploti. Tai vienintelė ne
ginčytina susovietinto žmo
gaus teisė, kartu ir Įsakyta 
pareiga. Jis turi ploti komu
nistams už jam suteiktą 
skurdą ir vergiją...

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės Įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių

sems ir laisvėms ginti. Todėl 
anie čia laikraščio Socialde
mokrato pakartoti žodžiai

I Taigi galima ir šiandien_______
Į mums tarti to laikraščio ano į ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 

meto žodžiais: 1 įv pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.
mynus ir pažįstamus užsisa- "Sveikinam tuo* pirmuo-į Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
. . w M . i #*us revoliucionierius, kurie!kyt. Keleivi. K*'"* ! d»r gy vi. Me, kartu su įu., "KELEIVIS”

—:------ So. Boston 27, Mass.mis, minėdami šias brangias 636 Broadway

kaitu apšlakstytą žemę, pa-; ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
liko jam skurdą ir verčia . kaina $2.50.
juos garbinti rusų raudonąjį Į 
diktatorių, seniau Staliną, ' 
dabar Chruščiovą, ir kartu

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gvvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

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

JUOZAS KAMINSKAS

Pirtin! Pirtin!
Ii vaikystės atsiminimų

Retas Aukštaitijos kaimas neturėjo bent kelių pirčių, 
kurių kiekviena naudojosi bent keli kiemai, kiekvienas jų 
įsipareigojęs bent kuo prisidėti pne pirties išlaikymo. Ir 
prie mūsų pirties priklausė trys kiemai: mūsų, Motiejaus 
Puzino, iš kurio šeimos yra kilęs prof. Jonas Puzinas, ži
nomas archeologas, ir Kazio Galinio kiemas, dėl to Gali- _ 
rio, kad jis gyveno mūsų kaimo pačiam gale. O pagrindas 
taip suskirstyti buvo tas, kad mūsų pirtelė buvo pastatyta 
ant M. Puzino žemės, atokiau nuo kitų trobesių ir pro 
mūsų pirtelę tekėjo mažas upelis, kuris atbėgdavo iš K. 
Galinio sodybos. Toks upelis pirčiai buvo labai pravar
tus, nors vasaros metu jis ir nustodavo tekėjęs — išdžiū
davo.

i ; • dė buvo kūrenama iš eilės. Buvo savotiškai Įpras
ta, ka<i ; : ieš Velykas turi kiekvienas išsimaudyti pirtyje.

Kai iau buvau paūgėjęs vyras-pipiras, kaip tik Verbų 

savaitės gale teko bėgti per mūsų kaimą ir vyrišku, kiek 

galint storesniu balsu šaukti: „Pirtin! Pirtin’.“ žiroma, 

tik tuomet šaukti, kai pirtis buvo "gatava". O kad ji būtų 

„gatava“, reikėjo ir man prisidėti.

O kas buvo ta mūsų pirtis? Gerai ją dar atsimenu, nors 
jau bus prabėgę labai daug metų.

Tai buvo dirvos šlaite dar mano tėvelio statyta bakū
žė, šiaudais dengta, prie kurios buvo prišlietas priesienis, 
vėjo iš visų pusių pučiamas. Čia pat tekėjo upelis, kuriame 
buvo negili brasta. Pirtelė buvo rąstų, žema, o joje buvo 
sukrauta iš akmenų krosnis. Išilgai vienos sienos buvo 
suolai ir kartis apatiniams rūbams sukarti, viršutiniai ir 
dalis autuvo buvo paliekami šaltame priesieny. Išilgai pir
telės užpakalinės sienos buvo „palai“ — pačion palubėn 
iškeltas suolas, kuriame vyrai vanodavosi. Išilgai „palų“ ' 
ėjo dar suolas. Ir „palai“ ir tas suolas buvo visas pirties 
centras.

Tą suolą, prieš pradėdami vanotis, nusėsdavo vyrai ir,Į 
laikinai užmiršdami visus savo rūpesčius, pasikalbėdavo - 
dienos klausimais, aptardami, kas Įdomesnio bus Įvykę j 
mūsų kaime arba apylinkėje. Kuriam laikui pirtis virsdavo; 
savotišku klubu.

Bet ilgai su kalbomis gaišti pirtyje netekdavo. Vyrai 
eidavo pirtin pirmieji, antroje elėje moterys. Tai reikėda
vo pradėti vanotis. Tam viskas turėjo būti paruošta.

Pirtį kūrenant, buvo kūrenama krosnis ir kadangi 
pirtyje nebuvo jokio kamino, tai kūrenimo pradžioje pir
tis būdavo pilna dūmų. Dūmais rūkdavo visa pirtelė, duo- į 
dama pirmąjį ženklą kaimynams — “Kairiai kūrena! 
pirtį.”

Krosnį kūrenant kaito jos akmenys kartais iki raudo
numo. Į krosnį būdavo dedami ir papildomi akmenys, 
žiūrint, kad tik nebūtų kalkiniai. Tie atsarginiai akmenys 
buvo reikalingi šiltam vandeniui paruošti. Vanduo buvo ' 
i uošiamas vyrams ir moterims atskirai. Kai paprastai vy
rai besiprausdami savo indą “išteliuškindavo,” tai reikė
davo pridaboti, kad moterys turėtų vandens savo atski
rame inde. Kartais jos pačios atsinešdavo savo šarmo gal
voms ištrinkti.
deni Įkaitintus krosnyje akmenis. Buvo dabojama, kad ne-;

Vanduo būdavo kaitinamas suleidžiant į šaltą van- • 
būtų kalkiniai, nes tie “šaudydavo” ir galėjo net indą su- į 
birinti.

Svarbiausias pirtyje reikalas buvo gerai išsivanoti. •• 
Kai vyrai pirtyje apšilę sulipdavo ant “palų,” kiekvienas , 
sau pasiruošęs šiltam vandenyje išmirkytą vantą (iš jau-: 
nų, lapuotų beržo šakų vasarą surištą šluotą), reikėjo! 
jiems duoti garo, užpilant vandens ant krosnies įkaitin- j 
tu akmenų. Jei pirtis būdavo gerai pakūrenta, tai užpila- * 
mas vanduo iš kaito pavirsdavo garais, pripildydavo visą ! 
pirtelę, gausiu prakaitu sėsdamas ant besimaudančių. ,

Tada prasidėdavo darbas vantomis, iki bus pasiektos 
pačios “įdiržėjusios” kūr.o vietos ir visas kūnas bus kiau
rai išprakaitavęs. Visą laiką būdavo paduodamas naujas 
garas, kol ir kieeiiausi vyrai būdavo karščio nugalėti ir nu
sileisdavo nuo “palų ’ Į apatinį suolą.

