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Kinai boikotuoja Sovietų S-gos 
komunistų kongresą

Susirinko Sovietų Sąjungos komunistų partijos 23-sis 
kongresas. Jame nedalyvauja Kinijos ir kelių kitų vals
tybių komunistai- Didelis ginčas su Kinija.

Indonezijos Sukamo vis dar 
galvoja tebetnrjs valdžią
Kariai, atsargiai elgdamiesi, visą valdžią paėmė į 

savo rankas, bet iš Sukamo jo turėtų titulų dar neatėmė.

Antradienį Maskvoje pra
sidėjo Sovietų S-gos kom
partijos 23-sis kongresas, į 
kurį buvo pakviestos 96 
kraštų komunistų partijos, 
bet jame atsisakė dalyvauti 
Kinijos, Japonijos, N. Ze
landijos ir Albanijos parti
jos.

Ką kongresas nutars, tai 
sužinosime vėliau. Opių rei
kalų yra daug. Krašto ūkis 
pašlijęs, gyventojų reikala
vimai geresnio gyvenimo pa
didėję- Kaip tuos dalykus 
suderinti? Kaip juos išspręs
ti? Tebėra gyvas ir Stalino 
klausimas. Chruščiovas jį 
kiek apipešiojo, bet galuti
nai nepasmerkė. Dar yra 
daug šalininkų, kurie norė
tų vėl jį aukštai iškelti, o tai 
reiškia — vėl valdžios va
džias įtempti taip, kad nie
kas i šalį nė žvilgtelėti ne-V_ 1 _______gaieių. ivau iajmu norų yra. 
liudija žymių mokslininkų, 
rašytojų paskutiniuoju me
tu įteiktos peticijos, kuriose 
reikalaujama daugiau lais
vės ir būgštaujama dėl stali
ninio režimo grįžimo-

Reikės kongresui pasisa
kyti ir santykių su Kinijos 
komunistais klausimu. O tie 
santykiai prieš pat kongresą 
dar labiau paaštrėjo.

Sovietų S-gos komunistų 
vadovybė kitoms komunistų 
partijoms išsiuntinėjo raštą, 
kuriame išdėstytos Kinijos 
komunistų nuodėmės. O jų, 
pasak Maskvą, labai daug.

Astronautai Charles Conrad 
(viršuje) ir Richard Gordon, 
kurie rugsėjo ar spalio mėnesį 
skris Gemini 11. Conrad jau pra
eitų metų rugpiūčio mėnesį 8 
dienas skraidė aplink žemę su 
Gemini 5.

Dabartiniai sovietų vadai 
norėję su kinais susitarti ir 
kartu veikti, bet nesisekė, 
nes kinai nenorėję vienybės. 
Jie dargi kurstė karą prieš 
sovietus.

Kinijos komunistai atvi
rai skelbia Kinijos gyvento
jams, kad jie turi ruoštis ka
rui su sovietais, jie ardą ko
munistų vienybę, Kinijos va
dų ideologinė linija esanti 
šovinistinė, jie siekią viską 
užvaldyti ir tt. ir tt.

Žinoma, kinai nepaliko 
skolingi ir taip pat nesivar
žydami išpylė pamazgų puo
dą ant Maskvos komunistų 
vadų galvų.

Jūs, rašo Kinijos komu
nistai. apšmeižėte kinų ko
munistų partiją, pavadinda
mi ją karo kurstytoja, tiktai 
prisidengusia revoliucionie- 
riškumu, atsisakančia prie
šintis imperializmui, drąsi
nančia Amerikos agresiją, 
nuotykių ieškotoja, skaldy
toją, trockistine, šovinistine 
irtt

Toliau kinai puola Mask
vą ir sako, kad ji išdavė 
Marksą, bendradarbiauja su 
JAV kapitalistais pasauliui 
užvaldyti, todėl Kinijos ko
munistų partija, kaip tikra 
Markso-Lenino partija, ne
gali į Maskvos komunistų 
suvažiavimą savo atstovų 
siųsti.

Kaip matome, čia visai 
tinka anas liaudies posakis: 
Puodas katilą vanoja—abu 
labu tokiu-

Lietuvių teisininkų 
iškilmės New Yorke

Lietuvių Teisininkų Dr- 
jos centro valdyba, talkinin
kaujant New Yorko skyriui, 
kovo 27 d. New Yorke su
rengė šios draugijos įsteigi
mo Lietuvoje 45 m. ir trem
tyje 20 m- sukakties minėji
mą, kuriame prof. dr. D. 
Krivickas iš Washingtono 
skaitė labai Įdomią paskaitą 
apie Lietuvos inkorporacijos 
į Sovietų Sąjungą teisinius 
ir praktinius rezultatus. Ją 
įdomiomis ir taikliomis pa
stabomis papildė V- Sidzi
kauskas.

Konsulas A. Simutis pa
lietė turto paveldėjimo klau
simus ryšium su JAV ir So
vietų Sąjungos ketinama pa
sirašyti konsularine sutarti
mi.

Minėjime dalyvavo ir adv. 
Marija Šveikauskienė iš Bos
tono, Keleivio teisių sky
riaus vedėja.
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Viršuje aplink žemę besisukančias observatorijos 
Observatorija yra 10 pėdų ilgio ir sveria 3,900 
teleskopai galės gaug aiškiau matyti žvaigždes,

o apačioje jos atskirų dalių braižiniai, 
svarų. Ji skris 500 mylių ankštyje, todėl jos 7

jiems netrukdys žemės atmosfera.

Nora Gugienė 
nusilaužė koją

SLA iždininkė, žymi visuo
menininke Nora Gugienė ei
dama paslydo ir nusilaužė 
koją per klubą. Guli ligoni
nėje, kurios, aišku, ilgokai 
negalės apleisti.

Linkime ligonei greičiau 
pasveikti.

tf

L. Diržinskaitė — 
užsienio ministrasu

Kongresmanas James C. Cleve
land. respublikonas iš N.H., ku. 
rį apiplėšė ir sužeidė bedirbantį 
savo raštinėje.

Leokadija Diržinskaitė 
paskirta Lietuvos užsienio 
reikalų ministru. Tai tikrai 
juokingos pareigos. Lietu
va yra įjungta į Sovietų Są
jungą, ji negali vesti jokios 
savo užsienio politikos, tai, 
rodos, kam dar tas ministras 
reikalingas? Bet pasaulio 
akims dumti sovietai ir tokį 
ministrą šiaudais iškimšo. 
Mat, menkai politikoje iš
manantieji užsieniečiai gal 
greičiau pagalvos, kad Lie
tuva. ir į Sovietų Sąjungą į- 
jungta, štai vis dėlto yra sa
varanki komunistinė valsty
bė, jeigu ji net savo užsie
nio reikalų ministrą turi...

Bepigu ir tokiam užsienio 
reikalų ministrui būti, ku
riam jokios užsienio politi
kos nereikia vesti.

Turkijos generalinio štabo virši
ninkas gen. Cevdet Sunnay pa. 
keis prezidentą Gemai Garsei, 
kuris jau ilgiau kaip mėnesį be 
sąmonės guli Walter Reed karo 
ligoninėje Washingtone.

veeeeeeeeeee**********************
Šeštadienį ir sekmadienį 

įvairiuose miestuose buvo 
surengtos demonstracijos 
prieš karą Vietname.

Susirūpino užsienio
propaganda

Sovietų S-gos vadai ypač 
susirūpino dėl užsienio radi
jo pranešimų, kurie, esą, va- 

‘ rą biaurią propagandą prieš 
Sovietų Sąjungą, o ypatingai 
dabar, po rašytojų Siniavs- 
kio ir Danielio nuteisimo.

Vadai skundžiasi, kad 
jaunimas tų pranešimų nesi
varžydamas klausosi, o tai 
sudaro pavojų partijai ir vy
riausybei.

Iki 1963 m- užsienio sto- 
i tys buvo trukdomos, bet 
Chruščiomas tą įsakymą pa
keitė. Dabartiniai vadai no- 

į retų vėl įsakyti užsienio 
radijo transliacijas trukdy
ti, bet kol kas neriryžta. Tas 
klausimas gal bus paliestas 
ir partijos suvažiavime, ku
ris prasidėjo Maskvoje.

Nerimsta nuverstas
diktatorius

Nuverstas Ganos diktato
rius Nkrumah, įsikūręs Gvi
nėjoje. kursto šią valstybę 
ginklu vėl įsodinti jį į Ganos 
sostą. Bet Gvinėją nuo Ga
nos skiria Ivory Coast vals
tybė. Jei pastaroji ir nesi
priešintų tokiam sumany
mui, tai vistiek būtų sunku 
pereiti kariuomenei per jos 
kalnus, miškus ir raistus. O 
iš antros pusės, Ganos karo 
pajėgos yra nepalyginamai 
stipresnės už Gvinėjos.

Panaikino pagalvės 
mokestį

Aukščiausias teismas pri
pažino, kad Virginijoje ima
mas ”poll tax“ nesiderina su 
konstitucija ir dėl to negali 
būti reikalaujamas iš pilie
čių. Iki šiol to mokesčio ne
sumokėjusieji negalėjo bal
suoti.

Toks mokestis dar ima
mas Alabamoj, Arkansas, 
Mississippi ir Tennessee 
valstijose.

Ga/i kilti kasyklų 
streikas

Jei per 60 dienų nebus su
sitarta, tai gali būti paskelb
tas minkštosios anglies ang
liakasių streikas. Angliaka
siai nestreikavo nuo 1949 
mptu.-- c

Minkštosios anglies ka
syklose dar dirba apie 100, 
000 darbininkų.

Erhardą išrinko
savo vadu

Vakaru Vokietijos krikš
čionių demokratų partijos 
suvažiavimas atsisveikino su 
savo ilgamečiu vadu Konra
du Adenaueriu ir jo vieton 
išsirinko dabartinį kanclerį 
dr. Ludwigą Erhanią.

Indonezijos kariai, su
triuškinę komunistų suma
nytą perversmą, vesdami la
bai atsargią politiką, jau pa
siekė to, kad faktinoji val
džia yra jų rankose. Sukamo 
dar oficialiai besivadina 
prezidentu, vyr- karo vadu, 
ministeriu pirmininku, Indo
nezijos revoliucijos vadu, 
bet iš tikrųjų krašto jis jau 
nebevaldo, o tik pasirašo, 
kas jam paduodama.

Jeigu jis dar turėtų kiek 
valdžios, tai nebūtų sutikęs, 
kad į ministeriu kabinetą į- 
eitų buvęs krašto apsaugos 
ministeris gen. Nasution, ku
ris numalšino sukilimą ir ku
rį Sukamo vėliau buvo paša
linęs.

Sukamo vardas krašte yra 
labai populiarus. Jį staiga 
pašalinus, galėtų kilti dide
lis sąmyšis, todėl ir stumia
mas jis į užpečkį pamažu.

Jo pralaimėjimas yra di
delis smūgis Kinijai ir ap
lamai komunistams. Reikia 
atsiminti, kad Indonezija 
turi 100 mil. gyventojų ir y- 
ra labai svarbioje geografi
nėje vietoje.

Darbiečiai yra tikri,
kad laimėsią

Kovo 31 d. Anglija renka 
savo parlamentą — 630 at
stovų. Konservatoriai puola 
darbiečius ne tik dėl jų vi
daus politikos, bet taip pat 
kaltina, kad jie Angliją per
daug pririšo prie JAV, nuo 
kurių ji dabar esanti dau
giau negu bet kada priklau
soma. Darbiečiai turi ką kri
tikams atsakyti ir neabejo
ja, kad jie rinkimus laimės.

Paleistame parlamente 
darbiečiai teturėjo tik trijų 
balsų daugumą, o kitame jie 
tikisi tą persvarą padidinti 
iki 150. Jei taip pavyktų, ta
da jie galėtų tvirtai jaustis ir 
drąsiai vykdyti savo suma
nymus.

Komunistai išmetė
savo profesorių

Vakarų Vokietijoje lei
džiamame laikrašty ”Der 
Spiegei“ Rytų Vokietijos 
Mokslo akademijos narys 
prof. Havemann parašė 
straipsnį, kuriame pareiškė 
nuomonę, kad komunistinė 
valstybė turėtų duoti žmo
nėms daugiau laisvės ir tei
sių, negu kapitalistinės vals
tybės-

Komunistai tą akademiko 
nuomonę pripažino sunkiu 
nusikaltimu. Jis esą padaręs 
Rytų Vokietijai didelę ne
garbę, todėl tuoj jį atleido iš 

į pareigų.

Sunkiai serga 
Kinijos vadast

Esama tikrų žinių, kad 
sunkiai serga Kinijos komu
nistų vadas Mao Tse-tung. 
Jis jau senokai nebepasiro
do viešose iškilmėse, bet sa
vo pareigas tebeeina.

Atvyko Indijos
min. pirmininkė

J JAV atvyko Indijos mi
nisterė pirmininkė Indira 
Gandi. Ji Baltuosiuose Rū
muose bus pirmoji viešnia 
ministerė pirmininkė. Ji turi 
daug ką aptarti su preziden
tu Johnsonu ir kitais aukš
tais pareigūnais.

Indijai labai svarbu gauti 
iš JAV kuo daugiau medžia
ginės pagalbos, nes ją kanki
na badas- Kadangi Indija y- 
ra didžiausioji demokratinė 
valstybė Azijoje, tai labai 
svarbu ir JAV, kad ta de
mokratija tenai nesužlugtų.

Indira Gandi žodžiais, In
dija nesiekianti vadovauti 
pasauliui, bet norinti pati 
sutvirtėti ir būti pavyzdys 
savo kaimynams.
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Ką pasakytą atsikėlęs iš kapo?
Ką pasakytų 1963 m. sausio 10 d. Bostone miręs 

taurus tautietis Kazimieras Pratapas, palikęs siekiantiems 
aukštojo mokslo jaunuoliams daugiau nei $30,000 ir pa
vedęs tas lėšas skirstyti trims asmenims, kurie iki šiol 
nieko nepadarė, kad tom lėšom galėtų mūsų neturtingieji 
moksleiviai pasinaudoti? Tikrai jie išgirstų iš jo lūpų, ko 
dar nebuvo girdėję.

Jau ketvirti metai eina nuo to geradario mirties. Jo 
paliktomis lėšomis jau ne vienas jaunuolis beveik galėjo 
baigti mokslą, jeigu jų tvarkytojai būtų jas pradėję skirs
tyti- Bet jie nieko nedarė. Prieš metus vienas jų, Juozas 
Lekys, viešai pasisakė, kad kiti du nariai trukdo darbą- 
Praėjo metai, ir viskas tebestovi vietoje.

Tai tikras moralinis nusikaltimas! Jo visuomenė ne
turėtų pakęsti, nes lėšos skirtos visuomenės reikalams, to
dėl negalima likti tokiam reikalui abejingiem. Aiškiai 
matyti, kad paliktieji lėšų globėjai nesugeba jiems pati
kėto darbo atlikti, todėl jie turėtų būti pašalinti ir paskirti 
tokie, kurie šventai velionio K. Pratapo valią vykdytų.

Atrodo, kad tuo pirmon galvon turėtų susirūpinti 
Studentų Sąjunga, kurios valdyba šiuo metu yra Bostone. 
Ji turi i tą reikalą Įsikišti ir pasirūpinti, kad Pratapo pa
liktųjų iėšų tvarkytojais būtų paskirti asmenys, kurie nori 
ir sugeba kuo geriausiai tą darbą atlikti.

metų susitiko popiežius Paulius VI ir anglikonu bažnyčios galva Canter- 
Miehaei Ramsey. Anglikonų bažnyčia atsiskyrė nuo Romos 16-jame amžiuj.

Praeitį prisiminus

Pirmą kartą per 100 
būry arkivyskupas dr.

Kovo 20 ir 21 d. Suomija rinko savo seimą, kuriame 
yra 200 atstovų. Rinkimuose visos didžiosios partijos, vie
na daugiau, kita mažiau, pralaimėjo, tik socialdemokratai 
laimėjo net 17 atstovų, be to, dviem atstovais daugiau 
pravedė ir nuo socialdemokratų partijos atskilusieji ir 
susispietusieji Į taip vadinamąją socialdemokratų sąjungą.

Dabar seime bus socialdemokratų 55 (buvo 38), cent
ro partijos 49 (buvo 53). konservatorių 27 (buvo 32), šve
dų 12 (buvo 14), liberalų 8 (buvo 14), kairiųjų socialde
mokratų 6 (buvo 2), mažažemių ūkininkų 1 (buvo 0). ko
munistų 42 (buvo 47).

Tuo būdu dabar kaiiysis sparnas turės 103 atstovus. 
Jis galėtų ir vyriausybę sudalyti, bet taip nebus, nes su 
komunistais Į kompaniją eiti Suomijos socialdemokratai Tai sov ietu šunys Veterok ir U- 

goliok (apačioj), kurie erdvėje 
skraidė 23 dienas ir sveiki buvo 
grąžinti į žemę.

rovai. kurių atstovai diriguo- disponuoti savo žemės ūkio 
ja ir visą valdžios aparatą, ar pramonės gaminiais.! 
net nežymiose pareigose.“ Kremlius nustato, kokia ga

mybos šaka kuriai respubli
kai skinama specializuoti ir 
kultivuoti. Pvz. Lietuvai 
skirta mašinų ir chemikalų

RUSIFIKACIJA ŪKIO 

SRITYJE

tikrai nėra nnsę. Ją sudarys be komunistų ir konservam-
Vnu.

