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Atskiro Numerio Kai na 12 Centų

rgentinos Vyriausybė Gali 
Tuoj Pat Nuvirsti

Kariuomenė Pataria Prezidentui Frondizi Trauktis Iš Pa
reigų; Karo Laivyno Vadai Viešai Reikalauja, Kad 

Prezidentas Trauktųsi; Perono Šalininkai Kelia 
Riaušes, Streikuoja; Frondizi Dar Delsia

LENKU VALSTIEČIAMS 
PAKĖLĖ MOKESČIUS

Komunistinė vyi Sausybė 
Lenkijoje pakėlė valstie-

Argentina po kovo 18 d. 
linkimų pergyvena sunkią 
vidaus krizę. Kariuomenė ir 
karo laivyno vadai griežtai 
pasipriešino, kad išrinkti pe-, .... 
ronistai atstovai ir guberna- žemės mokesnius
toriai užimtų vietas, nes ka- ' ■ 1 as padaryta todėl,
ro vadai nenori, kad Peronas *ao valstiečiai, antrus me- 
grįžtų prie valdžios. ^us eilės užauginę gerą

Prezidentas Frondizi ban-l <lelh«- luti didesnes „aja- 
dė sudaryti naują vyriausy- mas' ° val,l.z"’< 
bę, bet kol kas jo sudaroma! 7“ nepajėgia pn-
vyriausybė nepatenkina ka- ^tyti ■e.kahngų prek.ų. r«-| 
ro vadų, kurie, griežčiau ar dėl vyriausybė ir sumanė 

sumažinti valstiečiu kišenė-švelniau, reikalauja, kad . . , , - .
prezidentas trauktųsi iš savo' j;"’‘«us, kad jie maz.au 

galėtų pramones gaminiųvietos
Peronistai ir jų talkinin

kai rinkimuose paskel’oė 
krašte streiką, ir dalis pra
monės ir valstybės įmonių 
sustojo. Kraštui gresia suim-
tė.

Laukiama, kad Argenti
nos vyriausybė radikališkai 
persitvarkys labai greitu lai
ku. Ar prez. Frondizi suge
bės išsilaikyti — abejojama.

KAS STIPRESNIS — 
KONGRESAS AR JFK?

Kongreso krašto gynimo 
komisija buvo nutarusi pa
skirti kelis šimtus milionų 
dolerių greitiesiems bombo
nešiams B-70, bet vyriausy
bė laiko, kad tie bombone
šiai bus pasenę pirmiau, ne

pirkti.
Pirma skatina valstiečius 

gaminti, o kai jie pagamino 
daugiau duonos, tai '.aidžia 
taikstosi jų kišenes iškraus
tyti._______ ___e

ALŽERIJOJ SUIMTAS
GEN. ED. JOUHAUD

Prancūzų kariuomenė G- 
1 ano mieste areštavo buvusi i 
prancūzų armijos generolą 
Edmond Jouhaud, kinis bu-' 
vo vienas iš europiečių tero
ristų vadų tame krašte. Bu- 

i vęs generolas tuoj pat išga
bentas i Paryžių, kur padė
tas i kalėjimą. Dabar dardu 
buvę prancūzų generolai, Į 
Salan ir Gardy, vadovauja 
europiečių kovos organiza
cijai. Teroristų grupė bandė

DINGO LĖKTI VAS SI 107 VYRUS

Pacifiko vandeny ne dingo Flying Tiger Line lėktuvas, kuriame skrido 107 asmenys, 
ju tarpe 96 kariai. V iršuje tas lėktuvas. o apačioje įgula: vairuotojas kap. Gregory 
Thonias (kairėj), inž. George Nau (vidury) ir antras vairuotojas Robert Wish.

Nusiginklavimo Konferencija 
Ilgai Gali Posėdžiauti

Susitarti Neįmanoma, Bet Kalbėtis Galima; Todėl Dery
bos Dėl Nusiginklavimo Gali Tęstis Labai Ilgai; Kon

ferencija Gali Pasitarnauti Kaip Tarpininkas
Tarp Rytų Ir Vakarų.

STAIGI /-T ’-KA 3E

gu jie bus pradėti masiniai; _ .... . .
gaminti. Vyriausybė sakė,; Orane^ išvaduoti gen. Jou- 
kad ji kongreso paskirtų pi
nigų tam tikslui neleis. Kon
greso komisija buvo nutaru
si išbandyti jėgas su prezi
dentu ir savo nutarime buvo

haud, ji užpuolė žandarme
rijos kareivines, kur gen. 
Jouhaud buvo laikymas, ir 
kautynėse vienas žandaras 
nušautas ir 18 sužeista.

Įrašiusi, kad kongresas Įsa
ko ir liepia vyriausybei pa
skirtus pinigus išleisti, bet 
paskui apsižiūrėjo ir savo 
„įsakymą“ panaikino, o vy
riausybė žadėjo visą reikalą 
dar persvarstyti.

Konfliktas tarp kongreso 
ir vyriausybės nėra naujie
na. Kol kas dar nebuvo at
sitikimo, kad kongresas dik
tuotų vyriausybei, kaip ir 
vyriausybė nėra davusi Įsa
kymų kongresui. Kongresas! 
ir vyriausybė yra lygūs ir tu-! 
ri savo žygius derinti, o ne 
Įsakinėti.

MIRĖ PROFESORIUS
AUGUSTE PICCARD I_____ »

A

Sekmadieni, kovo 25 d., 
Šveicarijoj, Lauzanne mies
te, mirė belgų mokslininkas 
Auguste Piccard, kuris pir
mas pradėjo tyrinėti jūrų gi
lumas ir atmosferos aukštu
mas. 1931 metais jis pirmas 
balione iškilo 58,000 j>ėdų Į 
aukštį, o po kiek metų pu
mas nusileido apvaliame 
„batiskope“ kelias mylias Į 
jūių gelmes.

Mokslininkas mirė sulau
kęs 78 metų amžiaus. Profe
soriaus sūnus Jacųues dirbo 
kartu su tėvu ir tęs jo darbą. 
Sūnus jau yra nusileidęs Į jū
rų gelmes 7 mylias, o dabar 
miręs tėvas pirmą kaitą nu
sileido dvi mylias i jūrų gi
lumą.

KINŲ PROPAGANDA 
PRIEŠ RUSŲ KOMY ADUS

Pabėgėliai iš Kinijos pa
sakoja, kad po visą Kiniją į 
komunistai veda propagan
dą prieš Sovietų Rusijos ko
munistų partiją ir jos politi
ką. Tiek Mandžurijoj, tiekį 
pietinėj Kinijoj komunistų 
kalbėtojai pravardžioja Ni
kitą ir kitus rusų vadus “re- 
vizionistais” ir nukrypėliais 
nuo teisingosios Lenino li
nijos.

ĮDOMI PORA

Prancūzu naktinio klubo 
aktorius po įvairiu opera-i- 
ju iš vyro virto moterimi 
ir dabar vadinasi Jasųclinc 
Dufrenoys. Ją čia matome 
su savo vyru Francis Bon- 
net. už kurio ji ką tik ište
kėjo. Sako. daktaras jiems 
uždraudęs vaikų turėti, nes 
tai būtų pavojinga žmonos 

I gyvybei.

ATSARGINIAI KARIAI
KELIA PROTESTUS

_____

BOKSERIS MIRŠTA NUO 
KUMŠTYNIŲ ŽAIZDŲ

Jaunas 25 metų boksinin
kas Bennv Paretguli ligoni
nėj prie mirties po kumščia- 
vimosi rungtynių su boksi
ninku Emile Griffith šešta
dienį vakare New Yorke. 
Boksininko B. Paret smege
nys rungtynėse buvo sužeisti 
ir jam buvo padalyta smege
nų operacija.

Tai jau ne pirmas kartas, 
kad bokso rungtynės baigia
si mirtimi ar visišku sporti
ninkų sužalojimu. šitas nau
jas atsitikimas vėl sukėlė Į 
kojas to žiauraus sporto 
priešininkus, kurie reikalau- 
ja kumsciavimosi sportą už
drausti, kaip priešingą ir 
sportiškumui ir pavojingą 
jaunų žmonių sveikatai ir 

i net gy vybei.

Pernai Amerika pašaukė 
nemažai atsarginių karių j 
aktingon tarnybon. Pašauk-; 
tieji ir jų šeimos kai kuriose 
vietose protestuoja, kodėl 
jie pašaukti, kai milionai 
ramiai sau gyvena ir dirba 

• namuose.
Prezidentas J. F. Kenne- 

dy dėl atsarginių skundų sa
ko, kad gyvenime visiškos 
lygybės nėra ir negali būti. 
Karo metu vieni yra siun
čiami i frontą, o kiti, nors ir 
uniformoj, bet savo krašto 
neapleidžia; vieni žūsta, oi 
kiti sveiki grįžta. Gyveni-' 
me yra pilna visokių nely-1 
gybių.

Kalifornija Pralenkia
________ j

Dar šiais metais Kalifor
nija gyventojų skaičiumi 
pralenks New Yorko valsti
ją ir bus pirma, pagal gy- 

i ventojų skaičių valstija vi- 
* sose Jungtinėse Valstybėse.

(.) VOs LĖLĖS

Amerikon lėliu parodoj New 
Yorke tos dvi japonikės at
rodo kaip tikros lėlės.

Olandijos vyriausybė pra
neša, kad Indonezijos karo 
lėktuvai kovo 25 d. užpuolė 
vieną olandų mažą karo lai
vą, apmėtė jį bombomis ir 
sužeidė tris jūrininkus. Ka
ro laivas buvo užpultas prie 
Naujosios Gvinėjos salos 
vakarinio pakraščio. Olan- 

! dai sako, kad, rodos, tik vie- 
' nas lėktuvas mėtė bombas, 
nors skraidė keli lėktuvai.

Olandai sako, kad “ataka 
buvo staigi ir be jokios prie
žasties.“ Derybos tarp Olan
dijos ir Indonezijos vyksta 
Amerikoje dėl Naujosios 
Gvinėjos salos. Kiek pasku
tinis užpuolimas paskatins 
tas derybas sunku pasakyti.

vija z.vnę»uje, po pun/ųjų 
dviejų savaičių kalbų, atsi
dūrė aklame maiše, ir susi
tarimo vargu galima tikėtis. 
Rusų ir Anglijos užsienių 
reikalų ministeriai jau išvy
ko namo. Parvažiuoja ir 
valstybės sekretorius Dean 
Rusk. Bet palikusieji dele
gatai gali kalbėtis labai il
gai. o, šalia to, kalbama, kad 
gal bus einama ir prie pačių 
“viršūnių“ pasimatymo, jei 
kitaip nebus galima konfe
rencijos išjudinti iš vietos. 
Rusai žada ir „Berlyno klau
simą“ pakaitinti, kad viršū
nių pasimatymas atrodytų 
reikalingesnis.

PRANCŪZAI ATŠAUKĖ 
ATSTOVĄ ii MASKVOS

PRANCŪZŲ TEKOKI5TAI 
ALŽYRE MUŠAMI

Prancūzų kariuomenė Ai
žėti joj pereitos savaitės gale 
išdaužė Alžyro miesto vieną 
priemiestį, Bab-el-Oued, kui 
europiečiai buvo Įsistiprinę. 
Kariuomenė priemiestį ata-' 
kavo tankais, karo lėktuvais 
ir kanuolėmis. Po dviejų die
nų kautynių priemiestis bu
vo išvalytas, visi namai vie
nas po kito kratomi, suimta 
daug teroristų ir konfiskuo
ta daugybė visokių ginklų.

Sekmadieni prancūzų ka
riuomenė panašiai pradėjo 
valyti kitą Alžerijos did
miesti — Graną, kur euro
piečiai gyventojai taip pat 
yra apsiginklavę. Kareiviai 
sekmadieni 5 valandas pa
trankomis ir tankais daužė 
miestą.

CASTRO PRADĖS TEISTI 
ĮSIVERŽĖLIUS

ADOLFAS EICHMANAS 
VĖL TEISIAMAS

šią savaitę Izarelio aukš
čiausias teismas svarsto A- 
dolfo Eichmano apeliaciją. 
A. Eichman, vokiečių nacis, 
Izraelio teismo pirmos ins
tancijos buvo nuteistas pa
karti už žydų naikinimą ka
ro metu. Jis buvo kaltina
mas prisidėjęs prie kelių mi- 
lionų žydų nužudymo kon
centracijos stovyklų gazo 
kamerose.

Po aukščiausio teismo 
sprendimo, jei jis patvir
tins mirties bausmę, Adolf 
Eichman galės dar prašyti 
Izraelio prezidentą pakeisti 
mirties bausmę kalėjimu iki 
gyvos galvos.

Sovietų Rusija pasiskubi
no pripažinti nepriklausomą 
Alžeriją, nors to krašto liki
mą dar turės spręsti gyven
tojų balsavimas. Todėl ne
lengva prancūzams supras
ti, kaip rusai pripažino val
stybę, kurios dar nėra.

Prancūzai teiravosi, ką 
reiškia rusų pripažinimas, 
kuomet Alžerijos žmonės 
dar nebalsavo ar jie nori bū
ti nepriklausomi. Sovietų at
stovas nedavęs aiškaus at
sakymo, todėl jis buvo pa
prašytas važiuoti namo, o 
prancūzų ambasadorius bu
vo atšauktas iš Maskvos. Bet 
diplomatiniai santykiai nė
ra galutinai nutraukti.

JT SVARSTO ŽYDŲ IR 
ARABŲ KAUTYNES

Kubos revoliucine vyriau
sybė skelbia, kad specialūs 
teismai greit pi adės teisu 
Įsiveržėlius politinius emig
rantus, kurie pernai balan
džio 17 d. bandė ginklais nu
versti Kubos diktatūrą. Ta
da 1,183 Kubos politiniai 
emigrantai buvo pagauti ir 
nuo to laiko jie laikomi kalė
jime. Tik dabar (.'astro sako, 
kad jie dar šią savaitę bus 
pradėti teisti. Pernai ('astro 
norėjo tuos belaisvius par
duoti už traktorius ir buldo
zerius, bet biznis neišdegė.

3 Mėty Užteko

Amerikietis Robert E. j 
YVebster, 1958 m. atsisakęs; 
Amerikos ir priėmęs Sovie- 
tijes pilietybę, dabar prašo; 
jam leisti grįžti i Ameriką.