O būdavo iš jaunimo tokių, kurie, išvirtę iš pirties, 
šokdavo į šalto vandens brastą ir paskum greitai vėl grįž
davo į pirtį. Daugumai už tokius beprotiškus žygius netek
davo nieku atsipirkti.

Tokioje pirtyje išsimaudę, grįždavo namo “kaip nau
jai atgimę,” švarutėliai, o namie kiekvieno laukė iš ank
sto gerai išvelėti marškinai bei kelnės. Tokioj pirtyje, kad ( 
ir ne taip karštuose garuose, tekdavo ir mums vaikams va- (
notis. į

Po vyrų pirtin eidavo moterys. Pirtis jau būdavo at- j 
vėsusi, bet dar pakankamai šilta ir iš krosnies dar buvo į 
galima gauti kiek garo. Svarbiausia buvo, kad moterys 
rasdavo visą kubilą šilto vandens. Paprastai jos atsineš
davo šarmo, todėl galėjo ir pači©6 išsiprausti ir galvas iš
mazgoti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

NAUJOS MADOS SOVIETIJOJE

bovietijos moterys nori dailiai atrodyti, gražiai apsi
rengti. čia matome Maskvoj madų parodoj modelinin- 
kę. rodančių paplūdimio kostiumą. Tokios parodos da
bar tenai labai madingos, kai valdžia pasakė, kad mo
terys turi tekę gražios atrodyti.

Benediktas Rutkūnas 
DARBO GIESMĖ

Sparčiai, sparčiai,
įsiręžę,
vyrai šaunūs, šviesiakarčiai, 
dalbom žemę saulėn gręžia — 
kalnus verčia-----------

Dunda, alda — 
dinamitas, kaltai, kūjai 
uolas stūksančias suskaldo. 
Sunkios atskalos, skeveldros, 
kaip perkūnų 
vėtros — aldros, 
į bedugnes nusibaldo — 
nesurinkti krūvon jųjų — 
šiurpuliai nueina kūnu. ..

Sparčiai, sparčiai,
įsiręžę,
vyrai darbūs, šviesiakarčiai, 
dalbom žemę saulėn gręžia — 
kalnus verčia —
plečia žemę, plečia erčią.

Pluša, kala, 
trenkia, baldo — 
nematyti darbo galo — 
geležinės valios kūjais 
trupančias uolas apvaldo — 
darbūs vyrai, vyrai mūrai, 
darbo jūroj, 
petis petin susitelkę, 
švento darbo alkį
maldo-------

Ir vis kerta, 
smogia, tašo — 
skiria taką; 
prakaitas upeliais laša, 
teka.

Dieną, naktį 
ardo 
tylą —
nesiliauja plienas plakti — 
darbas verda, 
kol išauga, kol iškyla 
į padanges
erdvūs Taikos-Grožio rūmai, 
šviesūs, žvangūs, 
ir užtraukia iš krūtinių 
šaunūs vyrai dukštakakčiai 
pergalingą darbo dainą, 
ir į tolį, tarp kalnynų, 
skardas dundesiu nueina . ..

Padidinto jautrumo oda

Vadinama padidinto jaut
rumo ir nervinga veido oda 
sudaro daug vargo. Ji nepa
kenčia paprasto vandens, 
nuprausta parausta, pasida
ro dėmėta, pleiskanoja, net 
skauda. Todėl, jei tik gali, 
prausk ją virintu arba Iie- 

I taus vandeniu, o vietoj mui- 
! lo vartok parafino, ricinos, 

vazelino aliejų.
Tačiau Kartais ir tokia 

priežiūra nepadeda. Geriau
sia išeitis—stengtis sumažin
ti odos jautrumą, pasitarus 
su gydytoju dėl jo priežas
čių.

Bendri patarimai
Įsidėmėk ir nepamiršk ke

lių dalykų, nežiūrint, kokia 
tavo oda bebūtų.

Niekuomet neik miegoti, 
gerai nenupraususi veido.

Pirtis būdavo kūrenama tik šaltais mėnesiais ir ypač šluostydama veidą rank- 
po sunkių darbų. Vasarą pirti pavaduodavo maudymasis Į'u°sčiu, smarkiai nespausk, 
upėje ar ežere. " bet lengvai trink iš apačios

į viršų
Ir kai dabar pagalvoju, kiek padėjo ir tokia paprastai 

įrengta mūsų pirtelė sanitarines sąlygas mūsų gyvenime 
palaikyti, aiškėja tas lietuvo pirties didelis pamėgimas.

Kaip visame kame, taip ir pirties atžvilgiu metams 
bėgant įvyko pasikeitimų, buvo padaryta pažanga.

Sukrautų akmenų krosnies vietoje atsirado iš plytų 
pamūryta su išvestu kaminu. Vandens šildymą akmenimis 
pakeitė į krosnį įvestas geležinis vamzdis, kurio kitas ga
las buvo įvestas į šildomo vandens indą. Kai mūsų pirte
lėje šviesa įeidavo arba per mažą sienoje iškirstą kiauri- 
mėlę, dažnai skudurų kamščiu užkemšamą, tai jau sumo
dernintoje pirtyje sienoje buvo daromas tikras langelis.
Pasiliko nieko nepakeista vanta, svarbiausias prausimosi 
įrankis. Maža kuo pasikeitė vidujinis pirties įrengimas.
Kiekvienoje pirtyje garas taip pat lko pagrindinė prie
monė praustis.

Jei tau nebetoli trisde
šimt metų ar jau daugiau, 
kas vakaras lengvai patepk 
poakius riebiu kremu.

Kremu galima tepti tik la
bai švariai nuplautą veidą.

Nesistenk įtrinti kremą į 
veidą stipriais judesiais. Už. 
dėk ant veido mažutes kre
mo kruopeles, po to pirštų 
galais tiuputėli patapšnok 
visą veidą, ir kremas įsi
sunks.