Socialdemokratų seime visada buvo gausi frakcija. 
Jie privalėjo būti ir vyriausybėje, bet 1958 metais tam pa
sipriešino Sovietų Sąjunga, nes ji negalėjo pakęsti Suo
mijos socialdemokratų vado Rannerio, nuosekliausio so
cialisto, bet nepermaldaujamo komunistų priešo. Sovietų

----- - X*_ T__

O dabar paskaitykime, ką gamyba. ...
dr. V. Sruogienė Varpo Nr. ^1OS ?ntys padaro Lietu-
6 rašo apie ūkines priemo- ypatingai priklausomą
nes Lietuvai surusinti: n.uo c^n.tr0- kadangi visa ža-

liava jai turi būti iš kitur at- Į. Ūkio anty pramonmimas vežama. 1960 .
ir urbanizacija yra glaudžiai., . -. *
susiję su rusifikacija.“ buv0 nauId.° os.

Dr. V. Sruogienė primena. Pra”oneJe .zahav??-. \jetu-,
, r - *____1 , .. va, is seno žemes ūkio kras-ką Leninas vra pasakęs čia . , , . .. • ,, * •__; * tas, SKubiai pramoninama.įlipimu klausimu: m ■ j • ,-x-* • 1 Tai daroma grynai politi-

Reikia paversti visą vals- niais sumetimaiSj nes kol.
tybini ūkio mechanizmą j chozirinkas yra savarankis-' 
neną stambią masiną, j vie- kesnjs pramonės darbi
ną ūkio organizmą, kuns ninką _ proletarą. Hrmasis 
dnbtų taip, kad šimtai tūks- — palaužti tą sava-
taneu žmonių tetų vieno perkeliant jį į
plano vadovaujami . pramonės centrą.

Arba vėl: ”Pati žemės ūkio kolekty-
, „bovietinis ūkis yra stato- vizacija, primetusi Lietuvai, 
mas ne kaip daugnacionali- kurj nuo amžių pažino indi-

vius. užimančiu* atsakingas ne sįst.ema- y' atskirų vidualius ūkius, iš seno ru- 
vietas. Jie tik propagandi- kompleksų sistema, žinomą formą, veda

Sąjungos verčiamas Suomijos teismas Rannerf tūrėjo net 1 niais sumetimais užima kai i ; ^aiP vlena ytis monona- prje <uiai-tinimn «u
nuteisti ir pasodinti kalėjimam 1963 m- jis mirė- Jo vietoj kulias vadovaujamas vietas, U.1S ’ ,

1 , ., - T%___ _________ fnkiru in i e,-k Mažiausias bandymas
vesti rajono ar tautinės res-

„ . . -__ ~ rommo kad nistiniai kolonistai. Taip tu-
Kaip ten bus, Pan^ ysi • .. i r^me prekybos uosto virši-

Suomijos liaudžiai Įkyrėjo agrarų p įjo J3 " ninką Ramanauską. Kaip gi.

vos

koalicijos valdymas. Ji vis labiau atsuka nugarą ir komu
nistams. kurie, jei neturėtų milžiniškos Maskvos paramos, 
jau būtų visai subyrėję.

sunkią naštą, kūną jai po karo Maskva uždėjo, ji sugeba 
ir iki šiol išsilaikyti ant Rytų ir Vakarti rubežiaus. nors ir 
visaip Maskvos spaudžiama jai visiškai paklusti. Ir toje 
Suomijos laikysenoje socialdemokratai vaidino ir tebe
vaidina labai didelį vaidmenį.

Kas kitur rašoma
KLAIPĖDĄ VALDO 

PETROVAI
„Europos Lietuvy“ Klai

pėdoje gyvenęs, mokęsis ir 
dirbęs, o vėliau išvažiavęs Į 
Vakarus A. Viluckis tarp 
kitko rašo:

„Klaipėdoje iš 1960 me
tais buvusiųjų devynių vidu
rinių mokyklų Nr.Nr- 2. 3, 6, 
7. tai yra beveik pusė buvo 
su rusiškai besikalbančiais 
mokiniais, mokytojais ir va
dovybe.
„Rusiškai kalbantieji asme
nys užima vadovaujamas 
v i etas ne tik mokyklose, bet 
ii miesto valdžioje ir Įstai
gose. Dabar, gal būt. kai ku
rių viršininkų pavardės pa
sikepė, bet jos liko vis tiek 
nelietu’ iškos. Apie 1960 me
tu j Klaipėdoje buvo: „Tary- 
tir.ės Klaipėdos“ redakto-

, rius Messie. antrasis partijos 
sekretorius Arsenjev (dabar 
Romanov), vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduo
tojas Muraško, partijos ko
miteto organizacinio sky
riaus vedėjas Elbert, vykdo
mojo komiteto bendrojo 
skyriaus vedėja (Gylienė 
(tik pavardė pakeista Į lie
tuvišką, ir ji moka lietuviš
kai), prekybos skyriaus ve
dėjas Lichtenšain, sociali
nio skyriaus vedėjas Filipo- 
vas, vienos iš ekspedicinės 
žvejybos bazių viršininkas 
Grebeničenko. celiuliozės- 
popieriaus kombinato direk
torius Servilin, „Trinyčių“ 
tekstilės fabriko direktorius 
Nedošivin. valstybės saugu
mo komiteto Įgaliotinis Gan- 
tarskij ir Lt. Tą sąrašą būtų

suartinimo su rusais. 
Žemės ūkis Lietuvoje yra 

tvarkomas ne pagal vietos 
sąlygas ir vietos žmonių rei- 

publikos ūki kaip uždarą, kalus, bet yra tvirtai Įrėmuo- 
savarankišką ūkio vienetą, tas i visą monolitą.“ tvirtina ! 
atsižvelgiantį pirmoje eilėje ,J. Audėnas savo išsamioje 
Į vietos gyventoją interesus, studijoje Varpo Nr. 5. Vis- 
turi būti vertinamas kaip nu- kas priklauso nuo centro, 
sižengimas ir turi būti tinka- Pavyzdžiui. 1957 m- Lietu- 
mai baudžiamas pagal parti- vos vyriausybė ir partija su
jos liniją“. (Mūsų pabr- Kel. manė pastatyti savo hydro- 
red.). elektros stotį, Maskva nelei-

Todėl Lenino nurodymai do. privertė Įrengti termodi- 
ir vykdomi. — naminę stotį, priklausančią

"Sovietų Sąjungos centri- nuo Ukrainos gazo. Lietuva, 
-i • i j nė vyriausybė griežtai kovo- gaunanti gazą iš Ukrainos 

Paz.įurekime. kas vado- ja 5U atskirų tautinių respub- per Gudijos teritoriją, yra Į 
vauja Klaipėdos zyejybi-autonominių vienetų pastatyta tų kaimynų pri- 
mam laivynui . Du trecda- tendencijomis savarankiškai klausomybėn.
lai, jei ne f augiau, rusai, tvarkyti savo ūkį. „Kiekvienos respublikos
et auguma jų yi a baigę "ūkio saitai jau yra Įjun- žemės ūkio derlius ir pramo- 
aipėdos jūrininkystes mo- visas respublikas Į vieną nės gamybos produktai yra 

yklą. T ra Vilniuje toks ei- Sovietų imperijos kūną. Visa numatyti tarnauti ne vietos 
yilinis oro laivynas. Seku ūkj0 sistema yra visiškai pri-, gyventojams, bet pirmoje ei- 
jau daugeli metų kada pn- klaU5Oma nuo Maskvos. | įėję - Rusijai, kuri turi bū- 

\ 1960 m. Įkurtos regionalinės ti geriausiai aprūpinta, tuo
s1,°;Į herimskąjĮ ūkio tarybos turi mažiau tarpu kai gyventojai, daž- 

civdmi oi o laivjną pnotiioja) iaiSvės savo veikime, negu nai Įų visai negaudami, turi 
vien tik Ivanai. J pvz. JAV-bių county admi- tenkintis menkavertėmis į-j

„Ir atrodo, kad dar ilgai nistracija. Viską planuoja vežamomis iš kitur prekė- 
teks laukti- Bijoma net miš- Maskvos Sovnarkomas. ku- mis. • W
raus pilotavimo, šiais dviem rjs yra Gosplano žinioje- 'Teoretiškai, pagal kons- 
atvejais lietuviai nukenčia "Karaliaučiaus srities su- tituciją, SS biudžetas susi-

reikia prieš užsienio laivų Į 
gulas parodyti, jog čia lie
tuviai „patys tvarkosi“. 
Klaipėdos jūreivystės mo
kyklos viršininkas yra Bal
čiūnas, bet dėstomoji kalba 
yra rusų. o daugumas kur
santų — kolonistai.

dėl to, jog jie gali pabėgti. 
Fabrikuose sėdi kolonistai 
viršininkai, nes jie patiki-

jungimas su Pabaltijo vals- deda iš bendro visasąjungi- 
tybėmis Į vieną ūkio viene- nio biudžeto ir iš respublikų 
tą ne tiktai turi tikslą kaip biudžetų. Gi praktikoje SS

miausiai atlieka Lietuvos repjgmjg jas aprėpti pačiai Aukščiausioji Taryba, tvir-
pramonės išnaudojimą ir per rusjjaj priklausančiomis že- 
ją Lietuvos rusinimą. Tuo mėmis, bet ir pastatyti jas
tarpu kvalifikuotus specia
listus, viršininkus Lietuvos

Į didesnę priklausomybę nuo 
centro, priversti vartoti rusų

pramonei paruošia ten esan- kalbą, 
čios aukštosios mokyklos. , "Atskiros respublikos ne- 

„Arba studentai Lenin- valdo nei savo žemės turtų 
grade tampa laivų statybos (Ukrainos anglis, Baku ži- 
inžinieriais, bet Klaipėdos balas, Gruzijos mineralai 
Baltijos laivų statyklos va- nepriklauso vietos respubli- 

galima tęsti, ir žymiai- leng- žiovaujančius kadrus tesuda- koms. bet visasąjunginei 
viau būtu išvardinti lietu- “ .......................... ..........ro „vyresnieji broliai“ Pet- centro valdžiai), nei jos gali pirm. Yen.

tindama biudžetą, pati nu
stato pajamų ir išlaidų dydį 
atskiroms respublikoms.“

CHIANG KAI-SHEK 
VĖL IŠRINKTAS

Tautinės Kinijos prezi
dentas Chiang Kai-shek, 78 
m. amž.. perrinktas toms pa
reigoms ketvirtą kaitą. Jis 
savo padėjėju paskyrė min.

Prie* 60 metu, Lietuvos re
voliucijos įkarštyje, įvyko 
155 žemės ūkio darbininką 
streikai.

Iki tų streikų dvarų ku
mečiai gaudavo apytikriai 
per metus pinigais 16-24 
rublius, 16 karčių rugių. 5 
miežių, tiek pat avižų, žir
nių. Galėjo laikyti vieną 
karvę, kuri buvo ganoma 
bendroje dvaro ganykloje, 
vieną avį ir kiaulių, kiek 
pats galėjo išmaitinti. Be to. 
turėjo ir daržui skirtą žemės 
gabalą. Visi kumečiai nemo
kamai turėjo butą-

Streikuojantieji reikalavo 
apie 50 G padidinti gautą i- 
ki tol atlyginimą, vaikus 
dvaro arkliais nuvežti Į mo
kyklą ir. kam iš šeimos su-, 
sirgus, parvežti gydytoją.

Streikai visur praėjo ra
miai. be didesnių išsišokimų.: 
Niekur nebuvo dvarų turtas 
žalojamas ar dvarai degina
mi, kaip tuo metu vyko pa- ‘ 
čioje Rusijoje.

Žinoma, buvo išdavikų iš 
vienos ir kitos pusės. Buvo 
tokių dvarininkų, kurie i sa
vo dvarus pasikvietė kazo
kus ar rusų kariuomenės rai
telius- Bet ir tais atvejais 
rimtų susidūrimų dvaruose i 
nebūta. Streikai visur buvo' 
dalinai laimėti.

Streikams vadovavo Lei-į 
tuvos Socialdemokratų Par
tija. Žemės ūkio darbinin-' 
kus lankė, juos skatino strei
kuoti, be kitų. šie tada jau
nuoliai studentai: J. Glem
ža, nepriklausomoje Lietu
voje buvęs kooperatinių 
pieninių bendrovių valdybos 
pirmininkas. J. Paknys, buv. 
Lietuvos Banko direktorius, 
VI. Požėla., buvęs advokatas 
ir Vidaus reikalų ministras. 
Ne vien streikų, bet ir šiaip 
propagandos srity daug vei-; 
kė Kipras Bielinis, V. Rasi- 
kas-Baltukas, J. Šepetys, Z. 
Aleksa-Angarietis ir V. Mic- 
kevičius-Kapsukas- šie ke
turi vėliau pasekė bolševi-; 
kus, ir iš jų savo mirtimi mi
rė tik V. Mickevičius-Kap- 
sukas. o visi kiti trys buvo 
pačių bolševikų nuvaryti Į 
aną pasauli.

Anuomet Lietuvos Social
demokratų priekyje, be kitų. 
buvo VI. Sirutavičius, S. 
Kairys. A- Janulaitis, M. Bir
žiška.

1906 m. gegužės 3 d. pra
dėjo eiti pirmas legalus Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tijos savaitraštis Naujoji Ga
dynė.

Prieš 70 metų išėjo 
LSDP organas Lietuvos Dar
bininkas. JĮ redagavo A. 
Domaševičius ir Moravskis- 
Zuikis. Jo išėjo tik trys nu
meriai. Nustojo ėjęs 1889 m.

Jam nustojus eiti, St. Kai
rys ir V. Sirutavičius sureda
gavo Darbininkų Balsą. Til
žėje spausdintą-

Darbininkų Balsas ėio iki 
1906 m. Dabar jį pavaduoja 
Londone einąs tuo pačiu pa
vadinimu Darbininkų Bal
sas, kuris taip pat skirtas 
Lietuvos darbo žmonėms.

Prieš 70 metu Vilniuje su
sirinkę iš Įvairią Lietuvos 
vietą atstovai sukūrė Lietu
vos Socialdemokratą Parti
ją. Tada Lietuvoje buvo vie
nintelis politinės minties su 
sava sudaryta programa 
sambūris, kurio pagrindinis 
šūkis buvo: „Lai gyvuoja 
neprigulminga Lietuva!

Prieš 60 metų birželio 10 
dieną Brooklyne, N.Y., Įvy
ko antras Amerikos lietuvių 
socialistų atstovu suvažiavi

J

mas- Dalyvavo 42 atstovai.
Centro organizatoriais bu

vo išrinkti: A. Petraitis, K. 
Rutkus. T. Andziulaitienė ir 
Kovos redaktorius J. O. Šir- 
vvdas.

J. Vlks

POPIEŽIUS APLANKĖ

SOCIALDEMOKRATĄ

Užkietėjusi senoviška da
vatka, perskaičiusi tokią ži
nią, galėtų net apalpti. Ar 
matytas girdėtas daiktas, 
kad popiežius galėtų taip 
padaryti, kai čia seniau pa
prastas kunigėlis iš tolo 
lenkdavosi tos gatvės, kurio
je socialdemokratas gyve
no? O taip padai ė-

Popiežius Paulius VI pra
eitą savaitę aplankė Italijos 
prezidentą socialdemokratą 
Giuseppe Šaragatą, norėda
mas jam padėkoti už vaišin
gumą, parodytą Katalikų 
bažnyčios visuotinio susirin
kimo dalyviams 1962-1965 
metais.

Prezidentas Saragat yra 
senas socialdemokratas, ko
votojas dėl Italijos laisvės ir 
jos darbo žmonių geresnės 
ateities. Jis atkakliai grūmė
si su fašistais, komunistais ir 
jų bendrakeleiviais. Saragat 
daug prisidėjo komunistų 
melams iš darbo žmonių gal
vų išblaškyti- Šiandien jie y- 
ra dar stiprūs, bet jų Įtaka 
darbo žmonėse vis mažėja.

Šitoks popiežiaus vizitas 
per 100 metų tėra ketvirtas. 
Kai prieš šimtą metų popie
žius neteko pasaulinės vai- 
dZIUS, jis, uzsRiSięS ▼ Stin.S- 
no rūmuose, pasiskelbė be
laisviu ir niekur už Vatikano 
ribų neišvykdavo. Tik 1929 
m. popiežiui susitaikius su 
Mussclini. jis nebelaikė sa
vęs belaisviu, todėl 1939 m. 
Pijus XII aplankė Italijos 
kaialių EmanuelĮ, 1963 m. 
popiežius Jonas XXIII ap
lankė prezidentą Segni, ta 
proga jam buvo Įteikta Bal- 
zano premija, o 1964 m. tą 
pati prezidentą aplankė da
bartinis popiežius. Bet Seg
ni yra krikščionis demokra
tas. O pas prezidentą social
demokratą popiežius atsi
lankė pirmą kaitą.

IŠ DIDELIO DEBESIO 
MAŽAS LIETUS

Po visuotinio katalikų 
bažnyčios susirinkimo Vati
kane tikėtasi žymių pakeiti
mų ir mišrių vedybų reikalu, 
bet apsirikta. Mat, pažan
giajai minčiai Vatikane ne
lengva kelias prasiskinti.