;iusai jam išdavė pasą kelio-, 
nei ir netrukdo važiuoti at-' 
gal i Ameriką.

JAI KKkl.AMl OJA

wasn.. statomas
naujas ištaigingas SS Presi- 
denl Roosevelt (laivas), ku
ris pradės plaukioti balan
džio 16 d., bet kurį jau da
bar pradedama reklamuoti, 
čia matome Geri Evans ož- 
sikorusią ant sėdynės, ku
ria žmonės nuleidžiami nuo 
laivo į laivelius.

Jungtinių Tautų saugumo 
taryba šia savaitę svarstys 
Izraelio Sirijos ginčą dėl 
kautynių prie Galilėjos eže
ro. Ten užpereitos savaitės 

ale ž dai. keršydar’' ''.f-

po.<t ai abu Kaimų ir 
pasienio sargybas ir po ke
lių valandų kautynių pasi
traukė, palikę nežinomą 
skaičių aukų arabų eilėse. 
Arabai pasiskundė' Jungti
nėms Tautoms. Tą pat pa
darė ir žydai.

PRINCAS GAVO 
KIAUŠINIŲ ir TOMEICIŲ

Anglijos karalienes vyras 
Philipp lankosi Argentinoj. 
Ten ji protestuojanti prieš 
ką tai minia apmėtė kiau
šiniais ir tomeitėmisj. Nie
kas nežino, prieš ką ta minia 
protestavo ir kodėl ji mėtė 
kiaušinius ir tomeites Į sve
čią, kurs nei su ju protes
tu, nei su jų bet kokiais nu
siskundimais nieko bendro 
neturi.
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Nė žingsnio pirmyn
New Yorke, bet ten jų žmo-i “Antra, JAV Lietuviu Bend
rus P. Vileišis laikėsi “iššau-' ruomenė 1961 metu pabaigoj
kiančiai” ir jokių rimtų de
rybų negalėjo būti, o tuo 

užsikirto. -Jos ne- ta,'Pu dr- p- Vileišis organi-

ciesoriaus žmona, kuri sto
vi aukščiau Įtarimo. Esą, jei 
kas kitas taip elgtųsi, kaip 
elgėsi L. Bendruomenės va
dai, tai būtų negerai, bet jie 
negali nusidėti, nes jie turi 
ehartą ir turi, pridėsime, ge
ras akis.

A. Bendruomenės vadai 
’abai nepatenkinti, kad A. 
Lietuvių Taryba neleido 
jiems pasiimti Į delegaciją

minėjo .organizuoto savo darbo 
dešimtmeti. JAV yra tas kraš
tas. kuriame laisviausiai gali 
reikštis ir ve’iri kiekviena tau
tinė bendruomenė. Todėl gražu 
buvo šia kta< > I.ietuviu Bend 
ruomenei A, krašto Prezidentui 
prisistaf.;p dėko.ti. Tai visai 
suprantama ir žmoniška. Tai vi 
siškai nieko hendu negali turėti 
su ‘darbo pasidalinimo principo' 
pažeidimu.” (Pabraukta visur 
mūsų. J. J.)

Reikia pa-akyti, kad to 
kie pasla A imai skamba 
labai nmamai. Juk L. 
Bendruomenė susitarė su A.

Ik'.i'ba nesibriauti

Ženevoje nusiginklavimo derybo:
juda išrietos. Užsikirto ir "trijų didžiųjų" derybos dėl’zaxo ?avo delegaciją ir dvi 
atominių ginklu bandvmu uždraudimo. Nepadaryta jokios ravnites pnes . pasimatvmą 
pažangos ne derybose <lel Berlyno mieste tvarkymo. \ t- neM , Bendraomen&. \.a 
siškas aklas maisas...

Iš Ženevos jau išvyko namo rusų užsienio reikalų mi
nisteris Gromyko ir anglų užs. reikalų ministeris lordas 
Home. Grižta namo ir mūsų valstybės sekreto: ius Rusk.
Ministeriai viską vieni kitiems pasakė, susikali ėti nega
lėjo ir važiuoja namo. Ženevoje paliko derybas tęsti nu
siginklavimo konferencijos delegacijos, kurios kalbėsis 
toliau, noi’s apie ką jos kalbėsis sunku pasakyti.

Nusiginklavimo konferencija bus tęsiama toliau, bet 
viltis prieiti kokio noi’s susitarimo žymiai sumažėjo, . Per
daug ji negalėjo sumažėti, nes niekas daug vilties ir netu
rėjo susikalbėti su rusais. O jeigu rusai pakeistų savo po- i siu, L. Bendruomenės vadai 
ziciją noi’s šiek tiek, tada vėl išgirstume, kad vėl yra ieido P. Vileišiui daryti ką 
vilties, ir derybos atsinaujintų, arba ta pati že; * \ . kon- jis nori ir ne tik “iššaukian- 
ferencija vėl atgytų ... iki sekamo užsikirtimu. čiai laikytis,” bet ir delega-

Amerikos laivai jau yra paruošti plaukti I Pacifiko ciją oi ganizuoti visai neatsi- 
salas, kur bus daromi atominių ginklų bandymai atmos-! id*vi ; kad pre2identą 
/eroje, kaip prezidentas J. F. Kennedy sakė, kad bus da- janĮ.ytų bendra delegacija’ 
romą, jeigu nepasiseks susitarti dėl tų ginklų bandymų ’ 
uždraudimo . . . su inspekcija, o nebepasitiki: . rusu žo
džiu, kurs jau ne pirmą kaitų pasirodė melagingas ir ap
gavikiškas. Pasitikėti tam žodžiui, po visos eilės patvri- bandvmų išmugeliuoti save paliktu auklėms, tegu jos pa-

- _ I l-r 1 r-l_ -___ - , - T -? _  - _ _ •,

dams:

“19C2 m. sausio 30 d. 6:30 vai. 
vak. centro valdvvos pirminin
kui J. Jasaičiui paskambino dr. 
Vileišis iš naujo: audiencija 
'.Vasbingtone gauta, delegacija 
sudarinėjama, kokių nors susita
rimu su Altu nereikia.”

Nepasmaugei—reformuok!

Lietuviai, kurie visai dar 
neseniai šūkavo apie Ameri
kos Lietuviu Tarybą, kaip

„ vr-1 -• I- 4. 1 4. T aPie beverti pinigą, kuri rei-P. Vileišio. Is to, ką patys L. k|a mesti lauk po apsilan.
Bendruomenės vadai apie kvmo pas prezidentą staiga 
Vileišį sako, suprantama yra pakeitė savo dainą ir dabar 
kodėl A. L. Tarybos žmonės ro(jo didele meile tai pačiai 
su juo nenorėjo kartu vykti, Amerikos Lietuvių Taiybai,

Reiškia nuo 1961 m. lap
kričio 30 d. iki 1962 m. sau- I ietuviu
šio 30 d. , ištisus du mėne- i kitu veikiančiu lietuviu or-* *• t,

ganizacija veiklos sriti. Ji 
net 'rašė -avo įstatuose pa
reiga "remti Altą,” o dabar 
dirbo iš vi-u jėgų, kad tą 
pati Altą sugriautų. Arba ko 
vertos kalbos apie dešimt
mečio sukakti ir reikalą ta 
proga aplankyti prezidentą 

Kaip tokį L. Bendruome- ir jam “prisistatyti, padėko- 
nės vadų elgseną vadinti, jei ti.” Tokias pasakaites L. 
ne perversmo ruošimu ir Bendruomt nės vadai geriau

i Baltąjį Namą.
Teko ir man griešnam ka- ji būtų reformuota, 

daise būti vienoje organiza- tiek. Beverti pinigą 
cijaje su P. Vileišiu. Tai bu- muok, ir tiek. 
vo senokai, kai čia 1942 me- Kas matė beverčio pinigo

tik žūt būt reikalauja, kad 
Tiktai 
refor-

tais bandė veiki Lietuvos Pi
liečių Taryba.

Paliko įspūdis žmogaus, 
kuris mėgsta garsiau už ki-

reformą? Ir kaip tą padary
ti? Tą klausimą ALT ėdikai 
išsprendžia labai lengvai.
Jiems visos "reformos” susi

tojai didžiulėj daugumoj 
darbininkai ir į parlamentą 
visada rinkdavo komunistus 
arba socialistus, o dabar iš 
spaudos (amerikiečių) suži
nome, kad tai kokie tai faši
stai ar dar baisesni padarai. 
Baimė patekti į arabų švel
nią globą tuos žmones Įvarė 
į desperaciją, o generolo 
Salan’o skatinamas teroras 
pasirodė netikęs ginklas už 
"prancūzišką Alžeriją.”

Arabai tame prancūzų ka
re prieš prancūzus yra “neu
tralūs,” bet po 7 su viršum 
metų karo retas europietis 
Alžerijoj negalvoja apie 
tūkstančius jų tautiečių žu
vusių nuo arabų teroristųtus kalbėti, nors ir neturėtų veda i vienų klausimą—Į pa- i)jo aJ. bombu Ta-lka> 

ką pasakyti. Linkęs yra ro- šalinimą is Amerikos Lietu- |ionuj žmoni wa ne
vin I omrnAc L'č»»-io ne * *dyti kitiems kelius, nors pats vių Tarvbos jos sekretoriau 

nesusivoktų kuriuo ir kur ei- dr. P. Grigaičio ir kai kurie 
dar prideda, kad jau laikas 
“asikratyti” ir nuo L. šimu
čio. . . Kokių noi’s kitų refor
mų “opozicija” lyg ir nepa
jėgia sugalvoti, nois minimi 
visokie planai, bet visi jie 
arba skraido padebesiais, ar
ba norėtų taip “sudemokra- 
tinti” Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kad ji pasidarytu

ti. Organizacijos disciplina 
jam yra svetima, o L. Bend-

mų ir pamokų, galėtu gal tik žmonės, kurie patyrimo i politinės veiklos priešakį? šakotu mažiems vaikams ’’uom®n^s patyrimas įodo, 
* 1 b * 1 ’ - • ' 1 kad jis ir meskos patarnavi

mus sugeba atlikti,
J, Jnš.

Pagaliau gauta daugiau juos migdydamos.
Įspėjimų sudaryti vieną de- Verta pastebėti, kad L. 
legaciją ir net pasirodė, kad Bendruomenė dedasi esanti
P. Vileišio išgauta audien-______________ _________
cija nėra visai tikra. Tas pri
vertė L. Bendruomenės va-

ir pamokų nieko nesugeba pasimokyti. Tokių žm • yra 
bet, laimei, ne jie lemia Vakarų demokratijų likimą.

O kodėl sugriuvo bandymas susitarti dėl atominių 
ginklų bandymų uždraudimo?. Nagi, dėl rusu nemėgsta
mos inspekcijos. Rusai komunistai sako, kad insnekciia 
būtų šnipiniėjimas. o to jie nemėgsta (jie mėgsta lik pa- dus kalbėtis su A. Lietuvių 
tys svetur šnipinėti), o todėl, pakrikštiję inspekciją špio- Taryba. Tose derybose L. 
nažu, jie jos kratosi iš tolo. O be inspekcijos ir sekimo Bendiuomenės vadai pasiro- 
negali būti susitarimo, todėl ministeriai ir išsivažinėja d ė toli gražu nelygūs A. Lie- 
namo. 0 kas toliau? Nieko. Bus taip, kaip iki šiol buvo.

Geras, bet beviltiškas reikalas

bet didžiausia tragedija.

“Kibirkštėlė vilties”
Ženevoje nusiginklavimo 

deiybos dar nepajudėjo iš 
vietos, bet kuo nors reikia 
save raminti, todėl girdime 
apie “kibirkštėlę vilties,” iš 
giažiosios Ženevos. Esą, ra
sai davė suprasti, kad jie 
yra priešingi “atominio klu-

tokia pat bekraujė, kaip pa- bo” narių didinimui. Kitaip 
ti L. Bendiuomenė. Ką noi’s pasakius, jie norėtų, kad jo-

kia kita valstybė neisigytų 
atominių ginklų. Todėl esą 
dar vilties, kad rusai norės 
susitarti dėl atominių ginklų 
bandymų uždraudimo su 
Amerika ir Anglija.

stiprinti ALt vietos skyrius. Kad rusai nenori didinti 
kurti naujus kur tik tai yra “atominio klubo” narių skai- 
galima ir padaryti, kad ne- čių, nėra jokia paslaptis. Jei 
bebūtų mūsų išeivijoj koio- jie būtų norėję apginkluoti 
nijų, kur ALT neturėtų savo savo “sąjungininkus” kinus

STEPONAS KAIRYS

Kovo 14 d. Ženevoje konferencijos dalyvių, kurie
geresnio “reformatoriai” ne
pajėgė dar sugalvoti.

Palikime juos dūmojan-
delegacijai A. Lietuvių Ta’- stybių atstovų konferencija kas konferencijoje netiki, S1**, £ 
rvbai, ką jie iš karto turėjo nusiginklavimo reikalu. Joje kad joje būtų susitarta bent -1- ‘atarina na;JUfįėti <n 
padaryti ir užmiršti visokius dalyvauja JAV, Anglijos, pradėti tikrai nusiginkluoti. į. * 1 - I < J

Spėjama, kad, konferenci
jai besibaigiant, Sovietų at
stovas Jungtinėse Tautose---- -------- —■
vėl pasiūlys visiems visiškai 
nusiginkluoti įprastos be
gėdiškos propagandos tiks-

Tarvbos žmonėms ir
Bns šaltasis karas, praskiestas kultūriniu "ben,1,adai biavi- turėjo perleisti vadovavimą (šveieariioiel pasidėjo vai- lauktų teigiamų vaisių. Nie 
mu,” delegacijų pasikeitimais, gal net bandymu bendrai 
palakstyti po erdvės platybes, šiaip niekas nepasikeitė.

tuvių

Tik tą Nikitos paperėtą Berlyno klausimą reiks vėl judinti.