Nereikia gulti į lovą rie
biai išteptu veidu. Išteptu 
veidu pakanka pabūti valan
dą. Po to nušluostyk jį šilta-
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tai©.
Tačiau visų nustebimui ir 

džiaugsmui, pacientė atgavo 
sąmonę, ir paralyžius buvo 
nugalėtas. A. Jatužienė bu
vo iš ligoninės nugabenta 
pas dukteri Aldoną Wondo 
(20 Summit Avė., Laurell

Prižiūrėk savo veido odą
(Tęsinys) ; me vandeny sumirkytu vatos-
Riebi oda ! gabalėliu—ir ant tavo veido1

, i i neliks kremo žvmių.Rieoi veido oda atrodo J
nelabai gražiai. Ji poringa, Visa tai neužims daugiau Spring, N.J.), kur rūpestin 
panaši į citrinos žievę, bliz- laiko, kaip 10 minučių per goj dukters globoj ji pamažu 
o'j cnalva lvtr dulkina, ne- dieną. ! sustiprėjo, atgaudama jė-

O rezultatai? Jei prižiūrė- «“• Prieš mėnes> * mžo » 
si veidą reguliariai ir nie
kada nenumosi į tai ranka, 
jau po poros mėnesių drau 
gei nereikės pavydėti.

ga, spalva lyg dulkina, ne 
švari. Tokiame veide daž
nai atsiranda inkštirai arba 
pūlingi mazgeliai-spuogai. 
Todėl riebią odą reikia ypa
tingai prižiūrėti.

Kadangi prie tokios odos 
greičiau limpa dulkės, ją rei
kia dažniau valyti. Vakare 
nuprausk veidą karatu van
deniu su muilu, prausk rytą 
ir dienos metu. Jei veido po-

ALEKS. JATUŽIENE 
APLANKIUS

i rose yra tamsių taškelių—

Keleivio bendradarbę A. 
Jatužienę prieš porą mėne
sių buvo netikėtai užklupu-

inkštirų, tai kartą per savai- si liga. Trūkus gyslelei, Į gal-
tę padaryk štai ką: tirštai 
suplak muilo putų su trupu 
tėliu druskos, ištepk jomis

savo namus (202 Webster 
St., Parry, Palmyra). Nors 
A. Jatužienės regėjimas ir 
atmintis susilpnėjo, tačiau ji 
pati viena pajėgia namuose 
ir darže apsiraošti ir susi
tvarkyti.

Vakar buvau ligonę, tau
riąją žemaitę, aplankęs. Ji 
dėkinga pažįstamiems ir bi
čiuliams, prisimenantiems 
ją ir aplankantiems ją jos 
vienatvėje. Senutė geros 
nuotaikos ir su viltimi žiū
ri į ateitį, tikėdamosi su
laukti 100 metų amžiaus. 
Jos namas, lyg kokia vila,

vos smegenis išsiliejo krau
jas ir Aleksandra Jatužienė 
buvo pusiau suparaližuota. 

veidą ii- palik kelioms minu- Ji buvo gydytojo J. šmulkš-
tėms. Po to nuplauk šiltu ------ —

1 vandeniu ir, ištepusi veidą S10 nu£abenta į Ronkocko. paskendęs sodelyje, kuria 
neonine. Livetoun. M J me žydi vaismedžiai —, kiaušinio baltymu," 15-20 'igonin«; Livetown, N. J 

i minučių pagulėk. Baltymą u! Pac^ente trls savaites is- 
taip pat nuplauk šiltu van- į ?u. e?° įmonės.Gydyto-

1 deniu ir labai lengvai pa-, ’ĮY0 nuj^°Ję v ^tis, kad 
j si garbinga 7o metu amžiaus, 

tepk veidą kokiu nors švėl-. senutė beatsikels iš ligos pa-
niu kremu. Sveika kartą ar i_______ __ __________
du kartu per dieną nušluos- į
tyti riebią veido odą vatos į 
gabalėliu, pamirkytu 2'. sa-; 
licilio spirite. Kremas riebiai 
odai beveik nereikalingas.

kriaušės ir obelys. Daržely
je žydi įvairios gėlės, skleis
damos malonius kvapus. 
Aplinkui dūzgia bitės.

(Nukelta į 7-ą psl.)

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

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

Jei turi riebią veido odą, 
susirūpink savo maistu.
Venk mėsos, aštrių priesko
nių, riebalų. Gerk daug sal
daus ir rūgštaus pieno, vai-,
gvk daržoves, juodą duoną.! lietuvių išeivija Amerikoje.

i vaizdi šio krašto lietuviu istorija. 
Qj»n<ut od* 1 gūsiai iliustruota, parašė St. Mi

, chelsonas, virš 500 puslapių. Kai-
Tokiai odai muilo galima 1 rirš^T..7TL.!TsS 

kaina .............. .......... 81^25retai tevartoti. Prausk veidą 
diungnu , minkštu vandeniu 
(vandenį galima suminkš
tinti truputėliu geriamos so
dos), o vietoje muilo paimk 
žiupsni avižinių dribsnių. (

Į Jie puikiai nuvalo veidą, ne- vąįeo sveikata, parašė dr. 
suerzindami odos. ' >

Stiukai odai kremo neTai-,dienojant. karai,...-
lėk. Vartok jį dieną ir vi.ka
re.

ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, <77 psl., kai
na ........................................ $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. F. Abelki< 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... 83.5<

V.

LIETUVA BiJDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašvtl 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena propa, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kair.a .... 55.50

ŽEME DEGA. J. Savicko karo meto 
11939-1945) užrašai. Pirmoij da
lis 453 psL Kaina .............. ..54.50

ŽEMĘ DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psi. kaina ____54_5ę

KODĖL Aš NETIKIU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt

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

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina....................$0.75

sūraus Kipro Bielinio įdomūs atsi- ■ 
minimai. 464 psl.. kaina... .$<5.00 j DEMOKRATINIO 

(
SOCIALIZMO 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi- į knyga šių dienų klau-imams šo

ninių antroji dalis, 592 puslapiai. ‘ prasti. Kaina ............................ 59c.
Kaina ........................................ 86.00 Į

— iAITfiS RAŠTAI. Garsiosios mfl- PASALLIO LIETUVIŲ ŽINYNAS I §ų rašvtojos pirmojo karo metu 
paruošė Anų eta* Simutis, daugy- . Amerikoje parašyt’ vaizdeliai su 
be žinių lietuvių ir anglų kainomis J rašvtojos paveiksiu. 128 puslapiai, 
apie lietuvius visame pasauly. | kaira 50 Ct

464 psl. Kaina ........................ 56.50 j
’ftEJUSTEMS NEGRĮŽTI. M. Kati-

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
jos trilogiška istorijos kronika, 73 
psL, didebo formato, serą popie 
ra, kaina —.............................52.50

liškio meistriškas aprašymas. kaip 
kami einant prie palo tūkstančiai 
lietuvių bčjro i Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’. 536 psl. Kaina 55.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumo’ [SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
pasakojimu. 180 p;,l. Kaina .. 52.0-' į Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 

vos ir iš Amerikos lietuvių .*we- 
nimo. 178 psl.. kaina........... 52.00LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti n- 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 pusi. kaina ....................... $5.00

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ............................ 81.25

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Vahic- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina............................... $3.00.