Popiežius Paulius VI pa
skelbė naujas mišrių vedybų 
taisykles. Svarbiausia jose 
yra tai. kad nebelaikomi pa
šalinti iš katalikų bažnyčios 
tie, kurie yra susituokę ne 
pagal katalikų bažnyčios 
nuostatus- Jie laikomi sun
kiai nusikaltę dėl nepaklus
numo. bet ne ekskomunikuo
ti.

Ir toliau katalikai, susi
tuokdami su kitos tikybos 
asmenimis, turi prisiekti vai
kus auklėsią katalikiškai. I- 
ki šiol tas pažadas turėjo bū
ti duodamas raštu, o dabar 
vyskupai galės leisti duoti jį 
žodžiu.

Neleidžiama kartu atlik
ti Įvairių tikybų vedybines 
apeigas, bet nedraudžiama 
kitos tikybos kunigui pasa
kyti kelis sveikinimo žo
džius ir Įsijungti Į bendrą 
maldą su kataliko kunigu.
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1AS MEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM. 

TAS DUONOS NEKRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Atskrenda "Auksinė Žąsis“ Naujas lietuvių radijas

Šiltai sutikta Chicagoje, Ko,ro 20 d. pradėjo veikti 
Detroite. Clevelande ir net nauja lietuviška radijo pro- 
Kanadoje "Aukso Žąsis“ grama "Laisvės Žiburys“, 
balandžio 2 ir3 dienomis pa- 105.9 banga. Ji veiks kiek- 
sirodys ir New Yorke. vieną sekmadieni nuo 10 iki

Iniciatyvos "Auksinei Žą- 11 vai. ryto. Visais radijo 
šiai“ atkviesti į New Yorką reikalais kreiptis i Romą 
ėmėsi Lietuvių Prekybos Rū- Keži, 62-15 69 Place, Middle 
mai, kuriems entuziastingai Village. N-Y. 11379, telefo-Į 
talkininkauja Balfas, Lietu- nas: TW 4-1288.
vių Menininkų S-ga. Nerin- Norima kad radiio tikro- 
gos ir Tauro skautų tuntai, •• •' • 7- , _. r | • • ŠNew Yorko Skutams Remt J> savininke butų lietuvių vi- ? 
Tėvu Komitetas, Studentų u<,,mer‘e’p todėl steigiamas
Ateitininkų S-gos Nevv Yor-! L-,etuvn» Radl-1,° Rlubas- ku-
ko Draugovė. Studentai Ne.: ™.nanai Programos

t-,., • x vedeią, nustatvs programos
Federacijos Klubas ir°visa bendr« lini»- tikrins atskai- 
eile kitų New Yorko apylin- tom-vbk' Nario mokestis S1°- 
kės lietuvių organizacijų. Dalis programos bus duo- 

Pastebėtina, kad nei N.Y. dama anglų kalba. Tos da- 
Prekybos Rūmai, nei kuri dės vadovas bus Antanas i 
kita organizacija nesiekia iš Mažeika, o bendros — Ro- 
filmo rodymo savo iždui nias Kezvs-
naudos, tad visas pelnas, 
koks jis besusidarytų. bus 
perduotas filmo gaminimo 
iniciatoriams, kaip įnašas 
susidariusioms skoloms pa
dengti. Kaip teko patirti, pa- 
sirodydami su šituo pirmu 
bandymu, pirmu lietuvišku 
garsiniu spalvuotu filmu, i-

****#**♦#**• J-f***##**«#****#****#*#
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Paremkime jaunimo darbus!
JAUNIMO PETICIJA yra v 1 su lietuvių PET ICIJA, todėl visi ją 

u» inkim visų mūsų d.au ų pa.as^s- keka.a.tkime. kad būtų
kolonializmas Eu.opoje ir grąžinta Lietuvai laisvi

pasnasyKim.
p al merkias rus 
klausomybę!

■i AUNiMO METAI yra visų lietuviu METAI tad įtraukim jaunimą 
į visas lietuviškas organizacijas, i vi-ą lietuvišką gyvenimą. Rodykime jam 
pavyzdi mūsų pačių dai bais. kaip reikia už Lietuves laisvę kovoti ir lietuviš- 
k, mą savo tarpe palaikyti. Vykdykim Jaunimo Metų programą!

JAI NIMO PETICIJA vra visu lietuvių KONGRESAS, tad visi 

jam taikinkim. T ji suvažiuos tūkst;-.: čiai jaunimo atstovų iš lakvojo pasaulio 

kraštų ir vie: ingai pareikš savo iauna viską pasiryžimą kovoti už pavergtos 

Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę iki tos kovos pergalės! Jaunimo Kongre as 

bai sis su įspūdinga Dainų švente. Tai bus didinga visų laisvųjų lie uvių 

manifestacija! Ruoškimės Jaunimo Kongresui ir Dainų Šventei! Dalyvau- 

kim didžiulėje p-ieškongiesin.ėje Jaunimo Stovykloje!

Padėkime jaunimui ne žodžia is, bet
<1 f » f i i« ii' nultomis

ve ir nepri-

h
< > < I

WORCESTERIO NAUJIENOS
lž Jaunimo Komiteto veiklos

Kadangi 1966 metai yra 
paskelbti Jaunimo Metais, 
tai kiekviename mieste yra 

$ i organizuojami jaunimo ko
mitetai pasiruošti Jaunimo 
Kongresui, kuris įvyks bir
želio 30 —liepos 3 dienomis-

Worcesterio Jaunimo Ko
mitetą sudaro šie asmenvs: 
Bunevith, G. česnaitė. A. 
Garsys, D. Glodas, kun. A. 
Jankauskas. D. Marcinkevi
čiūtė. P. Molis, D. Palubec- 
kaitė, E. Pauliukonyte. A. 

£ i Pridotkas, G- Račiukaitis ir 
J. Wbite. Į šį komitetą Įeina 
ateitininkai, skautai ir skau
tai akademikai ir vyčių 16 ir 
126 kuopos atstovai.

ir solistams, ir komp. J. Ka
činskui.

Kažin, ar besulauks kada 
\vorcesterio lietuviai tokio 
lietuviškos dainos koncerto. 
Kartu tenka pažymėti ir 
•liūdną reiškinį. Nors Wor- 
cestei io lietuvių kolonija ga
na gausi — net dvi didelės 
lietuvių senos parapijos ir 
kelios dešimtys lietuvių se
nų organizacijų, bet iš seno
sios lietuvių kartos koncerte 
žmones galima buvo ant 
vienos rankos pirštų paskai
čiuoti.

B. M.

BROOKLYN, N-Y.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos • 

7 kuopos susirinkimas

Aukas siųsti: LITHUANIAN YOUTH 
1794 East 227 Street 
c/o Mrs. B. Juodikis 
Cleveland, Ohio 44117

CONGRESS

Kovo 13 d. Biničo salėje 
buvo LDD 7 kuopos narių ei- 

niciatoriai yra užsimoję pa- linis susirinkimas. Jis buvo 1 
gaminti daugiau filmų ir ne gausus ir darbingas- 
vien tik lietuvių kalba, bet Į kuopą įstojo dailininkė 
ir lietuviškom temom- Ar Natalija Jasiukyraitė. Tuo 
gražūs būrelio entuziastų būdu kuopos eilės padidėjo 
planai duosis Įgyvendinami, dviem inteligentais. Tai adv. 
priklausys nuo to, kaip lie- St. Briedis ir N. Jasiukynai- 
tuviškoji visuomenė sutiks ir tė.
parems ši pirmąjį bandvmą. Svarstytas LDD Centro 

Xe\v Yorko lietuviškoji vi- Komiteto sekreto! raus Na- 
suomenė ruošiasi "Auksinė poleono Jonuškos laiškas su

važiavimo reikalu. Šiemet
tenka sušaukti visuotinį i 
draugijos atstovų suvažiavi
mą. Drg. N. Jonuška mano, 
kad jis turėtu būti sušauktas 
Bostone. Brooklyniškiams 
atrodo, kad jis galėtų būt:, 
Brooklyne.

Mintimis pasikeitus, nu
tarta: Centro Komitetas tu
rėtų nuspręsti, kur ir kada

Žąsį“ sutikti iškilmingai. 
Balandžio 2 d., šeštadienį, 
7 vai. vakare. Brooklyn Aca
demy of Music f 30 1 afavet- 
te Avė. ir Ashland Place) 
bus premjera, kurioje ruo
šiasi asmeniškai dalyvauti ir 
visuomenei pasirodyti iš 
Chicagos, Kanados ir kitur 
atvykę to filmo aktoriai. Po 
filmo įodvmo 9:30 v. vaka-

**************/*****##***#
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i itie vyrai šiuo laiveliu plaukė iš Cape Cod. .Mass. • Redondo Beach. Cal. Ta jų kelionė truko 2 mė
nesius. audra laiveli gerokai apdraskė, bet pasiry žėliai tikslą pasiekė.

Padėka
JAV LB Worcesterio a- 

Vasario 16 d. proga bu- PY1; Komitetas Lietuvių Fon- 
vo suruošti du minėjimai. dui remti nuoširdžiai dėkoja 
kuriuose dalyvavo visos or- visiems, prisidėjusiems su- 
ganizacijos su vėliavomis. Į engti kovo 19 d- koncertą, 
Ateity numatoma surengti seimininkėms, suruošu- 
bendrus pusryčius Motinos sioms malonias vaišes pro- 
Dienos proga-. Dabartiniu gyamos dalyviams pagerbti, 
laiku komitetas renka para- ki padėka ponioms: M. Dab_ 
šus Jaunimo peticijai, kuri idienei, A. Garsienei. A. 
bus įteikta Jungtinėms Tau- Grybauskienei, 0. Matusai- 
toms. Iki šiol VVorcestery v- Genei. E. Mikalauskienei, S. 
ra surinkta maždaug 400 pa- Stanelienei, O. Tarailienei, 
rašų, Įskaitant VVorcesterio M. VVatkins. Minimosios 

i majoro WeHs, kongresmano ponios, dažnai vis tos pačios, 
Harold D. Donohue, apygar- k»iP darbščios bitelės, lietu-
dos prokuroro VVilliam 

i Buckley ir mokyklų komite
to nario Davė Graham para- 

Į šus. Ta pačia proga yra pla- 
i tinamas Lituanus, lietuvių 
kultūrinis žurnalas, kuris v- 
ra jaunimo leidžiamas ang
lų kalba.

Taigi, šie metai žada būti 
pilni veikimo ir ryžto. Pasi
savinkime tą dvasią. Padė
kime savo miesto jaunuo
liams pilnai įvykdyti šiuos 
planus ir pasiryžimus! Iki 
pasimatymo Jaunimo Kon-

viškuose parengimuose tau
tos labui aukoja savo ti iūsą 
ir brangu laiką. Ačiū. ačiū!

re erretimam Hotel Granada atstovų suvažiavimą šaukti. - 
įvyks aktorių pagerbimo po- Išklausyti pranešimai kuo- 
būvis. kuriam eloboti vra su- pCg atstovų, dalyvaujančių 
sidaięs Li Valiūnienės \ado- bendrinėse organiza-
vaujamas komitetas: dr. Ja- cuose
nina Snieskienė, Vincė Les-, Kuopa yra atstovaujama' 
kaitienė, Vanda Vasiliaus- jrĄp0 skyriuje- Skyrius ir 
kienė ir dr. Marija žukaus- gjemeĮ surengė Vasario 16 

minėjimą VVebster Hali sa
lėje. Nors oras buvo blogas, 
bet minėjimas buvo gausus, 
aukų dosriai tiek sudėta, j 
kad centrui buvo galima na- j

kienė.
Balandžio 3 d., sekmadie

ni. 3 vai. popiet tame pat A- 
sademy of Music bus filmo 
seansas tėveliams su mokyk

linio amžiaus jaunimu, ir tą

CHICAGO. ILL-
■>

LB Centrinės Apylinkės 
valdybos posėdis

Kovo 21 Chicagoje posė
džiavo LB Centrinės Apylin
kės valdyba — J- Talalas, K. 
Kasakaitis ir L. Stasiūnienė.

Buvo apsvarstyti einamie
ji reikalai. Nutarta paragin-

, „„ . siusti $1.400. Minėjimui Šie- < ‘>.^0 narius remt. Pasaulio
pačia diena 6 vai. 30 mm. met Tadovavo adv. g, Brie. Lietuvių Jaunimo Kongresą, 
vakare antras seansas. Bilie- dis socįaldemokratų atst0. W l>»t ir Pasauno Lietu- 
• i ----------- o i Naujais nariais pmmtivitu kainos premjerai —3 dol., vag
asmeniui. įnašas pobūvio iš- Kuopos atstovai nusiskun-i ,dr-. Grinis ?u žmona ir vai’ 
laidoms 7dol-Sčkmadie- dė, kad Dirva be reikalo už-■ ka,;? . ....
ni abiem seansam: 2.50 dol. DU0,ė pilTOininkavusj džI jo tunmų piniginiu atsar-
suaugusiems r 1 dol vai- bIo?cs !ietllvių kaibos To;™ "utarta *?"’ Perve?«. 1 
kams. Kain teko patirti ren- straipsnio auforiui, aišku, Centro valdybos kasą. kaip 
erčiai pageidauia. kad i ak- j ikt^ne tiek dėl piraljninka. apylinkes įnašą. $30 pasiųst.
torių paverbimo pobūvi sve- 'vusi0 kalbos kiek dž] t0? Pasaulio Lietuvių Jaunimo _________ =_____
čiai ateitu pasipuošę vaka- kad jjs yra socjaĮdemokra- ?°I|TCSO F.n}al??l! Alice Steponavičienė (gai
liniais rūbais. tas Mūsu -bajorai“ New ?. ?20. bes). Jeronimas Kačinskas,

Pobūviui rezervuota tik Yorke jau ne kartą yra pik-' Lie;u™.‘‘ leidimo '
120 asmenų talpinanti sa»e. ^aTn jr ?ocialdemo- Pa”en£tb
tad kvietimais patartina ao- drista i prieki "lįsti“.
sirūpinti iš anksto. Kvieti- ‘ .
mus ir bilietus platina komi- Is atstovų paaiškėjo ir ki- Kovo 22 d. mirė buvęs

Lietuvių Fondą papildė
savo Įnašais iš \V orcesterio, 
Mass., Genovaitė VYatkins 
Kane > 100 dol., Irena L-ul-

on -L'oifži 1 flfi zlzi.1 Azljirr—£^ctz au«7ivaxw X \Z\Z

delena Baltrušaitytė 50 dol. 
(pasiryžusi Įmokėti iki 100).

GINA VARTŲ i OJĄ
Prezidentas Johnsonas 

kreipėsi Į kongresą, siūlyda
mas išleisti Įstatymą, kuris 
leistų federaiinei administ
racijai labiau apsaugoti var
totoją. ypač vaikus, nuo ža
lingų vaistų ir kitų prekių

SKELBIA IR TOKIAS 
VARŽYBAS

Lapkričio 13-sios mani
festacijos organizatoriai pa
skelbė šitokias varžybas jau
na ■•o organizacijoms:

Tų organizacijų trys sky
riai gaus po $100, kurie pir
mieji iki gegužės 1 d. para-

~ ... 15 švs nemažiau kaip 100 laiš-Bostono atvykęs lietuviškas '

grėsė I
E. P.

Lietuviškos dainos vakaras
VVorcesteryje. Mass.. Lie

tuvių Fondui Remti Komi
tetas kovo 19 d. buvo suren- 

sutraukti 500 stovyklautojų.i £?s lietuviškos dainos vaka- 
iš jų bent 100 iš kitų kraštų, i r3- Koncertas dainos meno

Stovykla bus padalinta į 
4 pastovvkles: ateitininkų, 
skautų, neolituanų ir studen
tų sąjungos.

Stovyklos vadovybė dar 
galutinai nesudaryta-

atžvilgiu buvo aukšto lygio- 
Retai vvorcesteriškiam tenka 
tokiu koncertų išgirsti.

Koncerto branduolį suda
rė kompozitoriaus Jeronimo 
Kačinsko diriguojamas

kų šen. J. William Fulbright 
ir kitiems senatoriams, pra- 
svoami pravesti senate rezo
liuciją Pabaltijo tautų lais
vės reikalu.

' AUDROS NUOSTOLIAI

Mirė pulk- Įeit. J. Gudonis i choras. Jis padainavo P. A- 
domavičiaus, K Banaičio, J.