1_—i- ui__ i, 2__________ j__?ijie Keie (įvasią ir nuoiaiKą
Lietuvių delegacijos lan-' šią ir nuotaikas, jie tik su- 

kymasis pas prezidentą vis kiršino išeiviją ir pasitama-
dar kelia kalbų ir barnių, vo kam tik norite, bet tik

Keleivyje jau buvo nuro 
dyta, kad grupė Lietuvių

jau ne musų išeivijai.
L. Bendruomenės išleistas

Bendruomenės vadų, Petro pasiaiškinimas (“Pro memo- 
Vileišio sugundyta pažadu ria”) 
gauti pasimatymą su prezi
dentu J. F. Kennedy, suma
nė tą progą panaudoti tam, 
kad L. Bendruomenės vado
vybė galėtų perimti ir vado
vavimą politinei veiklai, žo
džiu, buvo sumanyta dar gy
vą Amerikos Lietuvių Ta
rybą palaidoti, ar bent jai 
suduoti skaudų smūgi. Tai 
L. Bendruomenės vadų. taip 
sakant, padėka Amerikos 
Lietuvių Tarybai už virš 20 
metu triūso ir rūpinimosi 
Lietuvos bylą išlaikyti gyvą 
ir neleisti jai patekti į dulkė
tą lentyną, kur nemažai pa
našių bvlu laukia paskutinio 
teismo dienos.

L. Bendruomenės dalies 
vadų pasimojimas nepasise
kė, už ką nuopelnas priklau
so A. Lietuvių Tarybai ir 
pirmon galvon jos sekreto
riui dr. P. Grigaičiui.

Tiek jau vra visiems aiš
ku. Visiems aišku, kad L.
Bendruomenės dalies vadų 
pasimojimas nuėio niekais.
Užuot iškilti i politinės vei
klos vadus, tie vadai dabar 
daro svetimu sąžinių perkra- 
tinėjimą ir kviečia A. Lietu
vių Tarybos žmones “atlikti 
vieša išpažinti ir padaryti 
viešą atgaila.” Patys L. Ben
druomenės kalčiausieji va
dai nei išpažinties, nei at
gailos ir nemano darvti. Jie 
ir vėl kartotu tas pačias nuo
dėmes. jei tik turėtu progos.

Savo pasiaiškinime L.
Bendruomenės vadai sako. 
kad jie norėjo (pasimatvmu 
su prezidentu) “pakelti lie
tuviu išeiviios dvasia ir nuo
taikas.” Tikslas, lyg ir ne
blogas, bet vietoj kelti dva-

yra ilga išpažintis iš 
Amerikos Lietuviu Taiybos 
ir ypač jo sekretoriaus dr.
P. Grigaičio “nuodėmių.”
Save ponai L. Bendruome
nės kalčiausieji vadai balti
na, bet dargi jie turi prisipa
žinti, kad jie toli gražu ne- 

ibuvo nekalti avinėliai.
Pavyzdžiui, jie sako, kad:

“1961 m. lapkričio 16 d. dr.
Vileišis LB Tarybos prezidiumo druomenės 
pirmininkui telefonu pranešė:
Audienciją pas JAV prezidentą 
J. F. Kennedy I.B vardu gau
ta. Bet audiencijos taip pat pra
šąs ir Altas. Abiem prašytojam 
sąlyga—jie turi susitarti ir at
siųsti viena delegaciją.”

padaryti 
P. Vileišio
versmėlius” ir Vinco Rašte- S-gos, Lenkijos, Rumunijos, 
nio “patarimus?’ Būtų buvę Bulgarijos- Čekoslovakijos, 
mažiau sannatos ir nereika
lingo triukšmo.

Sukeltas triukšmas šaukš
te vandens juo labiau buvo 
nereikalingas, kad iš pat 
pradžios (1961 m. lapkričio 
30 d.) Vileišis jau žinojo ir 
informavo L. Bendruomenės 
vadus, kad ir Amerikos Lie
tuvių Taryba yra prašiusi 
audiencijos, o savo rašte L.
Bendruomenės vadai sako,

‘‘Grigalius tadv. John J.), 
skaitydamas raštus, Įrodinėja, 
kad Altas prezidento audienci
jos pradėjęs ieškoti 1961 m. pa
vasari.”

Abejonės nėra,
Lietuvių Taryba daug anks-

peršamus “per- Kanados Italijos, Sovietų

Brazilijos. Indijos, Meksi
kos, Egipto, Nigerijos, Šve
dijos, Abisinijos ir Birmos 
atstovai. P ancūzija atsisakė Ju, Sovietų S-gai visai nema 
dalyvauti. inant pačiai nusiginkluoti.

Tokia konferencija šaukti; Bet Jungtinės Tautos lai- 
labiausia skatino Sovietai, kė reikalinga pasiruošti ir

bus geriausias atominiais ginklais, jie turė-skyrių. Ta? 
atsakymas
priešininkams ir “beverčio tą padalyti. Bet nedarė, ki-

visiems ALT jo virš dešimties metu laiko

pinigo” reformatoriams.
Be to, seniai jau laikas

nai komunistai atominių pa
būklų dar neturi. Bet iš to 

rusai sutiktukurie žvmiai anksčiau pasiū-'netikėtam atsitikimui — kad. ^ajX« ii ^ubmripJntūi^uš atominių ginklų bandvmus
lė visiškai nurigir.kluoti, su- bus nutarta nusiginkluoti, 
naikinti atominius ginklus. ! Tada kiltų klausimas: ko-

žinant Sovietų plėšrumą, j P^u.liui ”usi?i1nk-
ju sau statomą uždavinį už- ^v,mo pasekmes. Tas 
kariauti komunizmui visą ^lm^s buvo įsnagnnėtas 10 
pasauli. Vakaruose tą pasiū-1 k,.a^H ūkio zmovų, jų tarpe 
lyma sutiko kaip nauja ko- ir Sovietų S-gos, ir

. YlO Cl O O IZITTVI O C? O *7/’T *

ir kitokius lietuvių klubus į uždrausti ir leistų užsienie- 
vieną organizacija ir klubu čiams kontroliuoti ar tikrin

ti, kiek jie patys to susitari
mo laikosi.

“Kibirkštėlė vilties,” atro-

munistu klastą su nepasitikė- Pasi-"akymas yra
jimu, ir d -1 to visos tuo rei- 

kad A. kalu vestos derybos buvo be
vaisės. Didelis nepasitikėji-

čiau už P. Vileiši ir L. Ben- mas Sovietais žvmi ir dabar;

toks:
Nusiginklavimas ir nebe- 

siginklavimas, kad ir daug 
milionu žmonių paliktu be 
darbo, ūkio suirutės nesukel-

apsivienijimo atstovą ar at 
stovus Įtraukti i ALT tarpą.

Klubuose spiečiasi daug
tūkstančiu lietuviu, kurie iki do> N’a tik klajoklė švieselė 

tos, ir jų šiol tiR vienoje kitoje vals_ tarptautiniame raiste, 
maz aug Įjjoje yra susibūrė i savo *

taryba galvojo Ženevoje vykstančias derv , . .
ir nrašė pasimatvmo su pre- bas. iuo ’abiau, kad dar tik Y?’ tambūtu. tinkamai pa-
zidentu, todėl “perversme- prieš kelias dienas spaudoie O pasiruošiant tek-
liui” su Baltojo Namo netie- tilpo pusiau partinis pareis- įvesti trumpesnę kaip da-
siogine parama nebuvo jo- kimas. kad Sovietu Sąjungas~ar JA.V darbo_?avai^’_i_
kios vilties. Tik politiniai la- visa galia remiasi jos ginklų

Vadinasi tris mėnesius iš 
anksto žinojo- kad vyriausy
bė noribendroslietuvių dele
gacijos, b&t ką jie darė. kad 
toki vieninga delegacija bū
tų sudalyta? Nieko nedarė. 
Bet užtat jie viską darė, kad 
Amerikos Lietuviu Taryba 
su delegacijos siuntimu ne
turėtų nieko bendra. Jų pa

bai naivūs L. Bendruome
nės keletas vadų manė Vi
leišio pažadais įvykinti V. 
Rastenio patarimus.

įdomu, kaip L. Bendruo
menės vadovai bendrai ver
tina savo vietą lietuviškoj 
visuomenėj. Jie savo rašto 
pradžioje sako:

‘‘Gyvenimas nesiduoda sprau
džiamas j griežtus rėmus. Juo la-

jega.
Kas Maskvą verčia būti 

lvo tikra taikos skelbėja ir 
siūlytoja net visiškai nusi
ginkluoti9 Pirmoje eilėje 
ginklavimosi sudaromi So
vietams vidaus sunkumai. 
Oinklaviroasis reikalauja 
milžinišku mnigų, medžiagų 
ir žmonių darbo ir tai tuo 
metu. kai Sovietams prade-

biau nesiduoda ribojama Lietu- da st'^i mai tui duonos, pie
čių tarpe kilo abejonių dėl vos Ia>svė« kova, kuriai anga- no. riebalu, kai nartiios su
tokios politikos išmintingu
mo ir L. Bendruomenės kal- 
čiausieji vadai turi pi ipažin- 
ti, jog-

“LB centro valdyba audien
cijos klausima svarstė 1961 m. 
lapkričio 20 d. posėdy, čia bu
vo prieita prie išvados, kad 
klausimas yra labai opus ir ga
lįs kelti veiksniu nesutarimus, 
kas. be abejo, nebūty naudinga 
bendrajam lietuviškam veiki
mui.”

Jie tuoj priduria, kad 
buvę nusistatyta ieškoti išsi
aiškinimo su A. Lietuviu Ta
ryba VLIK’o posėdžiuose

žuojamas tiek paskiras lietuvis, važiavimas ''sioareigdia per
artimiausius metus pasivyti 
ir nralenkti Amerika.

Maskva verčia dėtis taikos 
balandžiu ir tas pa<ra1iau i- 
pytas Įsitikinimas, kad ji ir 
kažkokias pastangas dary-

gesnes apmokamas atosto
gas. padidinti pasenusiems 
mokamas pensijas. Kai ka
riai nebebus atskiriami nuo 
savo šeimų, laimės visuome
nės dora

bendras organizacijas. Tai 
vra politinė jėga ir yra apsi
leidimas ta politinę jėgą ne
traukti i lietuviškos visuo
menės pastangas padėti mū
su senajai tėvynei ar tėvų 
'kilmės kraštui atgauti lai
svę.

Alžerijos tragedija

Alžerijoj taika, bet krau
jas vis dar liejasi. Tik pas
kutinėmis dienoms ten pran
cūzai kau jasi su prancūzais.

Peronizmas gyvas
Argentinoje rinkimai pa

rodė įdomų reiškinį. Nuver
stas diktatorius Peronas ta
me krašte vis dar yra popu
liarus ir leidus jo šalinin
kams statyti kandidatus, tie 
surinko vietomis apie 40'7 
visų balsų.

Keista. Nuverstas diktato
rius vis dar populiarus. Jo 
palikimas buvo ekonominis 
bankrotas, eibė skandalin
gų istorijų ir sauvalės, bet 
žmonės jį atsimena ir už jo

Dabartiniu metu visos pa- Prancūzijos vyriausybės ka- šalininkus balsuoja.
taisnuomene

muisi išleidžia per metus 120 Prancūzais, kurie nori likti 
bilionų dolerių. Tas sudaro prancūzais jų gimtoje Alže-
.8-9% visų tu tautų pajamų. n-l2Je. ...

Pereitos savaitės gale vie
name Alžyro priemiestyje

šaulio valstybės ginklą vi-

Dabar karo reikalams dirba 
apie 50 milionų žmonių, o,

kariauja su 
nori

be to, 20 milionų tarnauja vietir^ Prancūzų teroristų
kariuomenėje. grupė, pagal isakymą ar pro-

(iek visa Bendruomenė. Lietu
vos laisvės kovos atsisakymas 
būtu pagrindinių Bendruomenės 
tikslų ir uždavinių išsižadėji
mas. Ji to padaryti negali, nes 
tam ją įpareigoja Lietuvių Char-
ta. . . ________ ____ _ ___________

‘‘Darbo pasidalinimo principas : si varnai su Vakarais, o!P“0, 
šiuo atveju būtų buvęs pažeis- tain pat ir 
tas, jei kas kitas būtų prezidento
audiencijos siekęs. Apie tai ne-

4dama. nelaimės ginklavimo-p,ams tjestb pylimams pilti

Atrodo labai keistai- bet 
mįslę padeda atspėti tas 
faktas, kad Peronas, tegu 
ir neširdingai ir tik savo 
diktatūros išlaikymo sume
timais, bet buvo pirmas Ar
gentinos istorijoj valdytojas, 
kuris atsiminė ir eilinį žmo
gų, “bemarškini” prasčioką,Nuo karo reikalu atleisti! v.okaciJo^ tikslu, užpuolė ka- ______ __ _____

žmonės galėtu būti panau- r^omenes dalinį iš paralų ir į kuri visokie radikaliais pa 
doti atsilikusio ūkio kraš
tuose jo gamvbai pakelti: 
gyvenamųjų namų. imonių, 
ligoninių ir kt. statybai, ke-

„raitėte karo so Lt »’eMžia-
lai^vuobi nacauliu. Ima ginklavimuisi, butų pa-

Bet ka? dabar natikės naudota žmonių gerovei 
buvo nieko Sintėti. Dar dau- Maakvai. kad jos pasiūly- ke,ti- ** ,liūdn*
giau—jau visa eile metų. kai mas nusiginkluoti yra nuo- .a” ,lr Ženevos kon ferenci- 
Amerikos lietuvių delegacija širdus? Kaip minėjau, nepa- įa PieJJ° S1UO atv£Ju
Baltuosiuose Rūmuose nesilan- sitikėjimu Maskva yra tirs- ?usivynrn.°> \r nej

* to didžiausia kaltininke vei

užmušė bei sužeidė kelioliką | vadinimais pasikrikštiję po- 
kareiviu. Po to kariuomenė: Htikieriai nematė reikalo 
ėmėsi išvalyti tą priemiestį i kreipti dėmesį
nuo teroristų ir po. dviejų Tai gaiėtų būti pamoka 
dienų kautynių priemiestį jr radikalams ir generolams, 
apvalė ir kiekvieną namą iš- i Armijos generolai ir karo 
kratė. De Gaulle armija lai- laivyno vadai Peronui griž- 
mėjo, bet po žiaurių imtynių neleis, bet ir demokratijos 
ir sudėjus iš abiejų pusių ne-. gręžimas Argentinoje nusis- 
mažai aukų. Karas prieš a- tumia į miglotą ateiti. Jei

kė. Bendruomenė tesiėmė to, ko tas ir Ženevos konferencijos
kiti nedarė. oras. Ir vargiai kas atsiras iš Maskva.

rabų nacionalistus išsigimė 
į pilietini karą tarp pačių 
prancūzų.