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kama........................... 84.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina................... 88J0

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.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų. 896 psl., geras popierius 
kaina ........................................ 810 «

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

1AŽOJ1 LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ....................................... $5.00.

.CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... 86.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 Įvairių lietu, 
viškų ir kitų tantų valgių receptu, 
132 puslapiai, kaina...............51.25

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

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

LIETUVIŲ KALBOS SRAM ATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ............................... 81.00

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

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

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 

___ t__ r___ ___________ ______ RES, 82 psl-, kaina........ 25 Cnt
££ ! VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA-

asTJi.Uni?1 NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė-
Kata?1 ’ P mm' ™ vienybės. 80 psl., kair.a

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

639 E. Broadway ------- : ------- So. Boston 27, Mass.

81.98

v
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VIETINĖS ŽINIOS
Artimo meilė dar neužgeso Padėka

Seniausi jo lietuvių radijo 
Naujojoj Anglijoj 29 metų 
sukaktuvių talentų popietė-

Tai buvo matyti praeitą 
trečiadienį Balfo metiniame 
susirinkime, į kuri susirinko,
teisybė, ne toks jau didelis j je ir gražuolės ”Miss Lithu

ania of N.E.“ baliuje dova
nas laimėjo: 1) Milda Bak- 
šytė už skambinimą pianinu, 
2) Laima Baltušvtė už 
deklamavimą, 3) Eglė ir 
Darius Subatkevičiai už šo-

būrys bostoniečių, bet kūpi 
nų artimo meilės. Gal susi
rinkimas būtų buvęs gauses
nis, jeigu būtų išsiuntinėti 
kvietimai, šį kartą pasiten
kinta pranešimais spaudoje.

Pii m. A. Andriulionis, iž-j Jeanne šumskytė už
dm. V Stelmokas pranešė! ba,eto šokį 5) Ramunž ir
S KU Salius Cibai už padainavi-

mą.1962 metus. Visokiais bū 
dais (parengimais, aukomis 
ir t.t.) sumedžiota $1,202, iš 
jų centrui pasiųsta $1,000.

Už gražius margučius do
vanas laimėjo: Vera Marce-

Nusiskųsta, kad bostoniečiai Jonienė, Lillian Gailienė ir 
nėra tokie jautrūs artimo ne- • Intose Mathus. 
laimei, kaip turėtų ir galėtų į šokiM varžybas laimėjo: 
būti. Pernai vajaus metu pa- i ”Mamės ir Papės“ polkos O-

- ______ . - _____ - ____ • TZ____________TT1______• r T____

KELEIVIS, SO. BOSTON

UKRAINIEČIAI L ETl'VIŲ VAKARE

t»ita ukrainiečių tautiniu šokiu šokėju grupė dalyvaus Onos Ivaškienės vadovaujamo tautiniu 
šokiu sambūrio 25 m. sukakties proga rengia mo gegužės 19 d. 3 vai. popiet So. Bostono 
aukšt. mokyklos salėje (Thomas Park) vakaro programoje. Be šitos grupės, dar dalyvaus 
kitą keturiu tautu šokėjai ir. žinoma, patys sukaktuvininkai — apie -100 šokėju.

Birželio 23 d. Laisvės Varpo 
gegužinė Romuvos parke Brock
tone.

► • *

kuopos gegužinė.
♦ » »

Rugpiūčio 11d. Seniausio Lie
tuviu Radijo N. Anglijoj gegu-

rašyta 500 asmtnims laiškai, 
kuriuose prašyta aukos, o at
siliepė labai mažas skaičius.

na ir Kazys Ulevičiai, „Jau
nimo polkos“—Eugenija ir 
Pranas Račkauskai ir valso

Rev. komisijos vardu J. —Marija ir Jurgis Jurėnai. 
Sonda pranešė, kad atskai-Į Dėkojame visiems, atsi- 
tomybė vesta tvarkingai, Į lankiusiems į minėtą paren- 
kad valdyba savo pareigas J girną, taipgi visiems talki-

Šokėjai visur suspėja
Pagerbė savo karalienę

| visiems idiM t , __ >
atliko uoliai, sropiai, suma- ninkams, ačiū už iškeptus iri Onos Ivaškienės vadovau-; Sandarietės balandžio 28
niai.

Paskutinis šio sezono 
Pabaltiečių koncertas

Akron, Ohio, LSS 20-tos 
kuopos ir $10 suvažiavimo 
reikalams.

Ilgametis lietuvių social- 
Liepos 28 d. North Kaštone - demokratų veikėjas, Litera-

•Lietuvių Darbininku Dr-jos 21 ! tūros Fondo garbės narys, 
Akron, Ohio, kuopos sekre
torius N. Trumpikas taip pat 
savo vardu pasveikino LSS 
atstovų būsimą suvažiavimą

žinė Romuvos parke, Brocktone.- ir paaukojo $10.
* * * N. Trumpikas po buvusio

Spalio 6 d. Balfo metinis ban- į širdies smūgio vis dar negali
ketas So. Bostono L. Piliečių j atstatyti sa\o buvusio." svei- 
Dr-jos salėje. j katos.

* » » Į Brooklyno LSS 19-tos
Spalio 13 d. Laisvės Varpoj kuopos nariai renkasi ne le
nkėtas So. Bostono L. Piliečiu' čiau, kaip kas ti ečias mene

Į sis. Jos narys V. Kalvelis 
! gegužės mėn. išvyksta ilges

nei kelionei po -JAV. Žada 
būti Kalifornijoje, pasukti 
Meksikon ir dar kitur. Savo 

' kelionės Įspūdžius pasiryžęs 
nufilmuoti ir parvykęs paro
dys tos kelionės filmą IJšS 
Brooklyno kuopos nariams. 

(Atkelta iš 6-to pusi.) Tos kupos narė Br. Spūdie- 
_ Praleidęs diena ir palin- i nė susirinkime nedalyvavo, 

kėjęs savo gerajai rūpinto-1 nes buvo išskl idusi į Kana- 
jėlei sveikatos ir geros klo-j Ja pas savo senus bičiulius, 
ties, giižau atgal i PhiladeI- j
phiją.

Ben. Rutkūnas

banketas 
Dr-jos salėje.

Ponas—ne brolis, nedovanos.

Davatkos liežuvis iki keliu.

A. JATUŽIENĖ 

APLANKIUS

V.

WORCESTER, MASS.

•paaukotus kugelius, pyra-1 jami tautinių šokiu šokėjai 1 d. surengė pokylį našlių ka-! N. Anglijos Pabaltiečių 
U -___ _... - T b . . ..i___ ______ ♦' Dr-ia iau 7 metus rengiaSunkią valdybos naštą to-( gus, žagarėlius ir tortus O- 

liau nešti pasiėmė visi senie-į nai Gaputienei, Uršulei Sa-
ji valdybos nariai: A. And
riulionis, A. Bričkus, A. Bai- 
ka, A. Vilėniškis, Pr. Rač
kauskas, P. Jančauskas ir 
Kasakaitis.