Š. m. kovo 22 d. Chicago- Bendoriaus. J. Gruodžio, J. 
je, Cook Coui ty ligoninėje.1 Gudavičiaus, V- Klovos. J. 
mirė Lietuvos kariuomenės Naujalio, St. Šimkaus, Sližio 
Teismo pulkininkas leite- bei J. Žilevičiaus dainų. Di-
nantas, jo ilgametis proku- rigavo patsai J. Kačinskas. Dėl vasario mėnesi siautu- 
rero padėjėjas Jonas Gudo- Jo choro padainuotos dainos sjos didelės audros Pietinėje 
nis (Gudavičius). ( klausytojams paliko tikrai Lakotoje žuvo 50,000 galvi-

Velionis buvo kilęs iš Pi- malonų įspūdi.
kelių vienkiemio, Eržvilko Dainos koncerto progra- 
valsč., Tauragės apskr. Lie- mą paįvairino dar du daini- 
tuvai kuriantis, jis baigė Ka- ninkri solistai. Tai sopranas 
ro mokyklos II-ją laidą ir D. G- Bundzienė ir bosas 
dalyvavo kovose su lenkais. Vyt. Prapuolenis. D. G. Bun-

. . . Nuo 1922 m. pabaigos velio. dzienė yra aukštos klasės so- ....... _______
Armonas (v,>i trys Jungti- rjs },uvo perkeltas į Kariuo- listė, gerai žinoma amerikie- \orko laikraščių leidėjus: 
n mt. ns c om me men^s Tejsrną kur išbuvo čių tarpe- Ji yra vokiečių kil- \Vorld Telegram. Journal ir

iki Lietuvos okupacijos, pa- mės. ištekėjusi už lietuvio Tribūne, 
siekdamas ten prokuroro Bundzos. Vyt. Prapuolenis Susijungusieji laikraščiai 
padėjėjo postą ir pulkininko —worcesterietis. laisvalai- pernai turėjo 1.230,000 skai- 
leitenanto laipsnį. Buvo vie- kiu studijuojąs dainavimą, 
nišas, JAV pasiekė kaip ir pačius uorcesteriškius ma- 
kiti tremtiniai iš Vokietijos loniai nustebino stipriai ir

JAV ii- Kanados Lietuvių 
Trečioji Dainų šventė bus 
Chicagoje liepos 3 d. Jos 
programai atlikti jau užsire
gistravo 23 chorai.

Šios šventės dirigentai

išlaidoms Alforsas Mikulskis, Petras

jų, 44.000 avių ir 1.800 kiau
lių.

SUSIJUNGIA TRYS 
LAIKRAŠČIAI

Ekonominiai reikalai pri
vertė susijungti trijų New

M irė V. Bukaveckas nio mišraus choro). Bronius 
Budriūnas (Kantatos "Tė
viškės namai“) ir Faustas

bei I Ardriušin Haven vanovauja rsaitrusaitis, rei- paiiKęs nuomaus žmona 
ReaEv Insurance Co.. 874)9 k*ję sumokėti $206, bet jis Janina, sūnų Tadą, dukte- 
Jamaica Avė. AVoodhaven'atsisakęs sugiedoti Lietuvos ris Aldoną Mackevičiene ir
91 N Y Reto bilietai i fil- ,r JAV himnus, nes nemo- Iną Jurkštienę su šeimomis., , . ......
mo «pan<nis bus pardavinė- Minėjimo komitetą iš- seseris Matildą Sirutiene ir Prieš Jaunimo Kongresą pensijos ir mirė sulaukęs 69 
isjmi ir nrie iėiimo išskiriant gelbėjo dainininkė Lionė Eleną Olšauskienę su šeimo- Dainavos stovyklavietėje, metų amžiaus. Susirgusį ve- 
UtrijkKvnua i nnhūvi kuriais Juodytė-Mathews, kuri suti- mis, brolius Edvardą, Kaži- Manchester, Mich., nuo bir- Iiori globojo adv. P. Stan- 
reikia apsirūpinti iš anksto. ko himnus sugiedoti. mierą ir Viktorą su šeimo- želio 25 iki 30 d. bus jauni- kovičius.

Rep. Tas pats mis.

PRIESKONGRESINE 
JAUNIMO STOVYKLA

mo stovykla, kurion tikimasi

1949 m. Pastai-uoju laiku 
keleli metai gyveno išjau

J. Tls.

maloniai skambančio gilaus 
boso balsu.

tytoju. o 1950 — 1,670.000.

PAŠTO VIRŠININKAS — 
VAGIS

Suimtas vieno pašto Long

Abiem solistam akompo- Islaml. N.Y.. viršininkas, kū
ną vo patsai komp. J. Ka- ris iš labdaringu draugijų 
činskas. Koncerto klausyto- siunčiamu laiškų vogė pini- 
j'ai gausiais plojimais reiškė gus- Jam gresia 5 nhetai ka- 
savo pasigėrėjimą ir chorui, lėti.
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Iš pavergtos Lietuvos
Ragina vykdyti ii kitur

atsiustą komandą

Kovo 15 ir 16 d. Vilniaus 
laikraščiuose buvo paskelb
tas menesio pradžioje įvyku
sio kompartijos suvažiavimo 
nutarimas.

Nutarime daugiau, negu 
kada nors, žodžių — beveik 
trys didžiuliai laikraštiniai 
puslapiai ’ —ir mažiau, negu 
kada nors, konkrečių spren
dimų. Iš tikrųjų sprendimų 
net visiškai nėra. Yra tik la
bai ilga eilė seniai kartotų 
bendrybiškų raginimų vi
siems ir viską gerinti.

Vadinamoji "Lietuvos Ko
munistų Partija** šiuo nuta
rimu aiškiau, negu kada 
nors, parodė, kad ji Lietuvo
je niekam nevadovauja ir 
nepajėgia — ar neturi kom
petencijos — duoti jokių ko
mandų. Jos vaidmuo — tik 
raginti visus, kad klausytų 
iš kitur viešai ir neviešai at
einančių komandų.

Kokia painiava turi kilti 
mintyse tų, į kuriuos tokie 
raginimai kreipiami, nesun
ku Įsivaizduoti ir pajust iš 
bent keleto tipiškų pavyz
džių — nutarimo ištraukų:

"Partinės, tarybinės, ūki
nės ir komjaunimo organiza
cijos privalo vadovauti pa
didėjusiam kūrybiniam dar
bininkų, inžinerijos-techni- 
kos darbuotojų aktyvui, pla
čiau išvystyti darbo žmonių 
socialistinį lenktyniavimą 
už valstybinių planų įvykdy
mą ir viršijimą, darbo našu
mo ir gamybos rentabilumo 
padidinimą, už tolesnį visų 
pramonės šakų, statybos, 
transporto ir ryšių pakėlimą.

kartiniai, tarybiniai ir ū- 
kiniai organai turi nuolat 
kreipti statybos organizacijų 
pastangas į tai,, kad laiku 
būtų atiduodami eksploatuo
ti nauji pajėgumai, ryžtin
gai kovoti prieš neūkiškumą, 
siekti, kad visokeriopai bū
tų keliamas statybos indust
rializavimo lygis, maksima
liai panaudojama statybos 
technika, trumpinamas sta
tybos laikas, mažinama sta
tybos-remonto darbų savi
kaina ir gerinama jų kokybė- 

"Ypač atkreipti dėmesį Į 
būtinumą ekonomiškai, ap
dairiai tvarkyti gamybą, 
moksliškai spręsti visus 
praktinius klausimus, stip
rinti atliekančius bai-us ir di
dinti visų žemės ūkio šakų 
rentabilumą.

"Laikyti svarbiausiu Mi
nistrų Tarybos, partinių, ta
rybinių, profesinių ir ūkinių 
organizacijų uždaviniu — 
rūpintis darbo žmonių mate
rialinės gerovės kėlimu, dar
bo ir buities sąlygų gerini
mu...

"įpareigoti Prekybos mi
nisteriją, Lietuvos vartoto
jų kooperatyvų sąjungą, Vy
riausiąją gyventojų buitinio 
aptarnavimo valdybą, vieti
nes Darbo žmonių deputatų 
tarybas artimiausiu metu pa
šalinti esamus prekybos, vi
suomeninio maitinimo ir 
buities tarnybos organizavi
mo tiūkumus, plačiau pa
naudoti materialinio suinte
resuotumo principą. Geriau 
studijuoti ir pilniau tenkinti 
darbo žmonių poreikius...

"Laikyti svarbiausiu už
daviniu KP CK, miestų ir 
rajonų komitetų organizaci- 
niamc-partiniame darbe — 
toliau stiprinti idėjinę ir or
ganizacinę partijos eilių vie
nybę.. Reikia daugiau at
kaklumo, tobulinant vado-

J.e įboS ar metais mėgins su Apolio erdvėlaiviu 
pasiekti mėnuli. Tai (iš kairės Į dešinę) Virgil Grisson, 
Edvvard H. s^'hite ir Roger B. Chaffee.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

STATISTIKA

Jau pačioje pradžioje mi-; Va, tarp mūsų atsirado 
nėjau, Kad sovietai buvo vienas "gudresnis“, kuris ne 
meistrai visokiems, net ir tik pats neblusinėjo per

Duosime, jeigu..

nakt}, beieškodamas tų ži
nių, bet savo tarnautojams 
iš vakaro nė žodžio nebuvo 
ir prasitaręs apie jas. Tai 
Jonas Chmieliauskas, prieš 
keletą metų miręs, regis, 

visokių statistinių žinių su- Los Angeles mieste, Calif. 
darinėjimas. Tiesa, ne tiek Paleckinės vyriausybės 
pačios žinios, kiek jų skubo- pažemintas iš Kauno m. im
tumas vargino- Paskambins spektorių ir atkeltas Vil- 
iš mokesčių departamento ir niaus pirmojon padėjėju, tą 
duos dvi tris valandas laiko, dieną pavadavo išvykusį sa-

patiems beprasmiSKiausiems 
darbams išrasti, kad tik ne
liktų laiko galvoti apie tai, 
kas darosi aplinkui, vienas 
iš labiausiai varginusių mo
kestines įstaigas darbų buvo

v avimo liaudies ūkiui ir kui-! 
tūrinei statybai stilių ir me
todus... vystyti komunistų ir 
nepartinių masių iniciatyvą 
ir kūrybinį aktyvumą ir sa
vikritiką.-.

"Suvažiavimas siūlo par
tinėms, tarybinėms, profsą
junginėms organizacijoms, 
ūkiniams vadovams, proku
ratūros, teismo ir milicijos 
organams sustiprinti kovą 
prieš nusikalstamumą ir vie
šosios tvarkos pažeidimus...

"Filosofai, ekonomistai, 
istorikai turi padėti partijai = 
teoriškai apibendrinti visuo
menės gyvenimo procesus, 
giliau pažinti ir atskleisti e- 
konominius dėsningumus ir 
komunizmo statybos kelius,
o taip pat spręsti iš jų išplau- yo kongreso rengėjai krei- Tos paramos pažadėta duo- 
kiančius praktinius uždavi- p^gį j Lapkričio lo manifes- ti $1,000, jeigu Jaunimo 
nius...“ tacijos organizatorius, kurie Kongreso Komitetas įvyk-

Toks nutarimas dar kartą turi kelioliką tūkstančių dys šias sąlygas: 
paliudijo, kad nutarimo ra- ooierių. prašydami paramos. 1. Kuo greičiau paruošti 
šytojams stigo savikntikos, Jl-oms įteiKsimos peticijos
o tarp kelių šimtų suvaziavi- --------------- ———~
mo dalyvių nebuvo nei vie
no. kuris būtų viešai nutari- . , A
mo projektą kritikavęs. Juo kuofos. sekretorius A Pra-

v,*« puolems reikalauja sudenn- įvertinu.
paSkvtiTadtote '* viaJ Balt«03 žemės • v'Iš kitų J“?4“1 atvy1“^

benHrvbin rinkine ne vado ūkio mechanizavimo institu- 1 kongiesą dalyviai turėtų: 
vaut o tik Sžo^iauja' “i darb« ir ikurti "speciali- a, kreiptis į savo kraštų vai- 
RoJnrio m vaidinimu ilJai zu°ta žemės ūkio mašinų ga- dzias, kaa jos parūpintų pa- 
pratinamieji jau žino’ kad k™ «a™->tų maši- amatymjB JarpMvytoan.
jų gyvenimo sąlygos ne Vii- **

Toj pačioj Tiesoj skun- b) stengtis gauti iš JT dele- 
džiasi ir Šiaulių statybos gacijos raštišką patvirtinimą 
tresto valdytojas B. Ceškevi- apie pasimatymo laiką ir 
čius, kad blogi ir neatsakin- vietą; c) surinktus savo 
gi Maskvos planuotojai valstybėje parašus įteikti tos 
trukdo statybininkų darbą, valstybės atstovybei JT-se;

Labai dažnai projektuose d) P^eš vykstant paruošti 
numatoma tokios medžią- to krašto lietuvių kilmės 
gos, kurių statybos metu nė- žmonių vardu pasisakymą 
ra ir negalima gauti. Jis ra- Lietuvos laisvės reikalu. Šis 
šo, kad dėl to jo ti estas pra- dokumentas, taip pat ir pe

niaus suvažiavimuose spren
džiamos. (Elta)

Ką darytų be privačių 
sklypelių?

Komunistų suvažiavimas 
skelbia:

"šimte hektarų žemės ū- 
kio naudmenų pagaminta 
539 centneriai pieno ir 99

tekstą lietuvių ir anglų kai 
bomis KLN’A koordinato
riams susipažinti ir kritiškai

centneriai mesis (gyvo syo- rado daug laik0) kol vienaf ticijos tekstas turėtų būti sū
rio), iš to skaičiaus kom- statybai teisėtais ir neteisė- rašytas oficialia tos valsty- 

I kiuose ir tarybiniuose ūkiuo- taįs būdais gavo stiklo blo- bės kalba.
se pieno 282 centneriai ir k^ o kai kurios kitos staty- 3. PLJK rengėjai turėtų

! bos sustojo. nes negauna a- atkreipti didesnį dėmesį į 
į l ai reiškia, kad socialis- kyti betono plokščių, kurios nelietuviškosios visuomenės 

tyma: ūkiai pagamina tik a- projektuose numatytos. informavimą apie kongre- 
pie 5^% pieno ir mėsos, o Ir vig tai dėJ to‘s baįsios są, o taip pat ir pavergto- 
TSSį pagaminami vis dar Maskvos globos. sios Lietuvos būklę, kad apie

i privačiai dirbamuose skly- konkrečias pastangas šioje
peliuose. Atseit, privačiai . srityje būtų informuojama

i dirbamoji žemė vis dar apie; usų Jau VlSur Pn in ? visuomenė ir kviečiama tal- 
17 kartų našesne, negu ko- Į Lietuvą atsikraustę iš kininkauti. Stipri iniciatyva 
lektyvizuotoji. nes kolcho- Rusijos daugiausia įsitaiso įš viršaus ir platus spaudi- 
zai su sovchozais yra užėmę miestuose, bet jų netrūksta mas iš visuomenės gali pri- 
apie 95% naudojamos že- ir krašto gilumoje. Jų jau versti didžiąją spaudą ir TV 
mės o sklypeliuose yra likę daug yra net kolchozų, sov- atkreipti dėmesį į kongresą. 

, nepilni 5%- (Elta) chozų pirmininkų, štai rusas 4. Kongreso darbotvarkė-
Ogornikov sėdi Jurbarko ra- je turi būti įtrauktos temos, 

i jono Tėvynės kolchoze, o liečiančios Lietuvos laisvini.
! Vinogradov— Pergalės kol- mo kovą. Ypatingai disku- 
choze. Net Žemaitijos gilu- tuotinos priemonės ir meto- 

Tik keli mėnesiai tepraė- moję esančio Plungės rajo- dai bei pavieniai projektai, 
jo, kai pagal Maskvos po- no Purvaičių kolchozinin- kaip išgarsinti Lietuvos var- 
tvarkį visa pramonė vėl dil i- kams vyriausiu ponu parink- dą ir jos dabartinę padėtį 
guojama iš centro. Ir Lietu- į tas Mordhei Pele. laisvajame pasaulyje; ieško-

Kas būna, kai svetimi
valdo

voje tik mažutės vietinės 
reikšmės įmonėlės bepalik- 
tos vietos valdžios žinioje. 
Prieš tai net Telšių atviras 
partinis susirinkimas drįso 
pasisakyti ir reikalauti di
desnio vietinio savarankiš
kumo. mažesnio Maskvos 
ministerijų ir planuotojų ki
šimosi į reikalus, kurių jie 
nežino.