įdomu, kad to priemies
čio prancūzai gyven-

žmonės išsiilgsta diktato
riaus ir kokios nors “Ievu
tės**. demokratijos šalinin
kai neturi ko džiaugtis.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

DETROITO NAUJIENOS
Gražus socialdemokratų 

susirinkimas
Liucija Mingėlaitė ir Rai
mundas Sukauskas.

Kovo 10 d. O. ir A. Straz- Kaziuko mugė
dų namuose jvyko LSS 116 Skautai šiemet vad. ”Ka- 
kuopos eilinis narių susmn- zjuko rnugę“-bazarą Ispanų 
kimas. Ta proga buvo pa- namuose rengia Verbų sek- 
skirta 10.00 dol. auka Sta- ma(jjen^ balandžio 15 d.

Kaip visada, jie turės pridir-nislavos Jakševičiūtės-Venc- 
lauskienės palaikam^ palai
doti ir paminklui pastatyti. 
Kita tiek sumetė kuopos na
riai iš savo kišenių (jų pa-

bę gražiausių rankdarbių ir 
priruošę valgių bei gėrimų. 
Už nedidelį pinigą bus visko 
galima gauti. Visuomenę I

vardes vėliau paskelbs aukų, kviečia ateiti ir su skautu 
likimo komitetas). Buvo kais visą diena ispanu salė 
nutarta rengti įprastini vasa- • je praleisti.
rinį išvažiavimą gražiame
Navickų ūkyje rugpiūčio 19 Miluko monografija 
d., sekmadieni. Susirinkimo; 
metu prisiminti kuopos na
riai Vincas Karpšlys su žmo- į gėlos paruošta, Lietuvių En- 
na, kūne, ir išvažiuodami ciklopedijos išspausdinta 
nuolatiniam apsigyvenimui kun. Antano Miluko mono- 
i Florida, neužmiršo užsimo- grafija jau gavo Detroite vi- 
kėti nario mokesčio, kad ga- si prenumeratoriai, ir ji par
ietu pasilikti kuopos nariais davinėjama spaudos platin
ėki 1962 metų pabaigos. , tojų. Su jos turiniu dar ne- 

Susirinkimas baigėsi sau- turėjau progos susipažinti, J 
niomis vaišėmis, kurias ska- bet iš viršaus tikrai gražiai, 
niai paruošė Ona Strazdie- skoningai atrodo, tiek aplan-! 
nė. o jos vyras Antanas, kas- tiek viršeliai. Knyga 
vaikščiodamas aplink vaišiu stambi, arti 4 šimtų puslapių, 
stala, pilstė visiems ugnini Iliustniota. Prenumeratoriai 
vandenėlį ir gaivu aluti, čia už ją mokėjo 5 dol., bet kny- 
turėjau nroga susipažinti su gų rinkoje parduodama po 
šeimininko broliu Juozu 6 dolerius.
Strazdu, atvažiavusiu pavie- ,, .. D.. . .. , 1 , Kalbėto Valt. K. Banaitissėti iš Chicagos. Jo vardą
dažnai skaitydavau 116 kp. Visuomeninkas,

jau atėjo 

Seniai žadėta Vlado Min-

BŪTŲ DAUGIAU MIRĘ DĖL DRUSKOS

bmgnamton, N. Y., General ligoninėj mirė 6 kūdikiai 
ir dau;; susirgo dėi to, kad jiems per klaidą buvo duo
tas toks maistas, kuriame buvo perdaug druskos, čia 
matome vyriausiąjį tyrinėtoją Robert McKinley (kai
rėj) ir valstybės policijos chemiką Robert Familiar. Jie 
tiria 29 butelius kūdikiams skirto maisto, kuriuo buvo 
pamaitinti mirusieji. Tie buteliai buvo užšaldyti ir vė
liau būtu buvę panaudoti.Tyrinėtojai surado, kad tame 
maiste buvo perdaug druskos, kurios perdidelis kiekis 
žmogui yra nuodingas.

Pagerbs kongr. Joelsoną
Balandžio mėn. 8 d. pater- 

soniečiai rengia pagerbimo 
pietus kongresmanui Char
les Joelson, kurie bus Pilie-

VVORCESTER, MASS.

Išsikelia General Electric
Šitos bendrovės vadovybė 

pranešė, kad telefono dirb- 
žurnalis- tuvės nuo ateinančių metų 

užrašų knygoje, nes tai buvo tas, muzikas, dabartinis Free pradžios iškeliamos į Ash- 
vienas kuopos atgaivintoju Europe transliacijų \ okieti- land miestelį, apie 15 mylių 

vicedirektorius V, K, už VVorcesterio. Darbinin-apie 1920- sius metus, kaiįl°Je± » a * -- _ _ ■»---- •_ . Dnvvnilla l-z\ifz* Iro IVvoin o-i Iromeduvo atsiKraivta raudonojo 
suso. Malonu buvo su Juozu P’e nūdienę Lietuvos padėtį, ten, bet daugelis yra nusimi-

noaozlAtocL z4 oi-kna pagavivvar! uai

Strazdu pasišnekėti dauge- Kalbėjo apie pusantros va- nę, kad neteks darbo. Čia 
Hu klausimu. landos, ir jo paskaita buvo dirba virš 1,000 darbininkų,

Kitas susirinkimas bus T. labai Įdomi, gausiai statisti- 
ir J. Palionių namuose. Apie 'Ka paremta. Jį klausė pora 
tai pranešime vėliau. šimtų žmonių. Po paskaitos

. keletas asmenų davė klausi-
Nauja Dloco valdyba mu? j kuriuos prelegentas į-

Detroito Lietuvių Organi- domiai atsakinėjo, 
zacijų Centro atstovai kovo 
11 d. buvo susirinkę išklau- 
svti pereitos valdvbos prane
šimu ir išrinkti valdyba nau
jai kadencijai. Tarp kitko,
Dloco v-bos pirmininkas ga- ----------
vo iš atstovų pylos už įžei- Aloyzas Baronas: L1EP- 
džiančiai grubų laiška Alto TAI BEDUGNES, pre- 
centrui, kuriuo, siunčiant miniotas romanas, 279 psl., 
pinigus, buvo Alto Vykdo- ^a^na ?3,00. 
masis Komitetas ”namokv- Aloyzas Baronas: VIENI- 
tas“. kaip reikia veikti. Dlo- gi MEČIAI, 117 psl. kai- 
co p-kas čia peržengė savo na $ 1,50. 
kompetencijos ribas. Didele

Alfonsas Nakas

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

GARDNER, MASS.

KAS SKAITO KA*. 

TAS DUONOS NEPKAMl.

KANADOS NAUJIENOS
Padidino senatvė* pensijų
Ponai progresyvūs kon-

gusi prie universiteto medi
cinos fakultetą, kurio pir-

...... , . -r „ ..... ... miau nebuvo, kad medicinomcių kluoo saleje, 62 Lafa- servatonai ir jų partija nu- , , nereįėtll ieškoti ki- 
yette St. (kampas Summer siminę rinkimų rezultatais ir,
St.), Paterson, N. J., 6 vai. ruošdamiesi generaliniams 
vak. .Jis yra nuoširdus lietu- linkimams, užkabino slieką 
vių draugas, todėl visi kvie- ant meškerės balsuotojams, 
čiami gausiai dalyvauti. Bi- tikėdami, kad šie jį sugriebs 
lietų kaina vienam asmeniui ir vėl nubalsuos palikti kon

servatorių partiją valdžioj.
Tas sliekas tai algų pakėli
mas 7 tūkstančiam aukštų 
valstybės tarnautojų, pakė
limas senatvės pensijos pen
sininkams ir karo tarnyboj 
netekusiem darbingumo nuo

o doleriai.
Patersono lietuvė

UNION CITY, CONN.

Mano gili padėka

1961 m. rugsėjo 19 d. ma- 55 iki 65 dolerių mėnesiui, 
ne suvažinėjo automobilis, Liberalai dabar siūlo 75 dol. 
dėl to turėjau ilgai gulėti li-' o kai buvo valdžioj, tai vos 
goninėje. iš kurios teišėjau išdrįso pakelti iki 46 dol. 
šių metų vasario 21 d. Naujoji Demokratinė Parti-

Ligoninėj būdama, buvau ja siūlo pakelti iki 100 dol. 
daugelio lankoma, gavau net mėnesiui. Gavę nors ir $10 
165 paguodos kupinus lais- daugiau, pensininkai džiau- 
kus. gėlių ir kitokių dovanų, giasi ir ne vienas atiduos sa-

Yisų tu geių žmonių iš vo balsą pono Defenbacke- 
Union Citv, Conn., Trenton, rio partijai.
N.J., So. Boston, Mass., An-
sonia, Conn., Waterbury,
Conn., Kingston, Naugatuck 
ir kt. vardu aš čia negaliu

Vietos spauda paminėjo 
Vasario 16

Vietos spauda vasario 16 
d. parašė apie Lietuvą, pa
brėždama, kad ji 1941 me
tais buvo Sovietų S-gos pa
grobta ir šiandien tebėra jos 
pavergta.

Semenavičiu sukaktis

Ilgas streikas
Šį mėnesį suėjo 11 mėne

sių, kai Royal York viešbu- 
suminėti. Jiems visiems aš čio 1200 tarnautojų išėjo į 
esu labai dėkinga ir niekada streiką. Streikas tęsiamas, 
nepamiršiu jų parodyto nuo- viešbutis piketuojamas, 
širdumo.

Marijona Kizelevičienė

PAVEPGTUATSTOVAI
VVASHINGTONE

Dabartinėje taiTtautinėie 
nadėtvįe įausti abieiu fron-

viešbutis piketuojamas, o 
faktas yra toks: apie pusė 
streikininkų seniai prizo į 
darbą darbdavio salvgomis, 
anie 4 šimtai streikininkų 
susirado darba kitur, bet te
bėra streikininkų sąraše, ir
anie 5 šimtai streiką tęsia ir 
piketuoja. Praktiškai streį-

tose provincijose; suvalsty
binus autobusų susisiekimą; 
įsteigusi automobilių drau
dimą — mokama nusė to. 
kas seniau mokėta privati
nėms kompanijoms, o gau
nama dvigubai ir trigubai 
daugiau nelaimei atsitikus.

Saskachewano provincija 
buvo pirmoji, kuri ivedė pi
gų gydymąsi ligoninėse. Tat 
planas po 10 metų praskynė 
kelią visai Kanadai. Tenai, 
tolimuose provincijos už
kampiuose, kur ambulansaa 
negali pasiekti, darbininką 
ar ūkininką nemokamai pa
siekia helikopterio ambuhm- 
sas. Be to, padaryta šimtai 
kitų reformų, kurioms sura
šyti reikėtų ištisos knygos. 
Tokia knyga anglų kalba 
jau yra ir parašvta. būtent: 
’Facts About Saskachewen“.

Pagaliau prieš dvejus n»* 
tus ketvirto termino rinki
muose CCF partija ir jas 
premjeras T. C. Douglas pi^ 
žadėjo provincijos gyvento
jams pilną draudimą ligoje. 
Reiškia, Saskachewano pi
lietis susirgęs nemokės nė 
vieno cento, o gydysis ligoni
nėje tiek, kiek reikės. Ir už 
visa tai tenai pilietis mokės 
mažiau, negu pusė to. ka jb 
moka ar turi mokėti priva
čiom draudimo bendrovėm.

tu — lalSVOIG pasauliu ir su- ,
| vietų domini,oiamoio — pa- Pralaimėto irkomoam-
Įsirenfrima galimiems spren-.”7aPff0

Vasario 5 d. Semenavičiai dimams- kurie, iei irnena=a- n®- Teisine padėtis
. . J u. oeinęnaviviai ir komnanuos veiksmai. nu-

avo seimos tarpe minėjo ve- Ims dabartiniu tamtautmiu - .dvbinio ffvvenimo 50 metų "roblemu. rali kuri™ laikui ^elnt’ stre,kJn^kus-
. ........................ , sukakti, fe anksčiau gyZo ”užftddvti“. Snsiorien- ”amne1ama
SLA 5/ kuopa kovo 31 d. Providence o paskutiniuo- tuoti nadėtvįe ir .TV politi- miaukiame

7 vai. vak. Lietuvių Piliečių sius 2 metus Gardnery. Lin- ^s gairėse. Paverk me.

nemažai ir lietuvių
Bus Centinis išpardavimas

Kanados teis-

* __invi.T inviiij? 
99

_____m vz: jctzrio
P.S.I.“ Tas planas 

pradėti veikti nuo balandžio 
1 d. Tam sveikatos "tanui 
mirtinai priešinosi "rieš rin
kimus ir dabar Kanados Gv- 
dvtoių Draugija ir draudimo 
bendrovės. Rodos, dėl to su
sidarė nepatogumą®____________ Gardnerv. Lin- Ros gairėse. Pavergtum Sei-

Klube rengia Centini išpar- kju jjems dar daug gražių mo vadovybė <General Co- . streiklaužiais ir grižii- ni-moti medtamo®
davimą. Kad išpardavimas dienų. mmitteeV kurin sudaro visu J*1**1’’ komnaniia valdo vieš- las ir plano wkdaTna« tn*ė*o
geriau pasisektų, senas vei- ‘ Seime dalvvauiančin delega- b"7*’ sn nuostoliais, nes dau- būti nukeltas i liepos 1 d.
kėjas K. P. Šimkonis paau-; Mirė • CpU atstovai JT imtuvai at- Tstaic?- Jtakirvni orpra‘ Kanados liet-™?

rinks savo valdžia 

Vargais negalais snlindv-

kojo $10. Gal ir kiti paseks Viktorija Dubažinskaitė- «+ovam*a V. Sidrikauskas),

dauguma perrinkta, naujoji 
v-ba pasiskirstė pareigomis 
šitaip: Ralnh Valatka — pir-

Juoras švaistas: JO SU
ŽADĖTI N fi. nremiiu o t a s 
romanas fs Vinco Kudirkos 

394 pusi. kaina... T - j • gvvenimo,mininkas, Juozas Gruzdąs ir 
Petras Januška — vicenir- '
mininkai. Vacys Lelis ir VIa- Alė Rūta, MOTINOS 
das Viskantas — sekretoriai, RANKOS, romanas apie 
Alfonsas Juška — iždo sek- motinos meile, jos tikslą ir 
rotorius ir Antanai Norus- rūpesti išauklėti savo vai- 
Naruševičius — iždininkas, kus pilnais žmonėmis ir ti

krais lietuviais, 397 psl..Priimti Lietuvių Namų 
įstatai

Kovo 11d. kelios dešimtvs 
šimtininku (davusiu šimti
nes Lietuviu Namams įsigy
ti) priėmė perkamu namu 
valdvmo įstatus. Gaila, kad 
dėl keliu kitu ta diena buvu
siu susirinkimu tik dalis šim
tininku tegalėjo dalyvauti.