Rev. komisija palikta: E. 
Cibas, E. Keturakis ii- J. 
Sonda.

Nutarta ypatingai į-ūpin- 
tis narių skaičiaus padidini-! 
mu (nariu gali būti kiekvie
nas, sumokėjęs metams $1). 
Priimtas S. Jurgelevičiaus

NEW YORKAS, N.Y. Klubo naujojo namo
atidarymo iškilmių tvarka

Lietuvių Piliečių Klubo 
naujasis namas baigtas. Jo 
atidaiymo iškilmių tvarka 
numatyta šitokia:

Gegužės 1 d. vakare pa
kviesti spaudos atstovai na
mų apžiūrėti. Jų tarpe yra ir 
jūsų bendradarbis Juozas 
Krasinskas.

Gegužės 2 d. pakviesti vi
sų vietinių organizacijų pir
mininkai su žmonomis. Jūsų 
bendradarbis atstovaus Se
niems Žmonėms Gelbėti Dr-

Vufaufn nurblii
Gegužės 3 d. bus koncer

tas, gegužės 4 d. šokiai ir ge
gužės 5 d. banketas.

Iškilmių kvietimo komite
tą sudaro jauni, čia gimę vy
rai — arch. C. P. Daučiūnas, 
adv. Richardas Sarapas, rin
kimų įstaigos virš. Antanas 
Staliulionis, Lietuvių Pilie
čių Klubo pirm. Antanas 
Šeškevičius.

J. Krasinskas

atsidėję ruošiasi Amerikos ir ralienei Julijai Arlauskienei Dr'Ja ^au J .metus vengia 
Kanados Lietuvių Antrajai pagerbti I pokvli susirinko'k.asmet P°'^ceitus, 'u-
Šokių Šventei Chicagoje, o L P <W "U P'Ta“ą .athe“ b--'
vnJ «,vn sukaktuviniam , P*'na -J°- T ,L' P vieną kartą vienas tų Uijų

br—;os sa’e. Sandanetes vi-, tautų (estų, latvių, lietuvių) 
sada savo svečius gerai pa-' menininkas. 1962-1963 m. 
vaišina. Ne kitaip buvo ir šį į ją atliko estė Ludmila Sepe 
kartą. i (sopranas), lietuvė Dana

ypač savo 
tarptautiniam šokių vakarui 
gegužės 19 d. 3 vai. popiet

Lietuvių socialdemokratų 

susirinkimas

Balandžio 25 d. Lietuvių 
Atletų Klubo patalpose, 
1332 Halsey St., įvyko Lie
tuvių Socialdemokratu S-

duikienei, Bronei Venckie
nei, Monikai Plevokienei,
Bronei ir Onai Vaičaitie- 
nėm, Antaninai Prakapie- 
nei, Albinai Sholtanienei, j So. Bostono aukšt. mokyklos
Eugenijai Račkauskienei ir į salėje. Bet jie neatsisako ir 
Magdalenai Lendraitienei ir į kitų ir kitų pakviesti lietuvių 
Donatui Voleišai už puikų i šokių meną parodyti.

. ! Balandžio 26 d. jie šoko
Tortą, kuris buvo išleistas Bostono universiteto Pirma-

i loterija, laimėjo Donatas 
Voleiša iš So. Bostono, kuris
ii pats iškepė ir padovano-nasiūlvmag na.sk irt i asmenim

ir juos įpareigoti surasti - J°- U. Voleiša, tą tortą lai-
mejęs, jį padovanojo Min- 
kam. programos vedėiam. 

pat visiems sumokėti nario! Puikia dėže saldainiu laimė- 
: io Aušra Kubiliūtė iš Hvde 
' Pavko.

Dėkoiam biznieriam ir or- 
P’anizaeiinrn ir? ckolbimi''s 
n’’Ooramnip. tainod laikvac. 
čihTn p-' ovr> na’-onvrąrriO n-gt-ci. 
nTvnp Vicioin 5?vrlivvrroi

bent 10 naujų narių. Įvykdy
tas ir kitas jo pasiūlymas čia

mokesti.
Ž-is

Kas čia—nesusipratimas, 
ar bloga valia?

Laisvės Varpo radijas, 
kuris jau kelerius metus taip 
gražiai skamba Bostono a- Šia proga pranešame, kad 

šio radijo metinis linksmas
pylinkės lietuviams, jau P^r-; pi^j^įkas įvyks rugpiūčio 11 
nai rudeni paskelbė, kad t gražiam Romuvos parke, 
šių metų 13 d. i engia o gi ocktone. Prašome kitas 
metini banketą. Tas banke-į organizacijas ta dieną kito 
tas, kartu su kitais svarbes- pfKniko nereneti ir visus 
niais pobūviais, Keleivy yra
skelbiamas kiekvieno mėne
sio pradžioje. Vadinasi, kas' 
norėjo, galėjo žinoti, kad 
spalio 13 d. Bostone ruošia
mas vienas didelis pobūvis. ----------------------------

O štai neseniai J. Bačiū- Neatleis dėl automatizacijos 
nas Diįvoje paskelbė, kad tą

pikniko 
kviečiame pasilinksminti 
drauge su mumis. Ačiū.

Steponas ir Valentina 
Minkai

dieną Bostone rengiamas iš 
Australijos atvykstančios 
dainininkės G. Vasiliauskie
nės koncertas. Jis tai pada
rė, matyti, nepasiinforma-

' Stankaitytė (sopranas) ir! kuopos narių eilinis su 
Savotiška buvo ir meninė • pa eitą penkadienį latvis J brinkimas. Buvo pasitarta 
.lis, J. Tumavičienės vado-! Yoldemais Rushevics (smui-j bū$imo Lietuvių Socialde- 

kininkas). Į mokratų Sąjungos atstovų
Tie koncertai randa at-suvažiavimo reikalais. Suva- 

garsi ir amerikiečių spaudo-’ šlavimas LSS kuopa išrinko 
je, jie yra ne tik paminimi, keturis atstovus: V. Kalvelį, 
bet ir iškeliami pasirodžiu- . Lavinską, J. Rimavičių 

dieųoj ir Sisvės' Varpo su ^’^ima Sikt^ ir nedaug ką prikibtino ran- ™o „laidoms paskyrė
Motei Klubu L. Pil. Dr-jos1 but’ «ta‘,ma pa’,!,k0- da ir kartais priekabūs re- Į

jame tarptautiniame šokių 
baliuje, o gegužės 12 d. jie 
dalyvauja minėtame univer-

dali
vaujama. Tai buvo visų kai
tų dainuojamos liaudies dai 
nos.