Telšių elektros matavimo 
prietaisų gamyklos dir. M 
Abelkis Tiesoje pasakoja, 
kiek vargo turėjo, kol įtiki
no Maskvą didelės ekono
mijos sumetimais leisti sta
tyti bendrą didelę katilinę,

Tokių pavyzdžių jau ga- ti keiių, kaip jaunesnioji 
•įima pririnkti labai daug. karta galėtų organizuotai

Ar Lietuvoje jau nebuvo jungtis į prasmingą Lietuvos 
galima surasti žmogaus, ku- nepriklausomybės atstatymo 
ris galėtu vadovauti Žemės darbą.
ūkio ministerijos organiza- "Jei PLJK rengėjai į- 
cinei kolchozų valdybai, ar- trauks į savo darbų progra- 
ba Kauno rajono gamybinei mą aukščiau patiektus pa
žemės ūkio valdybai, arba siūlymus, tai be sąžinės
Trakų miškų ūkiui, arba 
Lietuvos miško tyrimo. Kū
no kultūros institutams, 
sporto organizacijų sąjungos
tarybai, arba Švietimo mi- užsimota, tai ir mūsų auka 
nisterijos fizinio auklėjimo! atitinkamai padidės“, rašo 
skyriui ir tt. ir tt- vadovauti,' minėtos manifestacijos or- 
kad reikėjo toms pareigoms ganizatoriai.
pasikviesti "variagus“ —Ro- _

PRIEŠ PAVARDŽIŲ
ką. Lukiną, Gudanovičių.. MIŠRAINĘ
Kuliavą, Starovolskį ir tt. j Senosios kartos ateivis A- 
ir tt. nis Rūkas rašo, kad liautu

mėte Aišku, kad galėjo suras- mės rašę moteriškas pavar- 
pradžioje. kaip buvo numa- ti, bet Maskvoje sėdįs tas dės vyriškai: pav. Ona Miš- 
tyta. o tik metų gale. didysis voras savo tinklą a- kinis, nes lietuviškai tegali- 

Ir Kauno žemės ūkio me- pie lietuvių tautą raizgioja ma rašyti tik Ona Miškinie- 
chanizavimo ir elektrifika- nuosekliai ir be atodairos vis! nė arba Ona Miškinytė (jei 
vimo instituto komunistų' plačiau ir plačiau. netekėjusi).

kuri aprūpintų šilima beveik j manovičių, Orlickį, Kurčen 
visas miesto įmones, o ne 
mažutę tik savo reikalams.
Galų gale įtikino, bet įmonė 
bus paleista ne kitų

Bepigu duoti tas statistikas, 
kurias nepriklausomybės lai
kais sudarinėjome. Bet buvo 
reikalaujama vis naujų, vis

vo šefą. Gavęs pirmą reika
lavimą, neskubėjo ir laukė, 
kas bus toliau. Gavęs antrą 
ir trečią ir patyręs iš kaimy

kitokių. Pavyzdžiui, vieną nų, kad jie nežada jų be ryt 
kartą pareikalauja žinių dienos, prie jų prisijungė ir 
apie samdomą verslo įmonių jis, bet savo tarnautojų ne
darbo jėgą vienaip sugru- aliarmavo, o priešingai: bai- 
puotą, o po kelių dienų jau gus darbą, liepė visiems eiti 
kitaip. Tas pats apie įmonių namo. gerai pailsėti ir rytoj 
sugrupavimą pagal daromą laiku susirinkti. Taip ir bu- 
metinę apyvartą, jų pelnin- vo.
gumą. pasiskirstymą atski-, Sekantį rytą pirmoji in- 
romis šakomis (branžomis) • spekcija — kaip po krikšto: 
ir t-t visi švarūs, žvalūs, linksmi.

Pagaliau priėjo prie to, .O Jonas dar apeina kaimy- 
kad vieną dieną iš ryto pa- nus. baritonu bežvengda- 
reikalavo vienos rūšies ži- mas '• cha, cha, cha ..dirbt, 
nių, po poros valandų —ki- ■ dirbt, dirbt... Gana jums po- 
tos ir dar po poros valandų navoti. liaudies priešai...
—trečios. Pirmųjų reikalavo Grįžęs pasikviečia maši- 
skubiai, antrųjų — ekstra, o ninkę kabinetan su visa ma- 
trečiųjų jau—žaibu. Žaibi- šinėle. kad kitiems nekliudy- 
nėm buvo likę nepilnos trys tų dirbti, susikiša rankas į 
valandos. Už nesuteiki- kišenes ir, plačiu žingsniu 
mą skirtu laiku grasino sun- bevaikščiodamas, diktuoja 
kiomis bausmėmis. "statistines“ žinias.

Tokiais atvejais vilniečiai . Ko1 ki« blusinė.ti1,*š
mokesčių inspektoriai grei-j‘jZ 
tai susirinkdavo dažniausia uuvu F.1'”’
pirmosios apylinkės inspek- kad.
tonaus kabinete (o jis buvoi i • • ’ „- j - j j-- i- i - būdamas moksleivis anuo- vidutmio dydžio saliuke,— metiniame Peterburee re- 
maždaug kaip Bostono LTS m<*im.ame reterorcge nes 
antroio aukšto salė tik irero volluclJOS metu Jonas kur} 
toi dirbęs mokesčių in

{DOMIOS KNiGOS

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psi., kaina $2.50

Albinas Baranausku 
KARKLUPELNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 pal., 
kaina $2.50.

Kazys Almenas, UPE J 
RYTUS, UPĖ J ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis, 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Ale Rūta, KELIAS Į
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.OU-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 42u psi., kai
na $6.

Alė Rūta, PRIESAIKA, 
Didžioji menė, ll d., roma
nas, 309 psl., kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ iUilAi, pieini- 
juotas romanas iš politunų 
emigrantų gyvenimo, 2bš 
psl., kaina $ž.5O.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.o0.

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESME, premijuotas 

2ol psl.. kainaromanas,
$2.50.

graužimo kongreso rengė
jams Įteiksime 1.000 dol. au
ką. Jei Lietuvos laisvinimo 
pastangose bus dar daugiau

kai platesnė ir gražaus par- /r. . "T .
akMd^MX", sLtist/n/ų Xbių. kurių 

ir vieningai kietai kovodavo .., , , šios žinios jau buvo pa-
... ... ... skutinės, nes nuo šiol prasi-

Tad ir zaibinių žinių dej0 staigus posūkis visokio 
anksčiau rytojaus dienos 10 verglc sovietizacijos linkme, 
vai. ryto neprizadėjo duoti. per ta laiką jeigu ir nebuvo 
Pagaliau "viršūnės“ kiek pa. i visiškki pamirštas anas ne 
urzgę nusileido, pagrasinę. yien gerokai pergąsdinęs 
žinoma, kad tai paskutinė jų antpe]nį0 mokestis, tai j'au 
nuolaida. gerokai užmestas ir pagaliau

Aišku, kasdieninis darbas visai sunykęs kaip ir nebu- 
buvo tuojau nutrauktas, visi vęs. Kas dar kiek įmokėjo— 
tarnautojai sulaikyti vietoje įmokėjo, bet jau jokių prie- 
be teisės apleisti patalpas iki vartos priemonių jam išieš- 
baigs ir visi pradėjo raustis koti nevykdėme, 
bylose ir knygose iki kito ry- get mokestinių įstaigų 
to. \ edusiųjų šeimos, nesu- darbai ir vargai su šiomis ži- 
laukę savųjų, ėmė teirautis, niomis nesibaigė, nes jas uz- 
o patyrę apie "mobilizaci- guiė kalnai kitų: bulvekasių. 
ją“, pasistengė atnešti už- daržovių, cukrinių runkelių, 
kandos. Viengungiai prisi- medžių kirtėjų ir pagaliau 
šaukė maisto iš artimiausių sovietinių rinkiminių apylin- 
užkandinių. Pypkoriai sma- kjų brigadų organizavimo ir 
lino vieną cigaretę po kitos, joms vadovavimo darbai, 
rašymo ir skaičiavimo pa- get tai atskiras skyrius, 
buklai barškėjo be atvan
gos; kai kurioms mašinin- (Bus daugiau.)
kėms nuo ilgo mašinėlių bil
desio migrena ėmė skelti
galvas- Pradžioje dar gynėsi SKAITYTOJO LAIŠKAS 
gaideliu (A. Grigalausko 
Kaune vaistinės gamintas Gerbiamieji, 
vaistas — citroyanilė nutr Sumoku prenumeratą ii* 
migrenos. Milteliai, įsukti į pridedu $1 Maikio tėvo nau- 
ketvirtainį popieriuką nely- i jįems čebatams. Siūlau ir ki- 
ginant Lipton tee, ant kūno tiems sumesti tam generolui 
buvo atspaustas gaidys. Nuo po doleriuką. kad jis galėtų 
jo ir vaistų vardas — Gaide- geriau pasipUošti.
lis). Toliau jau ir gaidelis 
negelbėjo- Rytą jau ir dalis 
vyrų slankiojo kaip girti, su- 
sivėlę. apžėlę, irzlūs. Bet sa
koma : jeigu nebūtų komedi
jos, būtų tikra tragedija. 
Taip ir čia įvyko.

Man patinka Keleivis, 
kad jis gina mūsų gimtojo 
krašto laisvę.

Jonas Krunklis

Brooklyn, N.Y-

Juozas Kral.kauskas, TIT
NAGO UG>1Š, premijuotas 
iomanas, 2Uo pusi., Kama 
$2.50.

Aloyzas haicnar; VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. Kžu- 

; na $ 1,50.
I

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanaa 
iš knygnešio Kun. Al. oiua- 
raviciaus gyvenimo, 233 psi., 
karna $2.00.

Juozas Sva’sia;.: JO ŠU-
ŽADE i INE, pieuuju otas 
romanas is v mco rvu<ltrKos 
gyvenimo, 304 pusi Kaina 
$4.00

Aloyzas Baronas: El£P- 
fAl IR RjiiJUUNfcš, pre- 
mijuouts romanas, 2rt# psl.,

Vytautas Alantas: I aRp 
DVIEJŲ GYVEnliVlŲ. 402 
pusi., Kama $4.ov.

Alė Rūta, MOTlNOš 
RANROš, romanas apie 
molinos meilę, joa liksią IT 
rupest) įsaUKieti savo vai- 
kus pilnais žmonėmis ir ti- 
Krais lietuviais, 3š7 psl., 
narna $4.00.
mo.

Pranas Naujokaitis: U- 
HEL1A1 NEGRįZ 1 A | 
KALNUS, 500 pusi., kainą 
$6.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAš, 166pusl., 
Kama $2.00.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.

Tos knygos gaunamos ir
Keleivio artmini«trnruoi
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Įkalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

JAUNIMO KONGRESUI REIKALINGA $45,000, 

O TUO TARPU DAR TETURI TIK $7,000. SKUBIAI 

VISI AUKOKIME, KIEK KAS IŠGALIME.

PINIGUS SIŲSTI ŠIUO ADRESU : LITHUANIAN 

YOUTH CONGRESS, 1794 EAST 227 ST-, c/o Mr*. Bl 

JUODIKIS, CLEVELAND, OHIO 44117.

Jaunimas atvažiuoja
”Su nekantrumu laukiam nuolis iš Australijos. Pana- 

tos dienos, kada galėsim vi- šūs laiškai ateina iš visų pa
so pasaulio lietuviškas jau- šaulio kraštų j PLB Jaunimo
nimas susitikti istoriniame 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese“, rašo vienas jau-

— Nu. 
ki?

ką pasakysi, Mai- — 0 kas tie kiti? Ar ne 
komunistai?

— Galiu pasakyti, kad su- — Ne komunistai, tėve,
šliaukėme pavasario 
linksmiau bus gyventi. 

— Oi,
nebus.

— Bus, tėve, bus.
žvirbliai linksmesni.

tai bet rimtos Amerikos mokslo 
Įstaigos, universitetai, bū- 

Maiki, linksmiau tent, Chicagos universiteto 
centras krašto opinijai tirti 

Jau ir Stanfordo universitetas. 
M a- kuris tam darbui paskyrė

čiau, kaip jie rankioja sausą $10,000. Kitką pridėjo Chi- 
žolę. šakeles ir suka sau liz- cagos universitetas. Visuo-
dus. menės apklausinėjimas pra-

— Tu žiūri, ką žvirbliai sidėjo vasario r^nesyje, o
veikia, o aš žiūriu, kaip žmo- pasibaigė apie Lrvo_ vidurį, 
nės kraustosi iš galvų. Davinius paskelbė Stanfor-

— Niekus kalbi, tėve- Juk do universiteto politinių
galva ne galiūnas, kad žmo- mokslų profesorius Sidney 
gus galėtų iš jos išeiti. V erba. Mes jautėme, jis sa-

— Jes, Maiki, gali. Jei ko, kad laikraščiuose skel- 
kas pradeda durnavoti, tai biamos žinios neparodo tik- 
lietuviai sako: kraustosi iš ro visuomenės nusistatymo.
galvos.

— O kas jau čia krausto 
si, a?

Aktorius Glenn Ford, 49 m., ir Kathy Hays, 31 m., 
linksmi, gavę leidimą susituokti. Jie tai padarė kovo 27.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

Šiandien gavome atvir
laiškį, pasirašytą Anna Do- 
vedenas, kuriame prašoma, 
kad sulaikytume siuntinėję 
jai Keleivį, nes ji važinėjan
ti po Floridą ir neturinti pa
stovaus adreso. Bet mes ne
išmanome, kaip jį sulaikyti, 
nes nežinome, kuriuo adre
su jai Keleivis keliauja. Kol 
pra versime visas pavardes, 
sugaišim ilgas valandas, o ir 
suradę pavardę dar nebū
sime tikri, ar tai ta pati skai
tytoja, nes tokiom pavar-

Naujausios
KNYGOS

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai, kaina................. $2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kaina................. $3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. Šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina...... $375.

VARPAS NR. 6,168 psl. 
Jame idomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės, H. Blazo, M. Mackevi
čiaus, A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina..................  $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai Įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su Įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ........................... $6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
tomas, redagavo Bernarda* 
Brazdžionis ir Beny* Bab-
rauslc**, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

Gero gyvenimo vaizdas

Miuncheno (Vokietijoje) 
moksleiviui buvo duotas at
sakyti šitoks klausimas:

—Kuo tu norėtum būti?
Moksleivis atsakė:
—Automatu gatvėje. Ta

da nieko nereikia dirbti, o 
tik priiminėti pinigus.

Metų Talkos Komisijos būs
tinę Clevelande.

Kovo mėnesio viduryje 
jau buvo užsiregistravę 64 
atstovai iš 10 kraštų! Gi 
PLJ Kongrese bus atstovau
jami virš 20 kraštų- Regist
racijos lapai iš Pietų Ameri
kos ir kelių kitų kraštų dar 
pakeliui. Tad rengėjų viltys 
jau dabar išsipildė — kon
grese bus žymiai daugiau 
nei 100 atstovų iš kitų kraš
tų!

Iš Anglijos atvažiuoja:
Elžbieta Daunoraitė, Irena 
Jakubaitytė, Rimgaudas Ka- 
libatas, Kunigunda Kamins
kaitė, Romas Kinka, Birutė 
Liudžiūtė, Viktoras Logan,
Dalia Lūžaitė. Gajutė Valte- 
rytė ir Pranas Dzidolikas iš 
Škotijos. Laukiama dar dau
giau atstovų iš Anglijos.

Austrija siunčia du bro
lius: Kęstutį ir Raimundą 
Lapšius.

Australija ypatingai smar
kiai ruošiasi Jaunimo Kon- geckas, pirmutinis užsire 
gresui. Pirmieji užsiregistra- gistravęs atvykti Į PLJK. 
vę yra: Romualdas Cibas,
Jr., Martynas Didžys, Jieval siregistravo: Marina Auder,

pa jie vadindavo antruoju 
lducipierium.

— 1 ai tu rokuoji, kad tie 
kunigai, ką buvo Vasinkto- 
ne suvažiavę, nėra bambi- 
zai?

— Ne, tėve, jie ne bambi-
zai

— Nu, tai kas jie? Juk jie 
negali būti tikri kunigai, jei 
non, kad Džiansonas daly
tų ugadas su komunistais.

— Ar tėvas manai, kas su 
komunistais būtinai reikia 
muštis?

— Maiki, su jais reikia 
ne tik muštis, ale juos reikia 
visiškai išgalabyt, kad nei 
dūko neliktų.

— Tėve, komunistai y- 
ra tokie pat žmonės, kaip ir 
mes., tik jie kitaip galvoja, 
negu mes. Su jų galvosena 
mes nesutinkame, bet ar dėl 
to reikia juos naikinti? Juk 
ant dangaus nėra parašyta, 
kau tik uemOkratai ir ivpub- 
likonai turi teisę pasaulyje 
gyventi- Saulė šviečia lygiai 
visiems. Pagaliau, ar būtų 
galima komunistus išnaikin
ti? Vietnamą gal ir būtų ga
lima išnuodyti ir išdeginti. 
Bet Vietnamas yra tik mažu-

Gera dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dėm ir panašiais vardais tu- i dovaną angliškai kalban- 
kelis prenumera- tiems, nepamirškite, kad ge- 

, riausia dovana yra knyga.
ar tokiu i cia kelios lietuvių rašy

tojų parašytos ir į anglų
• kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

”Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280

rime net 
torius.

Todėl maloniai 
kreipiantis šiokiu 
reikalu parašyti ir savo ad
resą, kuriuo Keleivis yra 
siuntinėjamas.

psl., kaina $5.00.

”The Herdsman and the 
Iš Vokietijos piraiieji už- Linden Tree“ (Vinco Krė

vės), 128 psl., kaina $3.95.
Ričardas RaliiilĮg Gerhar- ... ... . A ... . .