Pirmasis Maironio 
minėjimas

Maironio metus oficialiai 
čia pradėjo Kultūros Klubas. 
Jis Tarptautiniam Institute 
kovo 11 d. suruošė-7)!rmaji 
Detroite Maironio gimimo 
šimtmečio paminėjimą. Pa
skaitą apie Maironi skaitė 
rašytojas Balys Gražulis. 
Deklamavo' Dalia Mikaitė,

kaina $4.09
Jurais Gliaudą. ŠIKŠNO

SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantu gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Vvtautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

Pranas Nauiokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA Į
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

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

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o i 
636 Broadvray, So. Boston 
27, Mass.

jo pavyzdžiu.
Visi nariai ir nenariai 

kviečiami atsilankyti.
Mirė

Antanas Bakutis, 12 me
tų amž., Povilas Grigas, Jur
gis Sevage-Jerusevičius. A- 
leksandras Ardavičius, Juo
zas Ta pa rauskas, Leonas 
Drauginis, Vladas Visockis 
ir Hulda Česaitytė.

Sveikinu dr. P. Grigaitį
Sveikinu Alto Centro sek

retorių dr. P. Grigaiti, ypa
tingai energingai ginantį 
Altą nuo tų, kurie mėgina 
trukdyti tos taip svarbios 
mums organizacijos darbą.

J. Krasinskas 

CHICAGO, ILL.

crplis ištaigu, itakinmi orga- 
nirarihi. visokios rities in
stitutu ir t.t. nedaro konven
cijų šiame viešbuty, kol eina

Nawotn\', 74 m. amž., kilusi ko^o 12-15 dienomis lankė- 
iš Troškūnų miestelio, paliko si Valstybės Denartamente.
4 sūnus ir 2 brolius, nas senatorių® ir kongres-

Povilas Majauskas, 78 m. manus ir iteikė $eimo me- , ..... ______ ________ — - ;_
amž., kilęs iš Kupreliškio morandnma. Memorandu-’’n k0™™1™?*? ^džiausiąs,sąrašas. Reiškia, rinkimai t 
miestelio, paliko dukteri mas reikalauia. kad Vaka- Bntu įnmenmie ir vra kon-;Vyks> Kad t]eTns kandidą- 
Bronę Grigienę, sūnų ir au- rai nusiginklavimo ir Berlv- venenu viešbutis. Toronto tams gautu kelis šimtus bal- 
gintinę Ona Prunskvtę. rn klausimu sprendimo ne- miestas vra nutraukąs visas j su iš 6 ar 8 tūkstanėru lietų-

Abu palaidoti šv. Jono ka- atjungtu nuo euroniniu pro- operacijas tame viešbutyje viu Toronte, su rinkiminėrufe 
nuošė.

savo

streikas, o šis viešbutis vra tas K L. Bendmom«y«B 
Canadian Pacific <~l<>žinke- Krašto Tarkos kandidatą

Gam iškis

ROCKFORD, ILL.

blemu visumos ir jokiu mm pat streiko pradžios, dėžėmis ir sąrašais komlsHt 
mostu nemtvjrtintu Aišku, dalis konvenciiu čia lakstvs prie bažnyčių, salėse.

ov. Sa iungos užzrobimu. vis dar vvkstą. nes vis atsi- 
Be to. rūpintasi kad JT pil-randa streikams ir uniioms 
natvie būtu iškeltas m sovie-priešingu žmonių ir ištaigu, 
tinio kolonializmo likvida- Dėl streiko turi nuostoliu 
vimas. darbininkai, komnaniia ir

Valstv^Ss Pasekratorius Toronto miestas. Dabar ta 
n. e. A. Johnson natikino kompanija diktuoia salvgas. 
Seimo atstovus, kad naverg- bet unija iu nepriima, nes

c

Pagerbė dr. P. Daužvardį
Kovo 18 d Jaunimo Cent

ro namuose buvo pagerbtas 
Lietuvos Generalinis Konsu
las dr. Petras Daužvardis jo 
35 metų Lietuvos Užsienių 
Reikalu Minist. tarnybo
je ir 25 metų buvimo Chica
goje proga. Pagerbimą su
rengė tam tikslui sudarytas 
iš visuomenininkų ir organi
zacijų komitetas.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį” Kaina

doleriai.

Svarbus susirinkimas

Balfo 85 skvriaus valdvba 
šaukia nepaprasta susirinki
mą balandžio mėn. 5 d. (ket
virtadieni ^:30 vaL vakare tosios Furonos klausimas vra Inriėmimas tokiu salvgų bū- 

g’nras ir tinkamu laiku bus tu uniiai mirtinas smūgis, 
ičvplta'j. Jis tain mt pritarė Dauriau pralaimėti nėra ko.

memorapd”Tno min- ir todėl rtrmkas dar gali tes- 
ėiai dėl sovietinio koionirmo tis labai ilgai, nes teisiniai 
kėlimo Jungtinėse Tautose, dar nenralaimėtas.

Seimo atstovai a niaukė 
apie 49 c°natoriu ir kongres
menu. Visi iie vra perai susi-

Lietuviu Namuose, o iei ta 
dieną bus vestuvės, tai gal 
ir tenai nuneš dėže. kad nito* 
sų patriotai galėtų nieko na- 
sugaišę balsuoti.

Paprasta* oUieHk 

DETROIT, MICH.
Lietuviu Klubo mažojoje sa
lėje. Be kitu svarbiu reikalu, 
valdvba pasiūlvs siu metu 
darbu plana. kurį visi nariai 
turi išnagrinėti.

Skvriaus valdvba kviečia 
susirinkime dalyvauti visus 
narius ir rėmėjus.

Valdyba

PATERSON, N.Y.

Mirė T. Krakonienė

Knygos mėgėjas
Naujas ateivis P. PaėoftlB 

užsisakė K. Bielinio rtofc 
metai. S. Kairio Lietuva 
do, J. Kario Senovės Lietu
vos pinigai ir Nepriklauso 
mos Lietuvos pinigai.

Kad daugiau būtų tokių 
knygos mėgėju, išleista lie
tuviška knvga negulėtu mė
tų metus knygynų lentynose.

Vykdo pažadus
CCF — socialistų partija, 

pažine «u nevergtojo® Euro* dabar vadinama New Demo
no® reikalais ir nazadėio vi- eratie Party, 1944 m. laimė- 
sokeriopa savo parama Stei- jusi rinkimus Saskachewano 
mo memorandume iškeltiem Provincijoj ir tą provinciia 
klau®imam. be pertraukos valdydama iki

Kovo 3 d. po ilgos ir sun- Pavergtųjų 8«imo atsto-į šiandien, padarė daug jau
kios ligos mirė Teofilė Kru- vam® negerbti Lietuvos Pa-'-TM reformų ne tik darbinin- 
konienė. Ji buvo stambaus siuntinvbė surengė priėmi- kams ir ūkininkams, kuriu 
lietuvišku ir kitų geru darbų ma. kuriam? dab^vavo ir balsais yra išrinkta, bet ir 
rėmėio Jono Krukonio žmo- Vplctvbė® Denartamcnto na- visos provincijos gvvento- 
na, kilusi iš Lietuvos, Liš- reionrnu ir Wa®bin<rtone e-'jams. Saskachewano Drovin- 
kiavos parapijos. Nuliūdę li- pančio dinlnmatinio korpuso ciia tokiu būdu yra pirmoji, 
ko vyras Jonas, duktė ir vai- nariu, ir JAV Kongreso na- įvedusi 2-ių savaičių priva- 
kaitis. Palaidota Kalvarijos, riu. ir lietuviu kolonijos at- loma atostogų istatvma vi- 
kapinėse. ' stovų. Kor. ‘siems darbininkams; Įstei-

Skaityk Stasio Micbel— 

no parašyta knyga “LIETU- 
VIŲ IŠEIVI IA
J E,” 500 puslapiu. d»m» na- 
▼eikslų, gal ten ir ne
matysi. Kaina •<*.
lėliais $4.00, lriete” *<**
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Baigėsi viena komedija
Kovo 18 d. visoj Sovieti

joj buvo "renkami“ Aukš
čiausios Tarybos ir Tautybių 
Tarybos atstovai. Aišku, tas 
buvo daroma ir Lietuvoje. 
Keleivy jau anksčiau pa
skelbėme, kas yra išrinkti, 
nes ten tas iš anksto žinoma, 
o tariami rinkimai daromi 
tik dėl svieto akių.

O vis dėlto koks triukšmas 
buvo keliamas pnes rinki
mus! Laikraščiuose buvo 
spausdinami ilgi kandidatų 
liaupsinimai, rengiami su
sirinkimai. kuriuose atsto
vai“ susitikdavo su rinki
kais, 50,000 agitatorių zujo 
visame krašte.
Ir kam visa ta komedija, jei 

tik tuos tebuvo galima iš
rinkti, kurie buvo partijos 
pasiūlyti? Tai akių dūmi
mas- piktas žaidimas demo
kratija.

"Vyresnis brolis“ 
apdovanotas

Aišku: lietuviai, kati ir iš

kilę ’ taiyoinę Lietuvą“ pur
vais... naoijo koresponden
tas viešniai Vilniuje nave 
keletą Klausimų, ir jie buvo 
peruuou is magnetoiono 
juosteles. Leonaite (per ra
diją — Leonavičiūte, paais- 
Kino, kad ją grįžti vertęs 
vuaugo ilgesys- ue to, buvusi 
pasnigusi Lietuvos, draugų. 
.Apie gyvenimą JAV-se pa- 
pasakojo, kad sunkiau buvę 
aiaugauti su tenykščiais lie
tuviais, nes jie ou\ę prisirin
kę visokiu papročių: laisvai 
jaučiasi, viešose vietose bu
čiuojasi, glamonėjasi, mer
ginos ruko ir p^ui. tsą, Lie
tuvoje gyvenantieji labiau 
• uaugiskesni.

Geri ir biogi advokatai
(E > Lietuvoje esama viso

kio piauko advokatų — ši
taip ix. bienausKo straipsny
je išaiškino liesa“ (53 nr.) 
a įskėlė keletą atvejų. Pvz., 
įtoKisKyje adv. 1. Borveinas 
esąs gero advokato pavyz
dys. įeiti advokatai stengia
si išsukti ginamąjį nuo Kal-

mokslinti agronomai, nemo- tės bet kokia kaina: klasta, 
ka žemės ūkio tvarkyti! Tą apgaule, aplinkybių ^iškrai- 
temoka tik vyresnysis bro- pyniu- ir čia pavyzdžiu nuro- 
Iis“ — rusas, todėl i Lietuvą uomas kaunietis adv. P. .Al

nos, negavusios mieste rūbe
lių, verčiamos vakarais sė
dėti prie siuvimo mašinos ir 
siūti. Ne tik parduotuvėse 
trūksta tokių i Obelių kūdi
kiams. bet ir menka jų ko
kybe. Laikraštis painforma
vo- kad. pvz., pirmą nešioji
mo dieną "Spartos“ fabriko 
šliaužtinukų siūlės išyra, 
Kauno ' Audimo“ trikotažo 
fabriko gamybos palaidinu- 
čių skvernai ištįsta, susiran- 
go apykaklė. Kūdikiams vi
si drabužėliai siuvami būti
nai iš melsvos spalvos me
džiagos ir... beplaunant jie 
tampa pilki. Taigi, Lietuvos 
kūdikiai taip ir turi dėvėti 
pilkus rūbelius, be švieses
nių- giedresnių -palvu. Klau
siama: negi Lietuvoje trūks
ta dažų? iiar blogesnis rei
kalas su tokių gaminių ap
daila — jos visai nėra, dra
bužėliai nepuošiami, net su
darkomi.

Tokios mintys nedavė ra
mybės ne tik motinai K. Ba
naitienei. bet ir tūkstančiam 
kitų motinų Lietuvoje, kraš^ 
te. kur komunistai giriasi 
kūdikių, vaikų visokeriopa 
globa.

Skaito Tarzanus 
nuotvkiu romanus

ČIUOŽIMO ČEMPION AS

Studentas Donald Jaekson iš Toronto. Kanadoj. Čeko
slovakijos sostinėj vykusiuose ėiuo/ėju varžybose lai
mėjo ltHig m. pasaulio figūrinio čiuožimą čempiono 
vardą.

Pučas prieš Aitą

Lietuviškoji knyga žengia pirmyn
Neseniai Keleivis jjranešė vartus priedas, nes daug kas

Kupiškėnų klubo auką kny- jau pamiršta, kad Baranaus- 
gų leidimui. Alan neteko su- ko kūrybą dengia nemaža 
žinoti, kiek kupiškėnų Klu- dešimtmečių. Be to, čia pri- 
bas turi narių, bet auka 500' dėtas ir J. Brazaičio paruoš- 
dol. ir sumos ir tikslingumo į tas kai kurių Baranausko 
atžvilgiu tikrai didėlė. Mes-žodžių paaiškinimas. Mat, 
turime daug lietuviškų klu-;poetas, būdamas anykštė- 
bų Amerikoje, Kanadoje, la- nas, savo veikaluos vaitojo 
bai apžėlusių pinigais, tačiau ir daug savosios tarmės žo- 
kul turinėms vertybėms jie džių. Paaiškinamasis žody- 
gana santūrūs. nelis tikrai labai vietoje, nes

padės ir jaunimui geriau kū
rini suprasti. Tai rodo ir lei
dėjo dideli apdairumą ir 
knygos meilę.