Svečių nuotaika buvo to
kia, kai afėius- laikui skirs- IO 1

-jos
salėje Motinos dienos minė
jime.

II

Taip susitarė ne tik Ediso
no darbininkai, bet ir miesto 
viešoio susisiekimo ist-aiyos 
(MTA) 400 mašinistų. Su
tartis pasirašyta 3 metams. 
Be to. jiems pridėta valan-

vęs vietoje apie numatomus; 29 centai. Dabar jų va-
pobūvius. Du dideli pobū-; lardinis atlyginimas yra — į1 
viai tuo pačiu metu Bostone $3.1.2 "
nepasiseks abu.

Jei čia nėra blogos valios.
o tik neapsižiūrėjimas, tai 
dar yra laiko reikalui su
tvarkyti — G. Vasiliauskie
nės koncertą nukelti i kitą 
diena.

2-i«

Ofiso ir raštinės viet 
Roslindale Square modemiška 
pageidaujama ofiso kambariai. 
Tame pat aukšte finansų komp.. 
draudimo komp. advokatas ir 
dentistas. Geriau negali būti..

šaukite BE 2-9488.

Parduodamas Namas 
Randolph. Mass

1 šeimos prie Main St.
10 kambarių 

Puikiausia vieta išnuomoti I
pirmutinius kambarius 
daktarui, dentistui arba 

advokatui.
Prie autobusu linijos 

ARTI BAŽNYČIA 
Šaukite PR 3-1983

TURIME UETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai dv 
ižiausia ir visiems supran

Gera biznio proga 
Parduodama Washing-ton Spa 
už tiktai $1200. Pigiau negali .
būti 4252 Washington st., Ros- amai parašyta knyga, 947
lindale Square prie Boston Gas 
Co. ir už kampo nuo Roslindale 
aukšt. mokvklos. Virš 30 metų 
biznyje. BE 2-9488.

psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

Buvo aptarti ir kiti dienos 
bėgamieji reikalai. Perskai
tytas iš St. Kairio gautas 
laiškas.

Nors LSS atstovų suvažia
vimas įvyks tik birželio 1 d.
1 vai. Festival Restoran, 40 
E. 26 St., patalpose, bet jau 
sveikinimai gaunami. Pir
mas sveikinimas gautas iš’

PokvLui vadovavo Jadvy-j cenzentai.
Ir apie šį latvių smuikinin- 

! ką Rushevics ta spauda atsi
liepė palankiai. Boston Glo
bė net pažymėjo, kad tie 
koncertai verti visų meną 
mėgstančių, o ypač pačių pa- 

į baltiečių didesnio susidomė
jimo.

Įsidėmėkime šitą svetimo

ga Keslerienė.

Inžinieriui VYTAUTU SIRUTAVIČIUI mirus.

jo tėvui, kolegai inžinieriui Vladui Sirutavičiui ir jo šiemai

gilią užuojautą reiškia
i -žmogaus pastabą!

Amerikos Lietuviu Inžinierių ir Architektu Sąjmgos

Bostono Skvrius

Inžinieriui VYTAUTUI SIRUTAVIČIUI mirus.

mielam draugui inž. Vladui Sirutavičiui ir jo šeimai, velionio 
žmonai ir dukterims reiškame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime

Vincas Anesta 
Milda Anestaitė 
Povilas Brazaitis 
J. ir L. Januškiai 
Stella ir Napoleonas Jonuškos

Marg. ir Stasys Michelsonai
Jackus Sonda
Marija Strazdienė
Marija ir Pranas Šveikauskai

Inžinieriui VYTAITVI SIRUTAVIČIUI mirus.

jo tėvui Vladui Sirutavičiui, senam socialdemokratu veikė

jui, mūsų kuopos nariui ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą

Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 60-ji kuopa

Inžinieriui VYTAITUI SlRUTAVIčK I mirus,

savo nariui inž. Vladui Sirutavičiui ir jo šeimai reiškiame 

gilią užuojautą

Lietuvių Darbininkų Draugijos 21-oji kuopa

Iš skaučių sueigos

Balandžio 25 d. buvo 
skaučių draugovės Birutės ir 
vyr. skaučių Kražantės 
draugovės sueiga. Tą dieną 
9 Eilutės skautės (M. Bak-j 
švtė, G. Kuncaitytė, G. Va-! 
kauzaitė, A. Kubiliūtė, M.
Sumaitė, R. Aukštikalnytė,
D. Petrutytė, L. Biknaitytė 

į ir J. Subatkevičiūtė) perėjoj 
j kandidatėmis į vyr. skaučių Į kestras, šokiafir t. t.

SANDAROS 16-sios KUOPOS VVORCESTER Y

GEGUŽĖS 12 d. 1 valandą dieną 

Rengiamas

BANKETAS
LIETUVIU PILIEČIŲ KLUBO NAUJOJE SALĖJE 

67 Vernon Stret, VVorcester, Mass.

Bus pagerbti žymūs valstijos ir miesto lietuviai 

pareigūnai ir brangiosios motinėles

Įvairi programa — muzika, dainos, kalbos, geras or-

: draugovę. Jas išleido drau-! 
gininkė Glorija Razvadaus-J 
kaitė, priėmė draugininke 
Ina Nenortienė.

Bostono skautės gegužės 
5 d. ruošiasi dideliu būriu 
dalyvauti Kennebunko skau
tų draugovės iškilmingoj su
eigoj.
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Gegužės 4 d. So. Bostono L. 
Piliečių D-jos salėj skautų aka-

• demikų šventė.
* * *r

j Gegužės 5 d. So. Bostono 
aukšt. mokyklos salėje Bostono’ 
Lietuvių Mišraus Choro metinis 

i koncertas.
• * •

Gegužės 12 d. Laisvės Varpo 
banketas L. Piliečių Dr-jos salėj.

Gegužės 19 d. So. Bostono 
aukšt. mokyklos salėje Bostono 
Lietuvių Tautinių šokių Sambū
rio tarptautinis vakaras.

• • •
Birželio 2 d. No. Eastone, 

Bernice Claire sodyboje, Sanda
ros 7 kuopos gegužinė.

VISUS LIETUVIUS KVIEČIA ATSILANKYTI
Rengėjai

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 i 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- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBęS 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 atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse beturiu 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.