Bauras. Monika’"Žer- 
kauskaitė, Ina I. Kunciūnie- žinskaitė, Vytautas Brazai- į. , » ’ • • , v
nė, Daiva Labutytė, Daina tis, kun- Vingaudas Darni jo-!

o. naitis. Vanda Endriukaitė, z09 P’U kau,a
Asta Glemžaitė, Arturas 
Hermann, Birutė Jasaitytė,

v 
Kola-

mažyte, n.i.giuiantas ix, j ivsvc*
Kazlauskas, Judita

Maželytė, J. Pullinen, Pa
jauta Pullinen, Balys E. 
Stankūnavičius, Antanas V.
Steponas, Algirdas P. Šim- Arvydas Lingė. Zita Lucai- 

tis sklypelis komunizmo jū- kus, Nijolė L. Vaičiurgytė. • tė, Elza Morozovaitė, Regi- 
tikro vaizdo,* nes buvo su- j roję. Ta jūra yra daug didės- Dana Vingrytė, Ramunė na Plukaitė, Žibutė Povila-

Anksčiau padarytas apklau
sinėjimas taip pat neparodė

— Nu, pasidairyk aplin- i inktas tik apgraibomis, pa- nė, negu visa Amerika ir Eu- Zinkutė, Kazys A- Zdanavi- vičiūtė-Vykintaitė, Regina kaina 
kui tai pamatysi Juk gazie- viršium. Todėl mūsų univer-i ropa sudėtos krūvon. Visa čius, Rūta Žiedaitė. Sakalauskaitė. Andrius F

’ • . Ai 2_____ „.-4.---- «;«5m,!Rna»M

$4.95.
”House Upon the Sand“ 

(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-,

”The Maker of Gods“, 
Lithuanian Stories, pa- 
Stepas Zoborskas, 131 

psl., kaina $3.00.
. Vytautas the Great Grand

Iš Belgijos atvažiuoja: Pra- žiuojantieji apsimoka patys Duke of Lithuania by dr. Jo
nas Galkus. Rymantas Gal- savo keliones, kitiems pade- ^pj, g Končius, 211 psl., 
kus ir Sofija Olšauskaitė- da surinkti pinigus tų kiaš- minkštais viršeliais

pradėjo uumavuua puvo ---- ------------------------------------------------------- ■ ---- - - - -y-o> *
vyskupus- O dabar pradėjo Iš viso buvo pastatyta apie venta žeme. Tai kasgi ir ko- Australija pati susitelkia rei- atvažiuoti iš v okietijos. 
šturmą ir prieš mūsų prezi- 30 klausimų, liečiančių Viet- kiu būdu galėtų juos išnai- kalingas lėšas. Vieni iš kitų kraštų atva-
denta Džiansona. Reikalau- namo karą, bet svarbiausias; kinti? 15 p™. rinninT.t.Uū ansimoka natvs

- — ... - ia ■---------v-------------- 1 —Ar tu pasiutai? Tu kai
bi kaip bolševikas!

---  ------ ------57
ja, kad jis sustabdytų vainą klausimas buvo: ar sutinki,!
prieš Vietnamo komunistus, kad Amerika tartųsi su Viet _ , . _ _____________
Tik Damislvk i ką tai padab- namo komunistų organizaci- — Ne, tėve. aš niekad ne- Brazilija pranešė, kad va- tų Lietuvių Bendruomenės ir kietai* $4.F ~ r xr- 1___ OT.OO___i™ knvo,, krd o e ii._ • f'_ ___ t>___1„,Tvnti lokoi! ’na ja Vietkongu? Ir 88 nuošim- buvau ir nesu bolševikas, žiuoja Gražina Braslauskai- organizacijos. Treti labai 

O iš kur tėvas tai ži- čiai balsuotojų atsakė: Taip.i Bet aš kalbu taip. kaip yra. tė, Gražina Kubiliūnaitė ir prašo paramos iš PLJK Fi-
Tik 8 nuošimčiai atsakė ne,Į Prieš faktus juk negalim už-! Rymantė Steponaitytė. Ku- nansų Komisijos. Beveik visi 

simerkti.nai?
— Nu, aš vaikščioju po 

žmones, tai girdžiu, ką svie
tas kalba.

— Žmonės ne viską žino,
tėve.

— Ar tu geriau žinai?
— Aš žinau.

ir 4 nuošimčiai nieko neatsa
kė. Taigi aišku, kad gy ven
tojų dauguma nori karą

Najau, nebūk toks aišku. Brazilijos jaunimas 
krabras su savo faktais. Aš labai prašo piniginės para-

ris iš vyrų važiuos — dar ne- atstovai yra nuo 16 iki 35 m.

baigti. Todėl ir bažnyčių va- irgi galiu pakišti tau gerą mOs

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Knygos
jaunimui

ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na .......................... $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka. 24 psl. 
kaina ..........................$1-

Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas, gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na .......................... $1.50.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam
buto. 15 pasakų ir padavi
mų. 186 psl., kaina.. $2.

amžiaus.
Laukiame dabar registra

cijos lapų iš kitų likusiųjų j 

Iš Italijos atvažiuoja H. kraštu. Daugeliui jų taip pat'zinai, kad 
prancūzų Naplevonas bu
vo didžiausias generolas 
ant svieto- Kur tik žengė, 

; visur karalių sostai griuvo. 
O vis dėlto ir jis prilipo

dai. kurių keli šimtai buvo faktą. Juk tu 
anądie suvažiavę Washing- —

_______ tone, nutarė prašyti prezi-
Nu. tai išvirozyk, kaip dentą. kad jis tuojau sustab

dytų Vietnamo bombarda
vimą ir ieškotų taikos.

ten iš tikrųjų yra.
— Iš tikrųjų, tėve. kuni

gai jokio šturmo prieš pre-
zidentą nekelia. Jie tik tai- kunigai per vieni? Gal kokie
kosi prie žmonių.

| — O kaip tas gali būti?
i — Faktas yra toks, tėve, —
’kad didelė žmonių dauguma ra tokių ir kitur, 
ikarui yra priešinga, todėl ir — Jes, Maiki, Lietuvoje 
kunigai kreipėsi Į preziden- JV yra. Apie Biržus, 
tą Johnsoną. prašydami, kad — Kiek aš žinau, tėve, 
[jis sulaikytų karo veiksmustai Lietuvoje katalikų kuni- 
Vietname ir eitų prie taikos' gai ^hambizais“ nravar-

Jonas Šulcas.
Tolimiausia kelionė bus

Naujosios Zelandijos atsto-

reikės padėti, ypač Pietų A- 
merikai.

Padėkime kitų kraštų jau-
vui Vytautui Grigaliūnui. Jo nimui atvažiuoti Į Jaunimo 
kelionę (apie 1,000 dol.) jau Kongresą, apmokėdami dalį! 

— Bet ar tuzinai, kas tie liepto galą. Buvo suplotas apmokėjo JAV Lietuvių Stu- arba visą kelionę, arba atsi- 
.-Gn;? Col VnVio ir sutriuškintas kain hlvnas Cninnn-a To! m-ovuc Vviodami ir vlnhnHami sa-

bambizai, ar ne?
— Ne, tėve, Amerikoje

bambizų nėra. Iš tikrųjų nė-

bambizais“ pravar
džiuodavo protestantus, kad 
katalikai prie jų nesidėtų- 
Bet tai buvo tik šmeižtas,

PALENGVlNKITE MŪSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume. jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, ko! 
iuos paragina mokėti, o pa- 
tys, be paraginimo, priei

ir sutriuškintas kaip blynas, dentu Sąjunga. Tai gražus kviesdami ir globodami sa 
Taigi gali taip būti ir komu- jaunimo pagalbos pavyzdys; vo gimines ar pažįstamus, 
nizmui. Ai bečiu! jaunimui! V.‘ Grigaliūnas v- Kitų kraštų jaunimas gy-

— Tėve. Napoleono pa- ra 27 m. ir N. Zelandijos LB vens lietirdų šeimose JAV ir 
vyzdys čia netinka, nes jis Į pirmininkas. Kanadoje po kongreso, kad
buvo generolas, o komuniz- Prancūzijos atstovai jau tokiu būdu galėtų geriau su atsiųstų reikalingą sumą- 
mas yra idėja. Generolą ga- sutvarkę visus kelionės rei- lietuvių gyvenimu susipažin- Esame labai dėkingi tiem. 
li sumušti kiti generolai, bet kalus, ir iie pirmieji gavo ti ir atgal daugiau lietuvis- • kurįe tokiu raginimų nelau- 
ar galima sunaikinti idėją, paramos iš PLJK Finansų kos nuotaikos išsivežti. Lie-; kia ir tikime, kad ateityje 
čion.vbės idėjai taip pat bu- Korrisiio*. Atvažiuoja: Jur-| tuvių šeimos, kurios gali sa- prenumeratai pasibaigiant.

derybų.
i — Džiūsta minut, Maik.
I Tu sakai, kad žmonių dau- 
iguma karui priešinga. O iš 
Ikur tu tą žinai? Juk visų
l žmonių tu neklausinėjai- ,v. ~ . - -

__ neklausinėjau, bet sų kunigėliai pravardziuo-, gana. Dabar as noriu vienas
klausinėjo kiti. [ davo ’ sliūptarniais“, o šliū-1 pamislyti.

Atvažiuoja

tai kitas klausimas. Krikš- gįs Joligaid. Antanas Liut- vaitę ar daugiau pas 
vo daug opozicijos, ėjo kru- Rus. Eglė Liutkutė. Karolina nemokamai priimti• • « • • J -Įi •• • • * « n » 1 S • S *2 *

daugiau nieko. Taip pat ir! jo ir laikosi iki šiol, nors jau 
Amerikoje buvo: daugiau suskilusi ir subyrėjusi- 
apsišvietusius lietuvius mū- — Okei, Maik, tegul bus

save
kitų

vini karai, vis dėlto ji prigi- Masiulytė, Mykolas Pagnier, kraštų jaunimą, prašomos a- 
tx__ G-.- • ____ r>T r> tvP- Puzynaitė, Donatas Vai- pie tai pranešti PLB JKTal- 

čiekauskas. kos Komisijai (Mr. Vytautas Į
Šveicarijai atstovaus Švei- Kamantas, 477 Cole Plaza, 

carijos LB pirmininkas 20 Willowick, Ohio. 44094). 
m. amžiaus Algimantas Ge- *___  vk

▼is mažiau bebus tokių, ku

riem* reikėt siųsti primini
mu*.

Keleivio adm-ja

<
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MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS TULYS

Prakeikimas
Ši novelė paimta iš ką tik išėjusios Antano Tūlio 

knygos "Inicialai po tiltu“, kurią išleido Nidos knygų 
klubas. Rašytojas A. Tulys gyvena Floridoje. Jau yra 
išleista trys jo dramos ir du novelių rinkiniai, jų tar
pe "Tūzų klubas“. Keleivio administracijoje galima 
gauti “Inicialai po tiltu“ už $1.9u ir “Tūzų klubas“ 
už $3.00.

Kluonai, skiedrynai, pakluonės, tvoros; už jų keliai, 
laukai- Nuo galo iki galo — daržinės, tvoros. Dangus že
mas. vasaros trumpos, žiemos ilgos, visų gryčių vidus 
juodas, stogai šiaudiniai, senos dainos. — galvojo jau
nuolis Jonas Brazys, atsistojęs savo skiedryne. — Jis i 
manė išjoti mergų paerzinti, bet nubėgo prie čigonės, ją 
pamatęs savo kluone vištą kišant po sijonu. Jis atėmė 
vištą, apstumdė moterį ir paleido. i

Čigonė, pasitraukus už tvoras, ėmė šaukti: j
— Aš prakeikiu tavo namus, tavo žemę. tave! Pra- turinti didelių nuopelnų y- 

keikiu viską, ką turi ir turėsi. Tau kiekvienais metais šią nač neturtingosioms Lietu- 
dieną ateis kokia nors nelaimė- vos moterims.

Diena buvo balandžio penkiolikta. Jos veikla Lietuvoje buvo
Temstant merga pranešė jam, kad ju viena karvė F‘ad; *r laikraštyje būtų ma-

užtrako bemelžiant. ' ; 23 "et“ Jai. v,sal. at?k,?istl-
As tik priminsiu, kad su 

kaktuvininkė — dar tik 18 
metų mergaitė — 1919 m-

, „ . jsijungė i partizanų štabą
— Tai ne taip baisu, — toliau kalbėjo merga Ona, — 

bet... bet... Aš bijau ir nežinau, kaip tau pasakyti, Jonai. j0 mūsų kariuomenei grei- 
Mielas Jonai, aš pagavau..- Jau trečias mėnuo. Ką darysi- čiau iš Šiaulių srities ber- 
me? montininkus (rusų ir vokie-

Mergina ėmė verkti ir siekė bučiuoti Joną. čių karių mišinys) išvaryti;
Jis paėmė merginos pilvą i saują ir piktai tarė: ji vėliau Gyvulių Globos D-
- Neatrodo didesnis. ’ ‘ jos vadovė, Šiaulių Miesto

, t t* - • • Taiybos ir Šiaulių Apygar-- Didesnis, didesnis, mielas Jonai. Jau tiys menesiai- dog Ligoni Kasosf valdybos 
Aš žinau, aš pagavau ir žinau kada. Tada, kai tau paša- narė. ~ didžiulės žemės ū- 
kiau: —Tik dabar džiaugsmą pajutau, sulaukiau. Tada, kio parodos Šiauliuose 1926
1.^ • Litnirv Tu ofcimorti triratum __ i__ _ •__?

— Taip pasitaiko — rytoj vėl bus gera. — pasakė 
jis. betgi jam atrodė, kad prakeikimas ar užkeikimas jau 
veikia.

Teisės patarimai

Klausimas

advokatė M. šveikauskienė suliko alsa 
kyli į Keleivio skaitytojų klausimus teise.-, 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
intormaeinio pobūdžio. Klausimus ir at- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikta pažy mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu: *
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
» Belgrade Avė., Roslindale,
Bosion, Mass. 92131.

su manim išsiskirti be mano

bai didelis girtuokliavimas 
arba ”drugs“ vartojimas 
(gross and confirmect ha- 
bits of intoxination); 5.
Žiaurus ir nežmoniškas apsi
ėjimas su nuskriaustąja pu
se, dėl kurio nuskriaustoji 
pusė suserga fiziniai (cruel 
and abusive treatment)! 6. 
V isiškas žmonos ir vaikų 
"neištaikymas“ (non- sup- 
port); 7- Jei viena pusė bu
vo nuteista dėl tokio nusikal
timo, už kuri baudžiama ne
mažiau 5 metų kalėjimo 
(convistion of crime and 
imprisonment); antroji pu
sė gali gauti ’ divorce“

Be to. jei pav., vyras

Aš esu lietuvaitė, ištekė- reikalingas advokatas?
sutikimo? Ar man tuojau ieško skyrybų remdamasis

Sofija. Jasaitiene

jusi už airių kilmės vyro. A 
būdu mes esame gimę čia, 
tad, kai tėvai priešinosi mū
sų vedyboms, aš maniau, 
kad jie yra neteisūs ir seno
viškai galvoja. Mes turime

Massachusetts

Atsakymas

vienu virš išvardintų pagrin- 
A. O. ' dų. žmona gali "įrodyti“ kad 

ir vyras yra "kaltas“ vienu iš 
čia suminėtų atvejų, ir tada 
vyras negaus skyrybų. Aš
Tamstai patarčiau nueiti pas 

antro- vietini advokatą, kad ir ne-Skyryboms gauti
tris vaikučius: dvi mergaites sios pusės sutikimas nėra rei- lietuvį, 
ir vieną berniuką. Jau daug kalingas. Abiejų pusių "susi- Jei Tamsta neturi sunku- 

Kovo 29 d. šiltoj Floridoj,? Kaune. Lietuvos provinci- met^’ kai mudu ne-į tarimas“ gauti skyrybas yra mų susikalbėti, Tamstai rė
joje Šiauliai buvo pirmieji, sugyvename, baramės ir mu-' prieš Įstatymą ir vadinasi kalingas geras advokatas, o 
192o m įsteigę vasarą vaikų samės. Jis sako. kad aš esu collision . Tačiau skyry- ne atjaučiantis žmogus. Be
aikštelę ir darželį. prasta šeimininkė, prasta boms reikia turėti teisiško advokato Tamsta neapsiei-

Kadangi Lietuvos Vaiko i žmona ir prasta motina ir pagrindo. Įstatymai numato si, todėl nereikia lukti pa-
draugijoj spietėsi pažangie- kad aš perdaug geriu, nors šiuos pagrindus skyryboms skutinės minutės. Kartais a-
ji asmenys, tai netrukus ir aš tik vieną kitą taurelę išge- gauti: 1.Neištikimybė (adul-į biejų. rus.ų advokatams pa- 
dešinieji subruzdo jai kon- riu. kai mano gyvenimas pa- tery; 2. Impotencija (im- siseka bendromis pastango-
kui-uoti_ ir jie įsteigė vai-! s’daro nepakenčiamas. i potence); 3. Eitosios pusės mis porą sutaikinti arba bent
kų darželį ir aikštelę. Mano vyras jau seniai visiškas "apleidimas“ (de- abiem padėti ten, kur gali-

kalba apie išsiskyrimą (di- sertation, 3 metai); 4. La- ma.
vorce). bet aš niekuomet to
nenorėjau, nes vaikams rei- ‘ " :r r " " • — ,
kalingas tėvas; be to, jis; 
mums visuomet davė užten-! 
karnai pinigų pragyvenimui. į 

Prieš tris mėnesius reika-Į

Tampos mieste, minėjo savo

Vėliau 1926 m. draugija į- 
steigė pirmąją Lietuvoje 
vaikų skaityklą. Ir tas daly
kas šiandien visko perteku
sioje Amerikoje gyvenan
tiems gali atrodyti be reikš
mės- Bet taip nebuvo anuo-

M. Gr. Peik

met karo sugriautuose ir ne- la* pablogėjo. Vyras nuėjo 
spėjusiuose atsistatyti šiau- Pa^ advokatą ir pradėjo bylą 
liuose. kur žmonės tebegy- P1 mane- Sakiau vyrui, 
veno susikimšę, net rūsiuo- nueikime pas Marriage 
se, k:da vaikai iš valstybi- Gounsellor pasitarti, gal jis 
nės bibliotekos dėl vietos muiT;7 galės padėti, ir mes 
steko? buvo varomi laukan, galėsime tęst£ sugyvenimą 

. Taigi tokiu metu turėti gia-' de* va*KU iauo. Jis at- 
kai aš pradėjau tave kitaip bučiuoti. Tu atsimeni, turėtum m_ komiteto pirmininkė; ji i žias. šiltas, jaukias ir su vai- sisakė tai padaryti, sako,1 
atsiminti. Ką dalysime? Ar tu mane imsi? Aš būsu tau įvairių draugijų uoli narė, j kams pritaikytais baldais ta’^ galvoj negerai, eik j 
gera, laba gera, gera darbininkė, būsiu visur gera. mylė- žodžiu. — jos buvo pilna vi-! skaityklos patalpas buvo Pas daktarus ir visokius 
siu tave. sur judriame ano meto šiau-, daugiau, negu paprastas da- Counsellorius; man nieko

— Pažiūrėsiu. Bet tu tylėk, žiūrėk, kad niekas neiš- lių lietuvių visuomeniniame lykas. Dar pridėtina. kad to- nereikia, tik geros žmonos. ,
girsiu, jog taip atsitiko. gyvenime............................. • je skaitykloje prityrusi mo-

— Nebeilgai galėsiu slėpti ir tylėti. Greitai visi pa 
matys, kad aš laukiu. Mes turime skubėti šliūbą paimti.