Anykščių Šilelis yra vie- 
na gražiausių dovanų viso
kiais atvejais. -Jo kaina 5 do
leriai. Tai nebrangu, turint 
galvoj taip gražų ir meniškai 

»avo sKoningumu ir gražiu j bei gausiai iliustruotą lei- 
apipaviualnmnu tikrai retas dini.
leidinys. pisimas, įliustraci-' Tenka Romuvai palinkėti 

'jos, spauua atlikti be jokio ištvermės ir ilgo gyvavimo, 
priekaišto. Anykščių šileli nes tikrai gražiai. Įstojo Į 
išleido nauja knygų leidykla knygos barą.

i ne tiKrai džiugios ir 
ja usmingos kupiškėnų aukos 
teks uai Kaua grizu. via no
nų atKieipli ctemesi į uziugų

fe
1 Iciuilną xiiij<vscių šilelio, 
i įduc ±rapcs» gai *>ui vieno 

l įžymiausių musų grauKų, 
I mušti uotas .Anykščių Šilelis

11 eiSKini Knygų leiuime: is-

nomuva (o0< tuth a ve., 
Ncw Aork, N. Y.) Žinant, 
noks sunkus lietuviškų kny- 

... . . gų leidimas, tenka sveikinti
žinojom, L. .B-nė staiga pa-1 ir džiaugtis taip puošniai iš- 

Altas yra politinis orga-JU<^° * pelitinę veiklą (tik jeįsta knyga, kuri ras vietą 
_. , nas. Lietuvių delegacijos at- ’lezinome’ kada ii kui ji pa-l ta,p pačių geriausių leidinių.
Tiesoje (->3 nr.) nusiskun- sjiankymas pas JAV prezi- ^eIle ar papildė savo ista- Antano Baranausko A- 

de. kad tėvai, girdi, netun ^entą ;1W; ..l. tusi, bet ne talkininkaut ir

IL i Mokytojas J. Nepas

girdi, neturi 
vaikai skai-

Altas

- , , . , , , ..... .—e irgi via politinis ak- . , , , . ,siunčiami įs .Maskvos ir ag- mai įs. L-ą, jis, gindamas laiko sekti, ką vaikai skai- Pasimatymo išrūpini- f)en^ra(larbiaut, ° paglemzt
ronomai rusai lietuvių moky- veitėdi, motorizuotą donžu- t<>- -Jie per daug skaitą nuo- maį. delegacijos sudarymas '' ' ’ “ ------- -----
ti, kaip žemę arti. sėti. piau- aną“ kaunieti Valaiti, visaip tykių romanų, pvz., Tarza- j iai va<fovavii,a< tai* A,u,
ti ii* Lt. Vienam tokiu—Ni-Į teisme juodinęs nukentėju- no autoriaus parašyta ”*— 
kolajui Ponomariovui — >iaZ. K. nėl oiniiro namėei- gus Nr. 13“ ir kt. ~
”už nuopelnus žemės ūkio
vystymo srityje ir aktyvią
visuomeninę politinę veik-į esąs buržuazinės praeities“ praleisdami gamtos, žmonių l rūnintis Lietuvon iš- 
lą“ suteiktas "Lietuvos TSR! palikimas... paveikslų aprašymus. Moky-
nusipelniusio agronomo gar-Į Vėl kitas advokatų "mora- tojas susirūpino, kad Lietu-
bės vardas“. . į iinio kritimo“ pavyzdys tai vos vaikai užaugtų

. t ..^4,. l vi...:_i i   savo <lvĮ»<ia
Mirė Ik. Kubilinskas !««’• *n. -’ivuena, nuris, esą, 

i be teisinio pagrindo sau is-
Kovo 9 d. mirė talentingas Kovojęs valstybei priklau- ,. 

vaikų literatūros rašytojas! sanų namą. Aukščiausiajam t .° 8 į Rokiškyje
Kostas Kubilinskas, gimęs 7 ei srnui nutarus K. Alotie- ^ok-'-čiausiojo Teismo bau

džiamųjų bylų teisminė ko-

”Žmo-
Vaikai

juodinęs nukentėju
siąZ. K. uėl pinigo pamėgi- Rus -Nr. i-v li
mo esąs blogas advokatas ir knygas skaito skubotai, sek- 
L. \ eržbavicius. Aišku, čia darni Įdomiausias vietas,

teisė ir pareiga.
Altas yra sutvertas lega

liu keliu, susitarus svarbes- 
nėm lietuviškom srovėm. Jo

kitų darbą. Ji pirmam 
žygiui pasirinko ne Lietuvos 
priešą bolševizmą, o smogė smų 
įs vidaus i antikomunistinę 
tvirtovę Altą. Tik stiprių vy
rų energinga laikysena pu
čas buvo atremtas ir Alto

nykščių Šilelis buvo jau 
daug Kartų atspausdinus. 

savo Bet sis Įžymus veikalas, gili 
mūsų Uutos vargų ir dziaug- 

poema, gamtos grožio 
atvaizdavimas, ypač išeivijo
je. atsiskleidžia visu savo 
gyvumu.

Baranauskas rašė Anvkš-

V. Petronis

OI, NIEKŠAI, NIEKŠAI!

Nauja byla
(E) Kovi

sveiki

Rokiškyje
d.

įsrnui nutarus
1923 m. liepos 1 d. \ ilkavis- Kos gautus už namą pinigus ... ...
kio apskr.. Gižų valgė., Rū- atiteisti valstybei, šis paslė- Ma pradė->° narstyti buv.
dos kaime

Kas rodoma 
istoriniame muziejuje?
(E) Pagal Vilniaus radiją, 

Kauno istorinio muziejaus 
(buv. Vytauto D.) paskirtis 
esanti pavaizduoti lietuvių 
liaudies (suprask; komunis
tų -E.) kovą. be to, pateikti 
ir šiaip medžiagos apie nū
dienį gyvenimą, Lietuvos 
pramonės ir žemės ūkio pa
siekimus. Kovo mėn. muzie
juje surengta ateistinė paro
da ir eksponatų tarpe rodo
ma inkvizicijos kankinimų 
nuotraukos, ginklai, rasti 
Kretingos vienuolyno pože
miuose, ir kt.

Vilniaus istoi ijos-revoliu- 
cijos muziejuje organizuoja
mi karių susitikimai su 
moksleiviais. Pvz., kovo mė
nesį ats. majoras Irena Si- 
mionova moksleiviams pa
pasakojo, kaip jai tekę ko
voti už Klaipėdą, Šiaulius, o 
buvusi partizanėStaškevičiū- 
tė-Smauskina kalbėjo, kaip 
jai tekę sprogdinti trauki
nius. atlikti kitus sabotažo 
darbus.

R. Leonnitę apklausinėjo 
Vilniaus radijas

(Ei Vasario mėn. pabai
goje Į Vilnių iš Chicagos gri
žus Reginai Leonaitei, Vii 
niaus radija.- kovo 9 d. pa
skelbė su ja savo bendradar
bio pasikalbėjimą. Pradžioje 
papasakota merginos istori
ja, nurodyta, kad tėvai poro- 
dę "tariamą susirūpinimą“, 
paraginę savo vaikus atvykti 
į Chicagą. Paaiškinta klau
sytojams, kad vaikams vis
kas JAV-se atrodę svetima,

i ęs nuosavą Volgos” maši
ną. kuri turėjo būti teismo 
aprašyta. Tiesa“ pasipikti
no, Kad vietoje .Motiekai iš
kėlus drausminę bylą, jis 
advokatų kolegijos prezidiu
mo pirmininko K. .Misevi
čiaus buvęs paaukštintas ir 
paskirtas Klaipėdos juridi
nes konsultacijos vedėju. Jei 
partinis laikraštis prabilo 
anie reikalą papūsti švie
žiems vėjams advokatu kole-

šaulių vado J. Paškausko, 
"nacionalistų“ — J. Baka- 
navičiaus, K. Braželio, B. 
Kukuškos bylą. Jie kaltina
mi 1941 metų rugpiūčio mėn. 
15-16 d.d. prie Bajorų kai
mo Įvykdę "masines, nekal
tų tarybinių žmonių žudy
nes". kurioms vadovavęs J. 
Raškauskas

laisvmimu ir kovai parūpin- ^al apginta. Džiugu, kad įįų šilelį rusų caro vergijos 
ti reikiamas lėšas. mu.-ų Altą* yra tviitose ran- pj^iįg^jg Lietuvoje. Ap-

Jau 20 metų kaip jis su ko>e G įuos žodžius berašant dainavęs girių išnaikinimą, 
pilnu savo autoritetu sek- !]uin kimine 1926 metai, liūdnas to meto nuotaikas, 
mingai dirba. Jo nuveikti ,el^u mes ^epiįklausomos poetas sako:

’—toji pat galybė, ką miškus 
sugraužė,

širdį, dūšią apgriuvo... ir 
giesmę nulaužė.“ 

Dabariinis Kremliaus jun
gas daug sunkesnis už buvu
si caro jungą. Bolševikai ne
tik miškus sugraužė, bet ir! 
pati žmogų lietuvį, girioje 
sugavę, nužudė ar ištrėmė

darbai yra dideli 
gi.

Altas su Vliku nuolat bu
di ir reikalui esant tuoj pri
sistato ten. kur reikia, su pa
reiškimais-memorandumais 
Lietuvos išlaisvinimo reika
lu. Apie šiuos žygius mus ir 
svetimtaučius plačiai infor
muoja New Yorke Alto iš
laikomas Infoi-macijos Biu- 
ras.

reikšmin-

Lietuvių Bendruomenė

gijoje, tatai 
val\ mai 1-us

Prieš 10 metų sumanus 
iniciatoriai paskelbė, kad jie 
organizuoja Pasaulinę Lietu
vių Bendruomenę kultūri-

jau reikš, kad 
priartėję.

Adventistai, baptistai, 
kiti sektantai

(E> Vilniaus V. Kapsuko 
vardo universiteto ateistų 
bulelis rengia pasikalbėji
mus su buvusiomis įvairių 
sektų "aukomis“. Pagal M. 
Sergejenko pasakojimą, Pa
baltijo respublikose veikia 
ar veikė visa eilė sektų. Be 
Jehovos liudytojų, dar pami
nėtini adventistai, baptistai, 
vad. penkiasdešimtin inkai, 
ivaip išsilavinęs jaunuolis, 
šergiejenko bųyęs pakvies
tas penkiasdešimtininkų sek
ios vadovu. Tačiau jis turė
jęs realią pažiūrą i gyveni
mą ir dėl to atsikratęs sektų- 
virtęs Vilniaus universiteto 
studentu.

Kai kūdikiams trūksta 
rūbelių

l E > Lietuvoje vargas rasti 
tinkamus rūbelius vaikams 
nuo 8 mėn. iki pusantrų ar 
dviejų metų amžiaus. Tai 
patvirtino Vilniaus "Tiesa

Lietuvos vyriausybėj būtu
me turėję taip ryžtingus vy
rus, tai perversmas nebūtų 
Įvykęs ir mūsų šaunioji ka-1 
nuomenė būtų gavus įsaky
mą ginti Lietuvos valstybę, 
priešui braunantis.

B-nės vadovybė, VVashing- 
tone gavus užpelnytą antau
sy nenurimsta, nors jos na-

Sibi,'° gilumon. Palyginus 
caro vergiją su stalininiu ar 
chruščioviniu
pirmoji buvo kur kas lcng-

’ vesnė. Dabar likę Lietuvoje
'rašytojai, poetai turi apdai

rus na-'_________ _______

me dalyvavo. Prezidentas vi
sus dalyvius vienodai šiltai 
priėmė, pasveikino ir nuo- 

fu.. širdžiai pasikalbėjo Lietuvos 
išlaisvinimo reikalu. Rodos *
visi tuietų tik džiaugtis pa- nuotį ne gin os grožį, o gilti 
vykusiu priėmimu. Deia 'o.

'Laisvė“ N r. 23 persi- 
spausdino iš "Mokslas ir Gy- 
venimas“ žurnalo gen. ma
joro J. Žiburkaus straipsni 
"Žymusis kaivedys J. Ubo
revičius“.

Straipsni perskaitęs suži
nai. kad J. Uborevičius buvo 
tikrai žymus karys, labai 
daug nusipelnęs komunis
tams, jau 1917 m. isto jęs Į 
komunistų partiją- spalio 
revoliucijos dienomis pasi
aukojamai atlikęs partijos 
uždavinius, vėliau pasižymė
jęs įvairiuose frontuose ir t.t.

Bet koks likimas ištiko U- 
borevičių, raudonasis gene
rolas Žiburkus— nė žodelio. 
Tik redakcija nuo savęs pu
siau prasižiodama neaiškiai 
pastebėjo, kad "Uborevičius 
tragiškai žuvo Stalino asme
nybės kulto laikais“.

Kodėl negalėjo aiškiai 
parašyti, kad jis, kaip ir 
daugybė kitų žymių karo va
dų. nužudytas Stalino įsaky
mu. "Laisvė“ turėjo pažymė
ti ir tai, kad ji Uborevičių

despotizmu, ir kitus su juo kartu nužudy
tuosius tada vadino išdavi
kais ir vertais mirties baus
mės.

Kai pagalvoji, kad ir to
kie žmonės kaip Uborevičius 
buvo žudomi, tai koks niek
šas buvo tas. kuris išakyda
vo juos šaudyti, ir tie- kuric 
ji "tėvu mokytoju“ ir visaip 
kitaip liaupsino! O juk tą 
darė ir "Laisvės“ ponai.

PRIPAŽINTI LIETUVOS 
PAVERGIMĄ

iviu utnui uumciiv rvuivui l- ii ....--------  • *-ii bendruomenminkai. r,- mams tikslams apjungti vi- , •• , - ---------------------- „ o-A. Zie- — ----- 1- • kad jiems nepavyko (kaip Knvgų leidėjai ir redakto-
atrodo, Nevv \orke---- "

"Laisvės“ Nr. 19 
nius rašo:

'Jungtinės Amerikos Vals
tybės turi neatidėliodamos 
pripažinti padėtį Lietuvoje 
tokią, kokia ji yra“.(Mūsų
pabraukta. "K.“ red.)

Kitais žodžiais tartis, turi 
pripažinti Lietuvos pavergi
mą esant teisėtą.

O kas tas A. Zienius?
"Dirva“ Nr. 32 Spaudos 

apžvalgos skyriuje į tą klau
simą šitaip atsako:

O ką gi sako tas 'Įvardy
tas*' Algimantas Šalčius?

"Kaip visam lietuviškam 
New Yorkui žinoma, jis jau 
seniai nuėjo iš "Darbo“ į 
darbą kolumnistu draugo 
Bimbos Laisvėje. Tik čia jis 
rašo dar slapyvarde A. Zie
nius“. (Mūsų pabraukta. 
"K.“ red.)