I
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REIKALINGAS

’kEYOLIUCIJA” KLUBE — ATLEIDO P. DJMĄ

1 laeitą savaitę So. Bos- Tai išsimoksiiiiįs vyras, 
tol u L. i mečių lh-jos vai-119* j in. uugę* v imlaus mil
ely ba atleido vedėją Petrą versiteto t r. onuinijos tnyrių,
1 ūmą. Jo vieton pakvietė į uiioęs Lietuvoje valstybinio 

( diauuimo jstaigoj, o vėliau : 
buvęs Veistų ir pramonės 
įnspeKtorium.

Prann Mučinska.* * J
Jau se. iai beveik kiek-j 

įjos naiių su
se. lai 

viename drau 
sirinkime bu .o keliama įvai
rių nusiskundimų vedėju. 
Jam buvo prikišama, kad 
dėl jo elgesio Įsigalėjo tokia 
dvasia, kuri klubo lankyto
jus ne traukdavo, bet at
stumdavo, ir dėl to net biz-į 
nis mažėjo.

Valdyba vis atsakydavo, 
kad kito vedėjo negalima 
gauti. <1

Pagaliau naujoji valdyba, 
kuriai vadovauja adv. John 
Grigalus, pasiryžo tą "ope
raciją“ padaryti ir ją pada
rė.

ro Ai trojo pasaulinio ka
ro at.ykęs į J.i\, kuii laiką 
ciiibo didžiuliame Sharafs 
restorane bai o padavėju, 
taigi ir praktiškai jau susi
pažinęs su gėlimų pardavi
mo verslu.

Pranas Mučinskas yra ra
mus, simpatingas, taktingas, 
gabus ir kuklus vyras. Kas jį 
geriau pažįsta, neturi jokios i 
abejonės, kad

KELEIVIS, SO. BOSTON

BOSTONO LIETUVIŲ MIŠRUS CHORAS SU SAVO VADOVU KOMP. JULIUM GAIDELIU

J; girdėsime šį sekmadienį, gegužės 5 d. 3 vai. popiet So. Boston o <ULkst. mokyklos salėje (Ihomas Park). Be jo, dainuos ir keturi 
solistai. Daugiau koncertą šį pavasarį nebebus, todęl nepraleiski me progos ateiti šio koncerto pasiklausyti.

Spaustuvėje darbininkas
3u patyrimu, arba gali išsimo
kyti darbo. Kreiptis asmeniškai 
ar laišku Į “Keleivio” admini
straciją šiuo adresu:

636 Broadvvav, So. Bostone

DOVANOS Į LIETUVĄ 
Siuskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir betrukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

RETAS KONCERTAS

Gegužės 5 d., šį sekma
dienį, 3 vai po pietų, Tho- tis 
mas Park

jis sugebėsi mokyklos
pasiimtąsias pareigas tinka-! Lietuvių Mišrus Choras, va 
rr.ai eiti. : dovaujamas komp. Juliaus

Mes linkime jam sūdanti; Gaidelio, rengia didžiulį 
tokias salves? ir nuotaiką,! koncertą.
kad So. Bostono L. Piliečių. Programą atlieka

dainininkės ir dainininkai, skutini sezoną jis atliko me- 
jo pirm. Longinas Izbickas, ninę programą Maironio mi- 
vicepirm. Henrikas Ginei- nėjimuose Bostone ir Brock- 

ir solistės bei solistai, tone, Vasario 16-sios minė-

Garažo vagys gavo po 
5% metų cypęs

Bostono miesto garažo
aukštesniosios be kasdieninių pareigų ir rū- jimuose Bostone ir Lowelly, (miesto parko požemy) sta- 

salėje Bostono pėsčių, daug laiko yra pa-j dainavo New Yorke ir Law- tybos vagys Richard Gor- 
“— r'i------- — - . - dajnaį ’ rence. Paskutinis jo koncer-

m įsius
Naujasis vedėjas Pr. Mu-! Dr-ics patalpos tautu visu! choras ir net keturi solistai: niu pastangų — visi i kon- 

čirskas vra Bostone plačiai' Bostono lietuviu centru, kuri! gražiabalsės Stasė Dauge- certą!
žinomas visuomenininkas, 
veikliai pasireiškęs Įvairiose; nu 
organizacijose.

lankvti visiems būtu malo

J. V-gas

Kaip paremti LietuviųFondą Akademikų skautų šventė
—

1963 m. gegužės mėn. 3 d.
7 vai. 30 min. vakaro Lietu
vių Piliečių Draugijos patal
pose, 368 W. Broadway, So.
Bostone, kambarvje už baro, 
šaukiamas organizacijų at-: 
stovų ir visų
tautiečių viesas susi* inkimss 
aptarti būdams ir priemo- 
nėms, kaip sėkmingiau Įvyk- j ga sueiga. 

Bostone Lietuviu Fon-j

lienė ir Daiva Mongirdaitė,
mūsų mėgiamas operos so
listas Stasys Liepas ir daug 
žadantis jaunas dainininkas 
Benediktas Povilavičius — 
visur publikos sutinkamas' 
su entuziazmu.. Jiems akom-; 
panuoja Vytenis Vasy liūnas.

šventę lietuviškai 
puoselėti, kuri, kaip gydan-į tas buvo balandžio 26 d. 
tis balzamas, mūsų širdis iri Brocktono veteranų ligoni- 
guodžia ir gaivina. ’ nėję.

Neapvilkime mes ju kil-; Gegužės 5 d. bus jo meti
nis koncertas, o gegužės 19 
d. jis tą pačią programą at
liks Hartforde, Conn.. Ru
deni choras jau pakviestas 
dainuoti Rochestery, N. Y.

Ta. S.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADUAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

don, Richard Simmers n 
Francis Kierman nuteisti 
kalėti po penkeris su puse 
metų. Jie nutarimą apskun
dė Aukščiausiam teismui.

Vienas iš nuteistųjų, Kier
man, ryšium su minėta sta
tyba tui i ir kitą bylą, kurioje 
iis kaltinamas pasisavinęs 
kartu su kitais $344,000.

Pats didžiausias "bosas“ 
buvęs Mass. Parking Autho
rity viršininkas, dėl ligos 
dar neteisiamas, bet netru 
kus ir jis atsisės Į teisiamųjų

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

Sandaros kortų vakaras

JULIUS GAIDELIS

■--jššSS """

fe- K

* y
t-

i

Bostono mišraus choro vado
vas, kurio dvi sukurtas kan
tatas choras atliks savo meti
niame koncerte gegužės 5 d.