— Pažiūrėsime. Pirma turiu su tėvu pasikalbėti. buVQ ikurtas ir Šiauliuose.
— Jis nieko nebemato ir nesirūpina. Tai tavo reikalas jj pačioje pradžioje buvo

ir tavo žodis. jo valdybos vicepirmininkė,
— Pažiūrėsime. i o vėliau pirmininkė.

uzsispvi 2

ŽEMAITIJOS ŠIENAUTOJAI

Žemaitėlė mergužėlė 
Neša broliui pusrytėiį.
Neša grėblį ant petelių, 
Rankoj laiko lauknešėlį. 
Lauknešėly pusrytėlis.
Pievoj šieno pradaigė’ėš. 
Brolis šieno jau pripiovė,
O sesutė jį sukrovė.
Ir kai sugriebtas šienelis.
Kūpso žalios kupetėlės,— 
Dviese pabaigė darbelį.
Dviese grįžta į namelį.Bet daugiausia ji savo jė-į kvtoja jaunus skaitytojus motiną ir būtinai 

gų tada skvrė Lietuvos Vai-j prižiūrėjo ir juos mokė. kaip gauti skyrybas, 
ko Draugijai, kurios skyrius| su knyga elgtis. Kas man daryti? Lietuvio

1940 m. draugija atidarė advokato pas mus nėra. Aš, 
tik motiroms ir tėvams skir- žinoma, kalbu angliškai ge
tą skaityklą. Tai taip pat bu- Hau negu lietuviškai, bet 
vo didelė naujiena, nes to- man reikalingas žmogus, ku-j 
kios skaityklos niekur kitur 1^s mane atjaustų ir supras-, 

Šiauliuose atliko nuostabius; Lietuvoje nebuvo. tų. Motina man patarė para-,
daibus. į L- Vaiko draugija kasmet šyti lamstai ir paklausti, ar į

Jis įsteigė 3 vaikų vasaros i iškilmingai paminėdavo Mo- aš galiu neleisti savo vyrui! 
kolonijas, tris vaikų darže-; tinos dieną, rengdavo vaikų su manim skirtis; ar jis gali
liūs, kuriuos kasmet lankė darbelių parodas, o vienais________________________

rr etais buvo

Lietuvos Vaikas anuometJis pasitraukė nuo merginos, įėjo vidun, bet nežinojo, 
ko įėjo.

— Ar miegi, tėvai? — jis prabilo-
— Nemiegu, — nuo krosnies atsiliepė tėvas.
— Ar čigonė gali prakeikti?
— Tikrai nežinau, bet žmogui rūpestį užtraukti tai

gali. ,
— Ką sodžius pasakytų, jei aš mūsų mergą dabar gražiai pamokomi ir auklė- 

tuojau paleisčiau? jami, bet ir sočiai maitina-
__U2 j mi be jokio mokesčio-
— Tai mano reikalas.
— Jei paleistum nuskriaustą, tai vyrai tau trisde

šimt įkii-stų į nuogą užpakalį, ir Dievas tau nepadėtų. Kas
atsirado? **►-*•• R |Pb. i

— Jai kažin kas prikimšo, o ji bėdą ant manęs verčia.
— Tai negerai. Bet jei tu esi kaltas, tai tuojau vesk 

ją prie altoriaus. Mergina jaunutė, linksma, graži, greita 
ir gera darbininkė. Pasogos tau nereikia. — turi didelę įvykiai. Taip pat ir vaikų 
žemę, esi vienturys. aikštelės ar darželiai Šiau

Jonas išėjo neatsiliepęs.
Sekmadienį jis -liepė Onai pasiimti savo daiktus ir 

sėstis į vežimą. Jis paleido Oną raudančią ir tą pačią dieną 
parsivežė kitą mergą-

Kitais metais balandžio penkioliktą Jonas Brazys 
nuvežė į turgų karvę parduoti. Čia jį pačiupo už atlapų 
Onos brolis.

__Tu vesi ją, arba aš tau galvą suskaldysiu? Ką sa
kai, Brazeli? — šaukė smarkus vyras.

— Ar aš kam sakiau, kad jos neimsiu? Tik laukiu, 
kad tėvas greičiau numirtų. Jis skrepliuojasi, kertėj tupi. 
iš gryčios nebeišeina. Ilgai netruks- Ona juk gyvena. Nu- 
vežu grūdų, mėsos. — teisinosi Brazys.

— Daugiau mėsos, grūdų. Atvežk vilnų ir linų. Mer- • 
ginai reikia drabužio. Neužmiršk, Brazeli!

Vyras paleido Brazio atlapus, lengvai pliaukštelėjo 
per veidą ir pasitraukė.

(Bus daugiau).

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCTDENTALe APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001

di-keli šimtai neturtingų tėvų 
vaikų. Ten jie buvo ne tik

Šiandien šiame krašte tai

surengusi
džiulę vaikų šventę. Šimtai šaltinis buvo jos rengiami 
vaikų su vėliavėlėmis ir pla- šaunūs banketai, kurių me- 
katais dalyvavo eisenoje per nines programas atlikdavo 
miestą į teatra, kur jiems bu- geriausi menininkai. Buvo 
vo duota graži meninė prog-, metas, kada vienas pokylis

gali atrodyti menku dalyku, rama. davė apie 10,000 litų pelno,
bet dabar menki atrodo ir' L.V. įstaigose dirbo net 7 s- Jasaitienė mokėjo or- 

asmenys. sąmata siekė tūks- ganizuoti, mokėjo su visa 
tančius litų. Pašalpa iš vai-, Slela pati darbe paskęsti, 
džios buvo nedidelė, todėl, mokėjo ir kitus pasiaukoji- 
pačiai draugijai reikėjo tuos • mo ugnimi užkrėsti. 1 odėl 
tūkstančius "užsidirbti“. visur, kur ji dirbo, darbas!

mūsų lakūnų Dariaus ir Gi
rėno ar Lindbergh skridimai 
per Atlantą, kai jau ren
giamės kilti į mėnulį. Bet a- 
nuomet tai buvo nepaprasti

Tai nebuvo lengva, bet S. 
Jasaitienės vadovaujama

degte degė.
Sukaktuvininkė buvo ge

liuose tada buvo dar negir
dėti dalykai. Jų tebuvo tik| daryti. Didžiausias pajamų ninkė. Ji idealiai mokėjo vi-; 
-■ t;-g-r miMwrw.nl suomenines pareigas sude-j

valdyba įstengdavo tai pa-; riausiąja prasme visuomeni-
TV! rl •vio, leioe ndiomil i: Aiz\ i-i i

Benediktas Rutkūnas

EŽERO BALADĖ
Pragaišo. Ežeran nunėrė.
Nei žvakė, nei akmuo.
Pakrantėj pučia karklo dūdą 
naktigonis piemuo.
Dūduoja ilgesį ir skausmą: 
"Sidabras sujūruos-..
Ii žalio dugno karalaitę 
sugausiu ajeruos...“
Tylu- Vaisku. Gelmė be galo.

rinti su &avo šeimos reika
lais. Ji buvo gera motina, | 
gražiai išauklėjusi sūnų Sta-Į 

; sį, dabar sėkmingai besiver-' 
■ čiantį gydytojo profesija 
Bostone, ir duktei-į Eleną, iš-, 

: tekėjusią už stambaus biz-, 
nieriaus dr. K. Valiūno, gyv- 
Nevv Rochelle, N.Y.

Sukaktuvininkė jau kelio
liką metų gyvena Tampoje. 
Fla.. kur jos vyras med. dr. 
Domas Jasaitis vra gydyto-

Gelmėn gramzdina karklo dūdą 
naktigoni* piemuo.

iaagMMMBBaHMumHmnnuumm<u>>aBi*mKi«w» s -ruuuuuuauuaHaMt

i Keleivio prenumerata - gera
Jasaitienei dar ilgu malonių VlSOklOmiS prOgOmis!
metų. J. Vanagas

re •

miMwrw.nl
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Vietinės žinios
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Darbininkų Dr-ja parėmė Mokslas Kultūros Klube
Jaunimo Kongresą p,aeftą šeštadienį dr.

Kovo 27 d. buvo Lietuvių Rimvydas Kriščiokaitis skai- 
L’ Darbininkų Dr-jos 21 kuo- tė Kultūros Klube paskaitą 
£ pos narių pirmas ši pavasarį ” Akseleratorių reikalingu-! 

gausus susirinkimas. rnas fizikoj.“ Tai grynojo fi-
Nuo paskutinio susirinki- zikos mokslo klausimas, lie- 

mo iki šiol mirė du kuopos čias medžiagos skaldymą, 
nariai — Kristupas Petraus. pačius paskutiniuosius ir 
kas ir Bronius Treinys, ku- moderniuosius jos sudėties 
rie buvo pagerbti susikaupi- tyrinėjimus ir tiems tyrinėji
mo minute. mams naudojamas priemo-

Sekretorius N. Jonuška nes. Problema įdomi, ypač 
pranešė, kad per praeitus fizikos moksle jau turintiem 
motus mirė 5 nariai — Stan- pakankamą žinių pagrindą, 
kienė. Pučeta, Čepas. Firevi- w ... , . , .

,čienė ir Petrauskas; buvo 5 . leninėj .da*paw
narių susirinkimai, aukota AVsra m Bene-,
po $25 Keleiviui jo 60 m. su. į^tas Povilav 1C1US ^a"
kakties proga, ALSS šuva- Pms^° kurmius, 

i žiavimui, Žygiui į Jungtines
Tautas ir Vasario 16 proga 
Altui. Kuopos nariai padėjo 
Keleiviui surengti jo sukak
tuvinį banketą, kuopa suren-

i'reziuenlo auklė Lynda Bird su savo nuolatiniu paly
dovu aktorium George Hamilton grįžta iš Los Angeles 
į Austin, Tex.. kur ji lanko universitetą. Į Los Angeles 
ji buvo numykusi savo 22-jo gimtadienio minėti.

VELYKOMS
ir kitomis progomis — 
tikras importuotas

lenku kumpis

Svarbus moterų 
susirinkimas

Lietuvių Moterų Klubų 
gė gegužinę ir kortų vakarą- Federacijos Bostono skyrius 

J. Tumavičienė priminė balandžio 3 d- 4 vai. popiet
A. Vakauzienės bute, Penk
tosios g-vės 855 nr-, So. Bos- 

I skirti auką kokiam nors jo tone, šaukia skubų ir labai 
fondui. Kažkas pasiūlė prisi- svarbų skyriaus narių susi
dėti jam paminklą pastaty- rinkimą iškilusiems klausi
ai.. M- Michelsonienė paša- mams aptarti ryšium su į- 
kė. kad velioniui bus geriau- vykstančia ateinančią vasa- 
sias paminklas, jei pirksime rą Federacijos konvencija 

’ir skaitysime jo parašytas ir Chicagoje.
1 išleistas knvgas. 1 _ , ,

Pirm. V.'Jackūnas primi-i Ta P™ga bus daroma ir
nė, kad vasarą bus Jaunimo bendra skyriaus narių nuo-

i Kongresas, kuriam reikia trauka. Prašome visas na- į 
tdaug lėšų. P. Žirolis pasiūlė res dalyvauti.
Iškirti 825 auką, bet labai;

(neseniai mirusio Kipro Bie
linio nuopelnus ir pasiūlė

Bostono ’T
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Balandžio 1 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltiečių 
Dr-jos rengiamas latvio ba
ritono Janis Klavins kon
certas-

Balandžio 30 d. 7:30 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos III aukšto salėje 

Sukčiui Mickey Cohen Atlantos, j Bostono modernaus teatro 
Ga~ teismas priteisė atlyginti • trupė. Beatričės Kerbelienės 
$110.000. Cohen už mokesčių vadovaujama, vaidina T.
nusukimą buvo pasodintas į ka
lėjimą. kur jį dėl kažko taip pri
mušė. kad jis dabar begali tiktai 
vežimėliu važinėti.

Wilderio 3 v. dramą 
žas miestelis“.

’Ma-

Vėl išdaužė langus

Gegužės 8 d. 4 vai. popiet 
So- Bostono Lietuvių Pil. Dr 
jos salėje Janinos Liustikai 
tės ir Benedikto Povilavi 
čiaus koncertas. Rengia;

A. Vakauzienė,
pirmininkė

gaila, kad kitam pasiūlius 
skirti tik $10, dauguma pri
tarė paskutiniajam. O kaip 
būtų buvę gražu, jei Darbi
ninkų Dr-ja būtų nepagailė
jusi jaunimui $25. juo la- Tarptautiniam Institutui 
biau, kad ji tiek aukoti yra globojant, šeštadienį ir sek- 
pajėgi. Bet gerai, kad nors madieni New England Life Kovo 18 d. Bostono tarp- 
tiek davė. Hali (225 Clarendon St-) į klubinėse So. Bostono Liet-

Susirinkime surinkta ne- bus rodomi 8 valstybių spe-! Pil. Dr-jos B. komanda, ku- 
cialiai vaikams skirti filmai, rią veik išimtinai sudaro 
Kaina vaikams $1.25, suau-. jaunimas, gana įtikinančiai 
gusiems $1.75. įveikė Harvard klubą (Bai-

. _ ,. . , , j- „ j gūsių Harvardo uni v. Bosto- šeštadieni, balandžio 2 d. „„ k!unai) 31A1,A 
10 vai. ryti ir 2 vai. popiet ir j / _ _

mažai parašų Jaunimo Peti- 
Į cijai.

Draugijos metinę geguži- 
Įnę nutarta rengti liepos 24 
į d. įprastoj vietoj — Bernice 
[Clair Farm sodyboje, No. 
[Easton. Mass-

i kuopą įstojo S. Jonušą.

Filmai vaikams

Praeitą antradieni huliga-, Putnam0 Jaunim0 suklos 
.1 vėl išdaužė J krautuvu Statybai remti Komitetas.nai 

langus pačioje
krautuvių
didžiojoje

Broaaway gatvėje dviejų
' bloku tarne.

Jaunimas laimi

Gegužės 15 d. Bostono j 
Lietuvių Dramos Sambūrio 
vaidinimo premjera.

Gegužės 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos III į 
aukšto salėje Mišraus choro 
koncertas-ban ketas.

sekmadienį, balandžio 3 d. 
2 vai. popiet bus rodomi fil-

Džiugu pabrėžti, kad mū
siškiai nepabūgo Harvardo

mai vaikams 4-7 metų. šeš-i seniu, nei jų ilgamečio paty- 
tadienį 12 vai. ir 4 vai. po-! rimo prie šachmatų lentos.
piet ir sekmadienį 4 vai. po
piet—vaikams nuo 7 iki 12 
metu.

Gražus pabaltiečių 
koncertas

Kovo 25 d. buvo antras šį 
sezoną Baltų Dr-jos koncer- 
tas. kurio programą atliko Kiekvieną kartą 
estė Irene Loosberg (kontr- v’s Kiti filmai, 
altas), atvykusi iš Toronto.

Tos draugijos jau dešim- Siuvėjų susirinkimas
tus metus rengiami koncer- yisi Ama, .
tai visada yra aukšto lypo. (e(J c]othjng Workers Qf A.
apie kuliuos ir iš epi . merb.a skyriaus Nr. 149 na-
,mu™ ,v,sal svetlml,. re?en- riai, prašomi kovo 31 d. 5 
žentą, teigiama, ats,liepia : L vak ; susirinkim

Ir apie sį koncertą be re kurj bus unj Qs } ’

dantis The Christian Science <8° Essex St >’
Monitor rašo, kad solistė pa- Susirinkimas yra labai 
rodė didelį žavingumą ir į- svarbus, todėl kiekvienas 
žymų talentą- Jis ypač pa- jauskime pareigą jame daly. 
brėžė jos balso natūralų gro-, vauti.

Jaunieji vyrai rinko taškus 
vienas po kito. Lygos varžy
boms artėjant prie užbaigos, 

. mūsiškių žaidime juntama 
rodomi Į pažanga> ryžtas ir reikiamas 

■ patvarumas net įkliuvus į 
i sunkia padėtį- Sakysime, 
Ramūnas Girnius, praradęs 
kvalitetą, nepasimetė ir į ga
lą turėjo net persvaros. Bai-

Bii želio 5 d. Sandaros 7 
kuopos gegužinė Bernice 
Clair Farm sodyboje No. 
Easton, Mass.