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

sas lietuviškas draugijas ir 
bendrom jėjjom ilgiau išlai
kyti lietuvybę, ši ideališka , . ........ . u• * • •• . oent nustumti ton i sau Aitą.mintis greit prigijo lietuvis- ; - * — . : Į

Deja, Stalino ar Chruščiovo vergi- 
liūdi, kolchozų baudžiavą, gi

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai d*- 

(53 nr.) ir nusiskundė, kad (džiausia ir visiems supran- 
Yilniaus parduotuvėse ir su tarnai parašyta knyga, 947

______ _______ c..... .....žiburiu nerasi patogaus, j psl., su trimis žemėlapiais
neįprasta, o lietuviai žurna- praktiško rūbelip bent metus ir daug paveikslų. Kaina 12 
listoi juos tik raginę: apipil- sukakusiam kūdikiui. Moti- 'dolerių.

'koj visuomenėj (prieštarau
jančių nesigirdėjo). Mes sto
vėjome eilėje, kad įsirašytu
me į Bendruomenę nariais. 
Bet laikui bėgantį Bendruo
menės vadovybę pateko to
kie žmonės, kuriems kultū
rinis darbas ir lietuviškų 
draugijų apjungimo tikslas 
yra svetimas. Jie nori dik
tuoti — valdyti. Patys ma
žai dirbdami, nori tvarkyti 
kitus, daug dirbančius.

Pavyzdžiui, imkime kad 
ir Didžiojo New Yorko (kur 
ir man tenka gyventi) L. 
B-nės kultūrinę veiklą. Jos ir 
pro akinius negalima įžiūrė
ti. Kultūrinius parengimus 
rengia Altas (Nepriklauso
mybės minėjimus). Balfas, 
parapijos, studentų ir kitos 
draugijos, laikraščiai "Dar
bininkas“, "Vienybė“, tik 
Bendruomenės valdyba mie
ga ir visapusiškai smunka!

a įįorKe surezi- ,.įaį skaičiuoti, kiek kartų 
uotą-) pučas sunaikinti ar paminėtas ir pašlovintas "ge-

nialusis vadas," kad tik ne
ria, as spauooj savo sieksni-į p,^kj^ų _ ka(j nebūtų 
niais straipsniais tik verkšle-|
na-aimanuoja.

Kaip šiandien atrodytų
Altas, jeigu ne jis būtų vado
vavęs delegacijai? Pažeidus
Aito autoritetą, sumažės au
kos, susilpnės ir politinis vei
kimas. N’ekirskime šakos- 
ant kurios mes visi sėdim. 
Tinkamai naudokim senųjų 
sukurtas organizacijas, o ne 
spjaudykime i juos tik už tai, 
kad jie ryžtingi savo parei
gose. Jei kaltinti, tai reikia 
žinoti už ką. Kalbėkit kon
krečiai. Ką blogo yra Altas 
padaręs, kad jis taip Įžūliai 
spaudoje puolamas? Nieko 
amžino nėra, ir Alto nariai 
nėra amžini. Jei yra reika
las, keiskim juos legaliu ke
liu, o ne puču. Po kiekvieno 
pavykusio pučo neišvengia
mai seka diktatūra ir repre
sijos. Pučas padaužų ama- 

Itas.

mažai.
Šiandien skaitydamas A- 

nykėčių Šilelį atsimeni, kad 
dabar ir jame tavo giminės 
ar pažįstami eina ^sunkią

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYT) 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

, . , . Amerikoje,” DAUG PA-
baudžiavą, menkai atlygina-,VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
m., atėjūno niekinami. Drau- STA VIRSA|S 
ge atsimeni ir anuos senovės, „
laikus, nuotabų laisvojo šile- j ■GETAIS >5.00. 
lio ošimą, Šventosios čiurle- —
nimą, paukščių čiulbėjimą ir 
vasaros naktų ramybę. Visa 
tai atgyja naujomis spalvo
mis ir įsirėžia į širdį. Anykš
čių Šilelio grožis, jo skambu 
mas ir vaizdingumas gal tik
tai tremtyje iškyla visoje sa
vo didybėje. Ir tik dabar pa
junti, ko esi netekęs.

Prie šio veikalo pridėta ii 
V. Maciūno apybraiža- apta
šanti Anykščių Šilelio litera
tūrinę vertę, parašymo ap
linkybes. Tai irgi labai pra-

NAUJAUSIOS KNYGOS

Net ir bendram naujų metų 
sutikimui valdyba nepajėgia Karštuoliai pučų mėgėjai 
apjungti kitų draugijų. turėtų pajusti Alto pirminin- 

Dėl savo kaltės neturėda- ko L. šimučio "Draugo“ Nr. 
ma pasisekimo kultūrinėj [ 63 ir 64 jiems už apikaklėsj 
veikloj, kaip iš laikraščių su-'užpiltą šaltą vandenį ir nusi-|

raminus nuoširdžiai dirbti 
L. B-nėj kultūrinį darbą. 
Dirbantiems ir Dievas pade
da.

Liudas Norkus

JETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
VIERIKOJE, parašė Stasys

Michelsonas, 500 pusla
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.0).

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

Keleivio administracijoj.
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važiuoti į Vašinktonų ir pa
čiam prezidentui teisybę iš
dėti. ___

— Jis apie tai žino, tėve. 
do pauuejai jam pranese n 
pauue įsaeiti S| Kiaušinių 
iKongi ese. n- jis įoKeie. očkc,

Atžubėjus apie Nikitą Keičias Balfo darbas Vokietijoj

n.au įeisią vai toiojus apsau
goti nuo lokio rupiKavimo. kitos Chruščiovo žentas 
oet tai .auouo, daugiau pro
paganda, negu tuną Kova 
ou gy venimo brangumu, ir 
n ai p Kapitalistines valstybes 
vyriausyoe galėtų Kovoti Stojęs Nevv

S. MiCliELSONAS Balfo organizacija kasmet paisyti JAV valdžios nuo-
Aleksejus 1. Adzubejus na kralikus. Jis mėgsta ir nugabendavo V'oKietijon lie- statų, vokiečių įeikalavimų 

yra vyriausias Maskvos iz- medžioti. Medžioja zuinius, tuviams tremtiniams virš pu- ir pan. Pvz., negalima buvo 
viestijų** redaktoiius n Ni- antis ir meškas. Galiu juo-

Ne-
miliono svaių gėrybių, gėrybių gauti mažesniam 

* kais" pridėti — irkarilališ- baugiausia maisto (miltų, kaip 10,000 žmonių skaičiui, 
seniai jis laukėsi Amerikoje tus! Bet ne! Verčiau'tikėki- l>k'“u “"“•ji. aliejaus ir todėl norom nenorom teko 

- ir turėjo dviejų valandų pa- me, kad ateis diena, kada pan.i. Nois JAV vyiiausybei pajungti u selptiitų tauty- 
■'sikalbejimų su p.eziuentu Kennedv ir Nikita šaudys m.als^ «“? !>eriek-;bių žmones arba jau atvesu-
ilKenneužiu Kaijisouvosu- tos pačios palapinės ir i tų;1!1! *.*. bal‘u‘ !au pažadėjo sius lietuvius, kurių wrpe yra 

įduoti ir sekantiems metams,'nemaža ir buvusių repatnjis
1 orke, tai žurna-

piies Kapitalizmų: Juk Ka- Tįstas Lric Lasher taipgi no- 
pnanzmo tiKsias yra įsnau- rėjo su juo pasikalbėti. A- 
uoti žmones ir daiyti pelnų, uzubejus sutiko.

Tačiau Ainei ikos laikraš
tininkas turėjo vengti politi
nių Klausimų, tomų Kaip 
v engi įjos žmonių snerdyne,

ir pats prezidentas yra įnin- 
oineįiuc. ikongi'ecas taip pat. 
i enai nerasi nei vieno u<n ta

pačios palapinės 
pati taikini.

Klausimas: 
uošvis geria?

Atsak. mas: Jis geria tik 
vandeni. U šiaip tai jau aš 
issigeriu už
ba: Jei tai būtų tiesa, kad i 
dabar Nikita gena tik van-itai*s ,IeP°

Ką tamstos !taclau susl(laro sunkumų ji 
nugabenti, išskirstyti.

.viat, didžiosios JAV šal
pos organizacijos

užj,. ,Manopasta-į<:WS- A"I)S> 
mi »f..n ti.-sa kmd loaious v okieujoje »iai

— Ar žinai, Maiki, kad 
aš turiu naujų skymų?

— Sakyk: nauja sumany
mų, ne ’skymų“.

— Džius ui sem, Maiki, 
tas pats biznis.

— Atrodo, kad vėl būsi su
galvojęs kokių nesąmonę.

— Na, jau tik nepradėk 
kritikuoti. Pirma pasiklau
syk. ka a.' pasakysiu.

— Gerai, tėve, klausau.
— Nu, tai raidavei ir pra

dėsiu. Žinai, kai dabar atėjo
rvtai/1 • »maua _• »11 rv t iri i 

rietu vinkli W •įcinlrt/V—▼ ▼ t*cixi«w-

antų, kartais vokiečių pilie
čių. Jie savo lietuvybę rodė 
tik imdami iš Balfo gėiybes. 

(NCWC. j Negalima buvo kai kur maiš
tavo i to pristatyti, tada reikėjo 

prašyti vietos šalpos organi
zacijų talkos, o jų daviniai 
būdavo "liesesnį“.

Faktas tikras, kad Balfo 
gėrybės Vakarų Vokietijoj

siais me- 
1 d. i odėl bus už- 

ir įvežimo bei do- 
Bre- 

okieciai ne

minto. i agauau, jeigu tėvas
n sudarytum kokiu ueiegaci- Berlynu siena ir panašių, ku- deni, tai reikštų, kad tik ne- , ..
jų, tai vargiai ji galėtų pre- rle svečiui butų tanai nema- seniai jis turėjo nuo vodkos, umentaclJOb

■s viešai vra ži-i“lene-. *a'P l«at vokieeinuentų pasieKU. juk n vi- jonu?; todėl jis ouvo klausi- atsisakyti, nes
įeisit negaiejo pasiekti. 

— a u, tai pasakyk,
reikėtų uaryti::

kas
liejamas tintai apie pnvatų 
tnrusciovo gyvenimų, apie 
jo papročius n t.t. ių jųdvie-

<iai omos

noma, kad seniau jis pusėti
nai girtuokliaudavo. -S. M.). 

Klausimas: sies žinome,

tenori mokėti už tų gėrybių tekdavo didesniam skaičiui

— leve, kol gyventojų jų pasikaloėjimų atspausdi-:su kuo draugauja mūsų pre
zidentas. ai tamsta gaietum 

Manau, pasakyti. kas yra p. Chrus- 
.-kaitytojams ciovo draugai?

dauguma ous loma tvarna 
patenkinta, tai muuu nieko 
nepadarysime. Apie delega
cijų į Vv ashingtonų verčiau 
hv-svajokim.

no kovo 4 d. laidoje This 
Vv eek‘
kati Keleivio

magazinų

taip pat bus Įdomu pasiskai
tyti, kų Chruščiovo žentas

— lai kilia reikėtų mels-'papasakojo apie savo uošvį,
tis, ar kų ?.. įtouel pau uosiu c

— Gan, tėve, melstis, bet nes to pasikalbėjimo v ieta 
naudos ĮS to nebus, vaistai Amerikiečio klausimas:

na visokias delegacijas pas 
prezidentų, tai as išligeria- 
vau, kad ir mudu turėtume 
pasimatyti - su prezidentu. 
Kaip tu rokuoji?

— O kam mudu atstovau
tume?

— Ar reikia kaneč atsto
vauti?

— Būtinai.
— O kodėl būtinai? Ar 

zokonai reikalauja?
— Ne, tėve, delegacijoms 

Įstatymo nėra; bet pats žo
dis delegacija“ reiškia, kad 
ji yra kieno noi’S deleguoja
ma atlikti tam tikra darbų. 
Reiškia, ji turi kam nors at- 
stcvauti. Kitaip ji nebūtų jo
kia delegacija.

— Nu, jeigu jau tokia ma
da- tai tu galėtum atstovau
ti man, o aš tau. Galėtume 
dai- pasikviesti i klumpanijų 
ir Vaterburio Vileišį. Jis gal 
apsiimtų, ba ir pats buvo jau 
pradėjęs delegacija organi
zuoti.. tik iš Tarybos jam 
buvo pasakyta: Stop! f Wa- 
šinktoną savo nosies nekišk, 
ba esi republikonas, taigi ne
košto nas su prezidentu kal
bėtis.

— Ne, tėve, ne dėl to bu
vo Vileišiui pasipriešinta,- 
kad jis republikonas. Juk ir 
pačioj Taryboj yra republi
konų. Vileišis buvo sulaiky
tas dėl to, kad ėmėsi ne savo 
darbo ir bandė pakišti kojų 
Lietuvių Tarybai.

— Tai kodėl Taiyba gali 
su prezidentu kalbėti?

— Todėl, tėve, kad Tary
ba yra tam tikslui sudalyta. 
.Ji susideda iš didžiųjų orga
nizacijų atstovų ir v ra įpa 
reigota rūpintis, kad VVa
shingtono vyriausybė neuž
mirštų pavergtos Lietuvos 
Tai yra jos pareiga, tėve. O 
kas poną Vileišį Įpareigojo? 
Kam jis atstovauja?

— Nu. jis galėtų pats sau 
atstovauti. .Juk jis daktaru

O jeigu jau daktarystės ne
užtektų, tai galėtų ir Ben-j 
druomenės guzika prisisegti, j 

—Bet man rodos, tėve, 
kad ne visa Bendruomenė su 
juo sutinka.

— Vadinasi, ir tu rokuoji, 
.<ad jis nekošernas?

— Aš pasakysiu, kad visas 
tėvo sumanymas 
nas“.

— Oi, Maiki, ju rong. 
no sumanymas olrait. į Va- 
sinktoną mudviem reikia 
verkiant važiuoti. Ar tu se
natai. kad biednam žmogui 
Amerikoje jau nėra kaip gy
venti? Kur tik nueini, visur 
avė aprubavoja. Ve, žiūrė- 
amas anądien airišių šv. 