Sandaros 7-ji kuopa ši 
Į šeštadieni, gegužės 4 d., sa-. 
i vo patalpose rengia kortų! suo^- Taip pat jo padėjėjas 

Monahan ir garažo v

Akademinio Skautų Są- 
įūdžio Bostono skyriaus me- .
tinė šventė bus ši šestadie- , Programoje, be kitų daly- 
ni gegužės 4 d., So. Bosto-' bus atliekamos net dvi 
no L Piliečių Dr-jos salėje. J kompozitoriaus Juliaus Gai-j 

. . į delio sukurtos kantatos:1
11:30 vak Akademmio Kantata apie Lietuvą—Sta-J 

šio Santvaro žodžiams, ir Į 
kantata Demonas—Prano ! 
Lemberto žodžiams.

Niekas taip žmogaus gy-; 
venimo nesaldina, dvasios 
nepaguodžia, kaip daina. 
Lietuviai dainavo ir džiaugs
mo, ir liūdesio valandomis,

, savo dalią išsakydami, šir-
Yėliavų šventinimo iškil-i d j palengvindami. Tad ne- 

mėse, paskaitoj ir šokiuose nuostabu, kad mums, esan- 
kviečiami visi dalyvauti. tiems svečioje žemėje, daina!

tampa galinga paguoda ir 
ir džiaugsmas.

Tad mes, ne tik Bostono,

geros valios Skautų Sąjūdžio rytinio pa
kraščio suvažiavimas.

2:30 vai. uždara iškilmin-

vakarą. Bus vertingų dova-Į 
į nų, skanių užkandžių. Pra- 
* džia 7 vai. vak. Visi kviečia
mi atsilankyti.

Carp.

Pagerbs S. Janeliuną ir 
P. Pečiulį

dyti
dui paremti pinigini vajų.

LB Bostono apylinkės 
valdyba

3:30 vai. vėliavų šventi- 
Į rimas,.
Į 4 vai. Romo Kezio paskai
ta ir 8 vai. šokiai.

Stepono Dariaus postas 
j ši sekmadieni, gegužės 5 d. 
! 5 vai. vak. So. Bostono L. Pi- 
1 liečiu Dr-jos salėje pagerbs 
! savo buvusius vadus Stepo-

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADVVAY 
South Boston. Mass

r
iiI
J

Edisono darbininkai 
susitarė

Bostone esančios Edisono 
bendrovės elektrinės 2,100 
darbininkų praeitą trečia-

Antanas Gustaitis vyksta 
į Chicagą

Nepailstantis dainos 
puoselėtojas

i bet ir kitų apylinkių lietu- j

ną Janeiiūną ir Petrą Pečiu
lį, suteikdamas jiems amži
no nario teisę ir Įteikdamas 
auksinę lentelę su žvaigžde. 
Tai pirmas toks pagerbimas 
posto gyvenime.

dienį baigė 16 dienų užsitę- Rašytojas Antanas Gus-Į viai, naudokimės šia proga' Toks yra Bostono Lietu- Pagerbime laukiama sve- • 
susį streiką. Jie laimėjo lO.taitis šį šeštadienį vyksta į! pasiilgtų lietuviškos muzi- vių Mišrus Choras, Juliaus J čių iš Maine, Rhode Island ir .
centų valandinio priedo ir 
garantiją, kad dėl automati
zacijos nebus atleistas nė 
vienas darbininkas.

Atstovų rūmai prieš 
mirties bausmę

Mass. atstovų rūmai 120 
balsų pneš 108 nutarė pa
naikinti mirties bausmę. Se
natas panašų, nutarimą jau 
yra anksčiau padaręs.

Chicagą dalyvauti Marijam-j Ros kūrinių pasiklausyti, 
polės Rygiškių Jono gimna-j Kompozitorius J. Gaide- 
zijos šimto metų sukakties' lįs, Bostono Mišraus Choro 

i minėjimo meninėje progra
moje. Jis ten, be kitų daly
kų, skaitys savo satyras ir 
humoristiką.

Tos žymios gimnazijos su- Į ir krautuvė Įvairių prekių, 
kaktis bus minima net i j pridea*iBtų siuntiniams, pra- 
dienas, Į iškilmes su\a-( neja, kad pagal naują cent- 
žiuoja daug H mokslo židinį • ro susįtarimą su u. S. S. R.
lankiusių senesniosios u VNESHPOLSYETORG 
jaunesniosios kaitos žmonių.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Gaidelio vadovaujamas. Jis kt. Iškilmėms pasibaigus, 
koncertuoja ne tik Bostone,1 bus šokiai. Visi kviečiami 
bet ir kitose vietose. Per pa- dalyvauti.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

I

i
Dr. John Repshis -
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

______________________ t

Tet AV Z-4UZ&

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA
Apsidrausk

NUO IJGŲ IR NELAIMIŲ

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir C’kis:
287 Concord Rd.. Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948

įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu. 
statytoji suma ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku- 

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, • rie bus aprūpinti dalimis ir 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- j taisymu, pav. automobiliai, 

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose 

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY. So. Boston 27, Mass- Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservnotas maistas. Visi dokumentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesioj iš BOSTONO per 48 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas. # . .. _ . ...
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata

Trans-Atlantic Travel Service

I 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

SPECIAUAI ŽEMĄ KAINĄ

Aukšto Spaudimo

$269.

t 
<
♦ « « «

{Draudžiame nuo polio, viso- « 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- J 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
{Visais insurance reikalais { 
Į kreiptis: {

BRONIS KONTRIM J
of thePeaee—Constable J 

598 E. Broadway t
So. Boston 27, Mass. t

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

logų.
Iš toliau siųskite siuntiniu? mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- |

motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, - pal
tai,, kostiumai, medžiagos 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko

24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1204

Dažau ir Taisau 3

3

tų sąrašą ir aiškiu? siuntėjo ir gavėjo adresu?. Mes, siuntinį perpakavę, ; nemoka. Pristatymas g&ran- 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Galima siųsti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai teina dėžėje, ku- ' 
rios dvdis vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro paštu sraV'na siusti iki 22 svarų. Į 

* IST MG k LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI J
VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO. KAD MŪSŲ 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. ryt® iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo s vai. rvto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

j tuotas ir skubus.
Cosmos Parcels Express 

Corp.
359 West Broadvray 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

)Qoooeooooooae«ooooooooQOOoooooo90oooooar

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. Broadwav, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyros šventadienius ir sekm.
tMnooooooooeooooooacc;

Namus iš lauko ir viduje. * 
K Lipdau popierius ir taisau} 
- viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. •
Dorchester, Mass. *

J TeL CO 5-5854 *

: Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839

J Gazo šilimą permainyti $265 *
Telefonas: CO 5-5839 |

12 MT. VERNON STREET* 
DORCHESTER 25, MASS. |

Ketvirtis & Co.
—JEWELEfiS— 

Laikrodžiai-DeimantaI 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

I

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

I