• * *

Rugpiūčio 14 d. Romuvos! 
parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

MAIKIO KRAITIS

Šie Keleivio skaitytojai, 
siųsdami prenumeratą, at-

gėsi lygiomis. Komandai siuntė dovanų ir Maikiui su 
pirmąjį tašką laimėjo 16- tėvu:
metD komandos kapitonas Vasario mėnesį Maikiui 
Kęstutis Makaitis. įveikęs zi-'tgVU aukojo:

Dvi garsios rūšys: 
KRAKAUS ir ATLANTA 
nusipelnė šitą ženklą

kokybės simbolį; 
gaunamas skardinėse 
nuo 2 iki 12 svaru

zj.
Šį penktadienį, balandžio 

1 d., Jordan Hali bus pasku
tinis šj sezoną Baltų Draugi
jos koncertas, kurio progra
mą atliks įžymus latvių bo- 
sas-baritonas Janis Klavins.

Pradžia kaip visuomet 
8:30 vai. vak.

GERAS PIRKINYS 
Dėl amžiaus pigiai parduodu 

du namus su ekeriu žemės gra
žioje vietoje, prie ežero, daug 
vaisiniu medžiu, visi miesto pa
togumai. Norėčiau parduoti lie
tuviui.

Vladas Noreika,
direktorius

Mokė šokti lietuvių šokius

Onos Ivaškienės vadovau
jamas tautinių šokių sambū
ris kovo 26 d. buvo Waltham 
moterų profesionalių klubo 
pakviestas atlikti jaunimui 
skirto vakaro programą.

Sambūris pašoko 5 šokius, 
Birutė Vaičjurgytė paskam
bino, o Kristina Luzaitytė

labarzdį Sprague. Po rung
tynių pastarasis gyrė Makai- 
čio sumanumą. Dar taškus 
laimėjo Algirdas Leonavi
čius ir Saulius Girnius. Su
klupo tik vienas Bronius 
skrabuiis.

Ankstyvesnėse rungtynė-

P. J- Ekelevich, Newark, 
N. J. $24.25.

Po $5: A. Andriulionis, S. 
Bosten, Mass.. A- Kumža, 
Verdun, Canada, ir J. Dar- 
žinskas, Mt Clemont, Mi
chigan.

J. Tamulaitis, W. Lyn, 
se su Boston State mūsų ko- | Mass. $4. 
mandai taškus laimėjo Al- Po $3: J. Jakštys, St- Pe-
girdas Leonavičius ir Sau
lius Girnius.

tersburg, Fla., P. Bukis, 
Miami, Fla., ir A. šukaitis,j 
Hamilton. Ont. Canada.

Po $2: P. Brasas, Hamil
ton. Ont- Canada, J. Kazo- 
kaitis, Sharon, Pa.. VI. Kau
pas, Chicago. III., A. Tamo
šiūnas, Chicago, Ilk, E. Put
os, Cecero, III., M- Sowick. 
Uniontown, Ohio. A. Palait,

t
Kaina (ik $10.000. Nuomos padainavo, Dabrilaitei a 

per mėnesį $110. Paskubėkite! komponuojant- Be to, IietU- 
f viai išmokė amerikiečius

W<M>dbury Heights, N J. soktj Vsdanį •

NAUJAUSIA KNYGA

Tai Jurgio Gliaudos ro
manas "Delfino ženkle“, ga
vęs Draugo premiją, 234 psl. phila., Pa., Ir J. Žemaitis^ 
kaina $2.50- Gaunamas Ke- Lethbridge, Alberta, Cana- 
leivio administracijoje. ■ da.

B. Paramskas. Washing- 
ton- D.C., $1-50-

Po $1: A. Lapinskas, La 
Šalie, Canada. K. Charnaus- 
kas. Chicago, Ilk, A. Pocius, 
Rockford. Ilk, E. Mickevi
čius, Chicago, IH-, A. M ei
kim. Maspeth, N.Y.. J. 
Krunklis, Brooklyn, N.Y., J. 
Masauskas, Welland. Ont-, 
Canada. M. švambaris. Ga- 
ry. Ind., S. O’Brikis, Mil- 
linocket, Maine, V. Vaičė- 
nas. Waterbury, Conn.. O. 
Žinskiene, Dorchester, Mass. 
A. Karaliūnas. Cicero, Ilk. J. 
Zamlauskas, Gibbston, N-J., 
J. Grebliūnas, Cleveland. O- 
hio, J. Budrys. Toronto. Ca
nada, M. Kvietkauskas, 
Greenfield. Mass., J. Bra- 
jus, Toronto. Canada, E- Ce- 
cilio. St. Petersburg, Fla., J. 
Stankus. East Hampton, N. 
Y.. J. Čepukas, Glen Cove, 
N.Y., J. Urbas. Westfield, 
Ind.. B. Mudėnas. Worces- 
ter, Mass-, V. Zlotkus, Ro- 
chester, N.Y.. J. Beker, 
Hartford. Conn., J- Skirius, 
Takoma, Wash.. P. Greitais, 
Worcester. Mass., J. Evas- 
kevičius, Camden. N.J., J. 
Shileika. Chicago, Ilk. M. 
Wilkosky. Pinnella Park, 
Fla., A. Tomkus, Worcester. 
Mass.. ir V- Vosylius, East 
St. Louis, Ilk.

G- Lakauskas, Omaha. 
Nebr., $0.50.

Tėvas su Maikiu visiems 
aukotojams nuoširdžiai dė
koja ir prašo nepamiršti jų 
ir ateityje.

NORWOOD, MASS.

Praleista pavardė
Praeitame numeryje iš

spausdintoje korespondenci
joje iš Vasario 16 d. proga 
aukojusių sąrašo išleistos 
Kvedaravičių pavardės, ku
rie aukojo $5.

VOKIETIJA

Baigė gimnaziją
Kovo 17 d. Vasario 16 

gimnaziją baigė 3 mokiniai : 
Arturas Hermanas, gimęs 
Kaune, Evaldas Maščinskas. 
gimęs Vokietijoje, ir Elza 
Morozovaitė, gimusi Vokie
tijoje.

Viso labo Vasario 16 gim
nazijoje nuo įsteigimo die
nos brandos atestatus gavo 
59 jaunuoliai.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politinės, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $-5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

DO VANOS

už naujus skaitytojus

KIEKVIENAM MCSŲ BIČIULIUI. SURADUSIAM BENT 
VIENĄ NAUJĄ METINI “KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA “TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 

KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENVMERATO- 
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš SIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$$.00:

ST. KAIRIO “LIETUVA BUDO“ ir “TAU, LIETUVA*.

K. BIELINIO “DIENOJANT“ b “PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVĮ4*. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS
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Vietines žinios
Bendruomenė* vaju*

JAV L- Bendruomenės 
Bostono apylinkės valdyba 
skeibia nanų vajų. renka so
lidarumo mokesčius- Juos , .
priima: St. Griežė-Jurgele- melŲ ga e 
vičius Keleivio adminisua-

Kovo 31 d. baigiasi termi
nas savanoriškai papildo
mai apsidrausti. Tą terminą

kė savo pasigėrėjimą jaunu 
men; ninku ir pavykusiu dar
bu. o D. Lapinskas nuošir-

Susirinkime nieko įdomaus 73). laidotuvėms cijoje, Cosmos Parcel vedė-
-2 jas j Vaičaitis, A. Vilėniš-

kis ir valdybos nariai.
nų mėnesinis susirinkimas. eiftdOOžrtfi tortel neiro be- Lietuviai! Prašome atlikti 
Jame dalyvavo tik kelios nto ^iVieoi Ve 35322) tautine pareigą Lietu-
dešimtys narių. Tas rodo. ’ - vių Bendruomenei. Valdy-
kad juos tie dažni susirinki- N- ccnto iaį,vinirao ’ bos nariai solidarumo mo-

Kovo 24 d. buvo So. Bos- i
tono Lietuvių Pil. Dr-jos na-, viso labo išlaidu buvo

mai nedomina. Iš tikrųjų, at
rodo, kad kas mėnesį daryti 
susirinkimus nėra jokio rei-

reikalui

Draugija kasmet aukoda- 
kalo. Jeigu jie būtų rečiau, | vo Lietuvos laisvinimo rei- 
tada gal h- daugiau narių kalams. Ir pernai dar aukojo 
atsilankytų- $100, o šiemet—nieko...

Ir šiame susirinkime vis
kas ėjo taip, kaip ir kitais 
kartais: perskaitė seną pro
tokolą, pagerbė 4 mirusius 
narius, priėmė 7 naujus, fin. 
sekr. pranešė, kad per vasa
rio mėnesi pajamų turėta

praleidus. pasinaudoti tuo džiai padėkojo komitetui ir 
draudimu bebus galima tik per jį visiems savo bostonie.

! čiams rėmėjams, kokių nie
kur kitur netekę sutikti.

Paulius Žygas visų vardu 
padėkojo ir mūsų neužmirš
tamam bičiuliui Robert 
D’Attilio, nuveikusiam mil
žinišką koncerto organizavi
mo darbo dalį.

Belieka palinkėti, kad ir

ATSISVEIKINOME

Praeitą trečiadienį, kovo 
23 d., komp. Dariaus Lapins
ko Koncertui Rengti komi
tetas Tautinės S-gos namuo-

, ... . „ , se susirinko paskutinio po-! kitos kolonijos savų meni-
: kęsti sumokėjo uz o metus! sėdžio. Ta proga baltame J. ninku pastangas taip parem

Ž-ti*

Adv. M. Šveikauskienė* 
paskaita New Yorke

Keleivio teisių skyriaus 
vedėja advokatė Marija 
Šveikauskienė kovo 26 d.

pinny n. Būtų gei a, jei ir kiti Balio knygos "Lietuvių dai- tų, kaip tai padarė bostoniš- 
taip padarytų. nos Amerikoje“ puslapyje kiai šiais Jaunimo Metais.

Jums dėkinga komitetas Dariui Lapinskui, Baigęs darbą, komitetas
Bostono L. Bendruomenės' *ra¥ ir PaskutM s*™ žodl- i dėkoja Baltų Draugijai ir vL 

Apylinkės Valdyba kuriame tarp kitko sakoma:: siems jos valdybos nariams 
"Tikime, valia ir darbu šio koncerto globą ir mo-

jveiksi kūrybinį nerimą ir ralinę paramą-
Stengiasi padėti seniesiem* kančią ir Tavo giesmė skam-j Jis taip pat nuoširdžiau- 

Sų savaitę, iki ketvirta- bės visom vareom, išsakyda. šiai dėkoja Aid ^ntvarie- 
dienk) imtinai Rn^tnnn Qn ma hetuvl° džiaugsmą ir nei dideliu rupestmgumu irc“Sd,Bm“^ I - W iVaiŠingUmU ’^“ai

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiikai

Iš BOSTONO { LETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
gar* ntuota*

Atidaryt* darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL vak- 

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėja* J. Vaičaiti*

Peter Maksvytis
926 E. Fourth SL,

Atlieka visu* pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iū 9 va
landų vakaro.

Tstofs AN 8-3830

30000000000001

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Šiiht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

^aoooeooooesoooeoeeoeoeot

bet būta ii nemaža . jęew Y°rke Carnegie Center (333 VVashington St.) bus Antanas Gustaitis vo pastogėj Bostone buvoji- 
tare mo metu koncerto pianistę

skaita.
Ir kad bent kas būtų tos Paskaitą rengė D.L.K. Bi- gos draudimo reikalu pagal sisveikinimo laiškelį. Stasys 

, . ... . rutės Karių šeimų moterų vadinamąjį medicare Įstaty- Santvaras, Jackus Sonda ir
22^ dr-jos skyrius. mą. j kiti viešai ir privačiai išreiš-

Publikos buvo pilna gana 
- ,, didelė salė. Jos tarpe buvo1
ženk as, y]jjęo pįrm y. Sidzikauskas,

paklausęs, žodį taręs,—nič
nieko.

Tai nėra geias 
kad nariams taip mažai rūpi j 
draugijos reikalai. gen. konsulas V. Stašinskas, 

konsulas A. Simutis, prof. 
d r. D. Krivickas.

Paskaita sukėlė didelioMetus baigė su mažu pelnu
So. Bostono Lietuvių R].: susidomėjimo buvo daug 

Dr-jos 1965 m. apyskaita roJ pagausimų. į kuriuos prele- 
do, kad tais metais pajamų | Sentc atsake.
viso labo buvo $106.108.07 Susirinkimui vadovavo
($110.615-97, — visi skai
čiai skliaustuose yra 1964 
metų). Didžiausios pajamos, i 
aišku iš baro — $85.886-43 j 
(91.633.38), salių nuoma

Liucija Sperauskienė.

Altui $1,000
I

Amerikos Lietuvių Tary-į 
bos skyrius kovo 22 d. posė-'

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus į visus pasaulio kraštus ir 

į Lietuvą.
Kartu yra

OiDŽlAtSlA SUMINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine 
PODAROGIFTS SKYRIUS

aciu nuo
širdžiam ryšininkui su Wor- 
cesteriu Aleksandrui Lilei
kiui ir visiems kitiems, kurie 
savo Įstaigose platino bilie
tus ir bet kokiu darbu ar žo- 
žiu prisidėjo prie šio paren
gimo pasisekimo-

So. Bostone. 402 7th St-, tre
čiame aukšte išnuomojamas ne
didelis butas. (13)

Išnuomojamas geras kamba. 
rys So. Bostone, 328 E Street.

Teirautis td. AN 8-4618 nuo 
4 iki 6 vai. vakaro.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

yr* vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietine* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

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 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

■ Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI ST t 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

OOOOOOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*

davė $5,717.50 (7,030.00),*dy nutarė tuo tarpu pasiųsti' 390 West BROAD1VAY, So. Boston, Mas*. 02127.
--------------- TeL AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų
nanu mokestis $2.010.80 
(1.793.45) ir tt.

Už prekes sumokėta $42, 
202.91 (48,014.21), algų —

Alto centrui $1,000. Kita da
lis bus pasiųsta vėliau.

Posedyy pirm. adv. J. Gri-! siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.

Dėl savininko amžiaus 
parduodama

SILVER CAFE 
su namu

332 Broadvray, So. Bostone 
Gera, pelninga vieta. Kreiptis į 
savininką.

galius pranešė, kad Cong-
$28,336.88 (28,221.31). mo- ressional Record kovo 3 d.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

: Apsidrausk
j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
- — _ -Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais Insurance reikliais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jartire of thePeaee—Constable 

598 E. Broadvay
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

RETAPASINAUDOKITE
PROGA

(VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MŪSŲ ĮSTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts,yra išspausdinta kongresma-

—„ —.............—— no Buikes kalba, pasakyta . ...........................
$1.975 (2.025), policijai — Bostone minint Vasario 16- !»<=., pav., kaip automobtams, motoakiams, dvirac^ms, įvairiems 
$1,151 (913), namo pataisy- jų, tada priimtoji rezoliuci- rad,JO » aparatami, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dange- 
mams — $4,623-51 (1,844. t ja ir garbės svečių sąrašas.

kesčių — $11,049.78 (9,134. 
00), atlyginimo valdybai —

< > 
::

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broad way. So. Boston. 

Telefonas: 268-6030

Nuo kovo 26 d. iki balandžio 9 
d. kasdien Silver Cafe, 332 W. 
Broaduay, So. Bostone, Mass.. 
bus galima nusipirkti velykinių 

tini kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus - margučių.
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo Prašome pasinaudoti reta pro- 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu , ga*
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių • i 
katalogų. PERSIUNČIAME PINIGUS

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI i*
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MUSŲ {STAIGA SĄŽlNIN-’i:
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS.

' GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.,,

J ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.'
Vedėja ALDONA ADOMONIS

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

PERSIUNTIMAS ,1 Ekk‘r” 1'ri<t*^*1...
><apestingai taisome laikrodžiu* 

Medus. papuošalui*

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

«***ee**eeee**e***e*ee**eeeo***e***e*eeeeeeo*«e**eeeeeeeeeee*eeeeeee*ee

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FDEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvo* (liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerj
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos--------
RADIATORIA? — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimi* — Sekmadieniai* — Šventadieniai*

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FDEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 

FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 
24 VAL MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talko* perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. *

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

o Lipdau popierius ir taisau o 
* viską, ką pataisyti reikia. * 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mt 
TeL CO 5-5854

Valandos: 2—4 ir 
Sekmadieniais ir ė ven tadieniais

pagal susitarim*
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietomis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p. 

TEL. AN S-2712
Namai ir C'lds:
287 Coecord Rd.. Billeriea, Masa. 

TEL. MO 3-2948

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydyrojų re 

ceptus ir-turune visus gatavus vaistus.

Jsi reik vaistą ~~ eikit { lietuvišką vaistiaą.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. K, Beg. Pharm.

382 a W. Broadvray, tarp B ir F gatvią, SO. BOSTON. 

Tsisfsaas AN M323
Nuo 9 vai. ryto fci 8 vai. v„ HM yra* šventadienius ir

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWA Y 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0848

Flood Sąuare _ 
Uardware Co.
Savininkas K. J. ALEKNA
*28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dakai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Lan 
Visokie reikmenys

Reikmenys plamberiama 
Visokie g^eMea daiktai