. etriko parado peršalau, tai 
:uėjau pas daktarų, kad pa- 
iūrėtų, ar nereikia kokių

Atsakymas: .Mano uošvio 
d i augai tai ŽŽU milionų Ru
sijos žmonių, o ypatingai 10

...vežimų .
i uo būdu atrodo, kad po 

š. m. liepos 1 d. Balfo gėry
bių važmos didesniais kie
kiais į Vokietija sustos. Vo
kiečiai teigia, kad jie pajė
gūs rūpintis ne tik savo gy
ventojais, bet patys dar iš
siunčia įvairių gėrybių užK'* UlJIVIlllM. vz » I/UV111UU1 a. , «|. 1 1 * 1 * •

.a Įdomės- milionų Komunistu Ba.tijos‘iau« mlllo'’M d?llcnlf biucms 
i„.J1ų11 kraštams (Afrikoj, Azijoj)] lieti lu

Klausimas: Aš tai supran- 
Kokiu būdu galima pažinti tu. Prezidentas Kennedy 
'Chruščiovo ašinėm? taip pat laiko savo draugais
i Adžubejaus atsakymas:! lbo milionus amerikiečių, o

- -------  _ j Na, čia neatrodo propagan-! ypatingai 34 milionus de-
Lietuvių vadovybe todėl paaiškinsiu. Norint mokratų. Bet aš klausiu, su

Vasario 25 d. Stockholme Nikitą Sergejevičių pažinti kuo p. Chruščiovas asmeniš- 
ouvo Švedijos lietuviu Jtien- h jb gubose.»ų suprasti, rei- kai d įaugau ja ii laisvalaikį

neatpigs.

ŠVEDIJA

šelpti.
Per keliolika savo darbo 

metų Balfas nugabeno Vo
kietijon tremtiniams šelpti 
arti šešių milionų svaių gė

asmenų, negu yra geių lietu
vių, tačiau tai buvo Balfui 
iš šalies primesta, dažnai 
privaloma būtinybė, dėl ku
rios tikrieji lietuviai neturė
tų jaudintis, nes vienokiu 
ar kitokiu atveju jiems ne
būtų tekę didesnės porcijos. 
Mat, tai draudė donatoriai, 
kurie nustatydavo šalpos 
normas duodami maista. Sa
vo pirktas už pinigus ar savo 
surinktas gėrybes Balfas da
lino tik lietuviams. Dėl to 
mums priekaištaudavo gė- 
lybių-pinigų negaunantieji.

lybių, kurių vertė siekė per'Sunku visiems visada įtikti, 
keturis milionus dolerių. Reikia pastebėti, kad geri 
Geroka dalis tų gėrybių bu-i Balfo darbai blogų lietuvių 
vo Amerikos lietuvių ar labiau nepagadino. Priešin- 
NCWC paaukoti rūbai. įgai, jie visada prisimins, 

Dėl tų gėiybių paskirsty-į kad lietuviai turėjo dosnių 
mo yra buvę įvairių nuomo- ir pakantria širdį, 
nių, kurių gal dabar, einant Labai greit didieji —pla-

uruomenes metinis susinn- 
Kimas, kuriame įsnnKta nau

kia visada atsiminti, kad jis praleidžia?
vra liaudie; Atsakymas: sunkus

i_ i--- ___ x_____ ;_____ u: ifacjautęsis su zmuna ir pas oti- sk ii-sl vrla ma<------ ,-------- Or*>|-vHoc J------

Kontiolienumi 
mž. Kl. Gumauskas 

J. Lingis išrinktas
oendruomenės atstovu Į FjLB'l)ro5lal; 
oeimų. bucirinKime dalyva
vo Ii asmenų.

viams šalpa dar ilgai nesu- 
Vakaių Vokietijoj, tūrėjo stos, nes brolių vargo šauks

mai pasiekia Balfų iš Lietu-
, .J vos, SSSR, Lenkijos, Itali-

Kai Adzubejj^g sako, kad pjetq Amerikos. Be abe-

Atsakymas: Jis anksti ke- chailą Šolochovų, "Tykiai 
liasi ir vyksta į savo raštinę Donas Plaukia“ autorių. Jie- 

! Kremliuje. Iš ryto peržiūri du yra buvę jo namuose Ve- 
! popierius. Tada diktuoja šensko kaime, Kazokijoje. 
'laiškus, pastabas ir nurody- Nikiu Sergejęyičius Uip 
mus. Popiet jis matosi su pat yra labai artimas Anas- 
žmonėmis ir atlieka kitus tazijui Mikojanui. 
reikalus. j Klausimas: Pone Adžube-

Klausimas: Ar savo kai- jau.dabartinis mūsų prezi- 
jisai parašo pats? dentas Kennedy ir buvęs

Atsakymas: Nors valsty- prezidentas Eisenhovveris y- 
bės galvai tas nepaprasta,' ra labai žmonių gerbiami, 
tačiau jis dažnai savo kalbas Net ir tie, kurie politiškai su 
rašo pats. Nors augštesnio! jais nesutinka, reiškia jiems 
mokslo
gerai. I . , . .

____  Įšė dvi ilgas kalbas 22-rajam‘žmonių nuoUika p. Chruš-
Kas to nenori, nes Juokas I K?munistlJ Partijos Kongre-įčiovo atžvilgiu?

sui. j Atsakymas: Aš UmsUi
Klausimas: Ar galite pa-:pasakysiu štai ka. Čia- Jung- 

sakyti, ką jis veikia laisvu; tinėse Valstybėse, jūs vieno 
laiku? !dalyko nepajėgiat suprasti.

Atsakymas: Jis daug skai-Į Gal nenorėsite net ir tikėti, 
to. Jis geriausia mėgsta 19- kad Nikitą Sergejevičių 
jo amžiaus Rusijos rašyto- Rusijos liaudis myli. Ji jo 
jus: Tolstojų. Puškiną, Če- nebijo ir neturi prieš jį to- 
chovą. Jį galima pavadinti kios neapykantos, kaip nuo- 
geriausiu Tolstojaus
žinovu. -Jis mėgsta ii
ją. Dėl to jis žino daug ’iau- sprendžiate klaidingai. Mū
ri išku posakių, kuriais jis y- sų liaudis laiko jį savo šir- 
ra labai populiarus. dyje. Kodėl? Todėl, kad jis

Klausimas: O kokie jo mė-yra darbo žmogus, kaip ir 
giamiausi posakiai? ji. Jo tėvas buvo baudžiau-

Atsakymas: štai du, ku- ninkas. Jis pats dirbo visokį 
riuos jis dažniausia kartoda-darbą: kasė anglis, buvo 
vo seniau: "Kai neteksi gal- šaltkalvis, svinorius ir fab- 
vos, nereikės rūpintis piau- riko darbininkas. Ir žmonės 
kais.“ O kitas: "Pašalink atsimena, kaip jis kovojo 
velnią, ir kunigas neturės ką Ukrainoje 1917-18 metų re 
veikti.“ voliucijoj. Jie atsimena, kad

Klausimas: O ką jis la- didžiojo karo metu jis buvo 
blausia mėgsta .’ jaučia giminystę. Be to, jis

Atsakymas: Jis mėgsta <laug keliauja. Ir dabar, kai 
gerą muzika, labiausia Čai- mudu čia kalbamės, jisai va- 
kovskio. Mėgsta nueiti ope- žinėjasi po Sibirą. Žmonės jį 
ron ir taip pat mėgsta bale- gerai pažįsta.
tų. 1 Čia Adžubejus pažiūrėjo

Klausimas- (> kuo jis už- į savo laikrodį ir atrištojo:
"Man jau laikas važiuoti“. 
Padavė ranką ir atsisveikino.

ANGLIJA

Pavergtųjų Seimas
Europos Pavergtųjų Tau 

lekaistvų. Jis parašė popie-jtU Seimas savo pilnaties ne- 
ėlį ir sako, nunešk'į dru k- paprastųjų sesijų planuoja v *' 
torį. Pasakiau denkiu ir jau ateinanti birželį Londone.

užsidėjau kepurę eiti, ale jis Ligšiolinės Seimo europinės
mane sulaikė ir sako •'užmo- sesijos vis vykdavo arba 
kėk man 5 dolerius už recep- i Strasburge arba Paryžiuje, 
.ą. Užmokėjau, ale į druk-Į
storį jau bijojau eiti, ba ži
nau, kad ir tenai žmogų api-

AR NORI JUOKTIS 
IR SUSIMĄSTYTI?

plėšia. Nuėjau pas Zacirką. Į 
Parodžiau jam receptų ir sa- . 
kau, paskaityk, kas čia para- 11 ?eia nHotai}<a .^, a 
syta. Gal galėsime patvs tų feveikata. Todėl Įsigyk Anta- 
liekarstvų pasidaryti. Jis Gustaičio humoristinių 
gramotnas vyras, ale pažiū- eilėiaščių ij satyių knygą 
įėjo ir pakraipė galvą. Sako, teisybės kaina
biesas žino, kas čia yra kaip ’^2.20. Ją galite gauti ir Ke-
vištos nagais priraizgiota. ^e’vyje- 
O man jau kinkos pradėjo! Pažymėtina, kad šia kny- 
drebėti. Pabijojau, kad ne-’£a skaitydamas netik juok-
oūtų pliurzė. Taigi pasiskoli-bet susimąstvsi. pra- 
nau iš Zacirkos penkinę ir|re&ėj$s pliką teisybe, 
nuėjau į d inkš tori. Gavau
buteliuką baltų pigulkų. Du 
doleriai, sako drukštorinin- 
kas. Parėjau namo ir paro
džiau gaspadinei. Ji pažiū
rėjo ir sako: ar tu dūmas as- 
parina pirkti? Pas mane, sa-į

NAUJAUSIOS KNYGOS

ko pilna bonka to štofo. Sa
ko, 100 pigulkų bučemėj ga
vau už kvoterį, ale jos ir kvo- ^PRIKLAUSOMĄ 
teno nevertos, ba nieko ne- 
mačija. O iš manęs, Maiki. 
išlupo du doleriu! Nu, ar Ui 
ne plėšimas?

— Taip, tėve, Ui yra plė
šimas. Bet ka Ui turi bendra 
su VVashingtonu, kur tėvas 
norėtum važiuoti su delega
cija?

— Nu, Ui pasakyk, kur 
reikėtų važiuoti? Juk tylėti 
negalima, kada Uve visur 
taip apiplėšia. Reikia suk
čius skųsti. O Bostono poli
tikieriams juk nepasiskųsi.

vadinari, taigi ne bile kas.'^.n ir jie tokie pat. Reikia

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

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

LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

Keleivio administracijoje: 
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Chruščiovas mėgstąs poezi
jų, Ui
poetas Borisas Pasternakas, 
kul iam 1959 metais neleista 
išvažiuoti iš Rusijos pasiim
ti Nobelio dovanos jo pa- paketus siųsti atskirai ir 
rašytąjį^ veikalą Daktaras! ęjems> kurie jų prašys ir 
Zivagas . kurie jų reikalingi, teks skir-

O kai Adzubejus pasako- ti ir pinigines pašalpas pagal 
ja apie Chruščiovo medžiok- atskirus, gerai patikrintus 

, les’ mums prisimena jo prašymus, bei Ui kinti doku-
nėjęs J.S rašo gan/Ul eles pagarbos. Gal paša- -medžioklė“ Vengrijoje, kur menįaeijos procese norin- 
a\\zdziui, jis paia-jkjtumet,_kokia \ia Rusijos 20,000 laisvės kovotojų krito tiems atvykti i JAV.

po jo Unkais. Vasario lb gimnazija,
Ir kai Adžubejus pasako- kuriai Balfas skyrė daug dė

ję, kur jis syvena, jis augi- mesio, negalės būti užmirš- 
ja, kad Chruščiovas yra ta. Gal pavyks ir ateity į tų 

mokyklų nugabenti kaitas 
nuo karto didesnius kiekius

. . 1 jones, Balfas tęs šalpos dar-
7^? bus ū' Vakaių Vokietijoje 

tik kita forma, kuri bus pa
našesnė i lietuvių šalpų ki
tuose kraštuose. Teks lūbu

"liaudies žmogus“, kuri žmo
nės "myli“, tai kyla klausi

milionai žmonių, kurie gyve 
na Rusijos pavergtuose kraš
tuose?

Aišku, sako amerikietis 
rastų beskelbia jūsų spauda. TaiplIaikraštininkas? kad Chruš- 

poezi- nėra. Taip gal vodami, ^jūs j į jovas yra dvi^idis gaiva
las. Jo žentas Adžubejus, ko
munistinio laikraščio redak-

mas. kaip jį gali mylėti tie "ėrybių bei remti pinigais.
Yra realių davinių, kad pati 
vokiečių vyriausybė sustip
rins materialinę paramų tai 
mokyklai, nes yra suintere
suota tos mokyklos*išlaiky
mu savais išskaičiavimais. 
Ar gimnazija, negaudama 
Balfo gėrybių, sugebės išlai-

torius, mato tik gi ažu jo vei-1 kyti tų patį mokinių skaičių, 
da, bet mes, amerikiečiai, Į kurių ir dabar mažoka, čia 
matome ir antrąją įo pusę,! nenorėtųsi spręsti, 
kurią taip dažnai jis mums > Kun. L. Jankus, 
parodo. Balfo Reikalų Vedėjas

siima laisvu h.iku?
Atsakymas: Na, jis yra 

pusėtinas gamtininkas ir 
skaito tokiai- klausimais 
vista), ką tik gauna. Už 50 
mvliu nuo Maskvos. I sovo-

Po šito pasikalbėjimo žur
nalistas E. Irasher pridėjo 
nuo savęs kelias pastabas, 
būtent:

“Keleivio” 1962 Metu

KALENDORIUS
JAU SIUNČIAMAS VISIEMS UŽSISAKIUSIEMS

PRAŠOME SIŲSTI UŽSAKYMUS
“Keleivio" Kalendorius 19G2 metams jau atspausdin

tas. Jame yra daug įvairių skaitymų, informacijų, pata
rimų, eilių, ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS"

636 E. Broadwxv —:— So. Boston 27, Mass.
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ANTANAS ŽUKAUSKAS - VIENUOLIS

Užžėlusia taką
Tęsinys

— Nejaugi ir man teks būti tik duoną valgančiam 
automatui?.. Kaip ir visi, mechaniškai eiti pareigas, rodyti 
dievobaimingumą, gudriai lankstyt Kristaus žodžius, klau
syt davatkų išpažinties, skaityt egzortus...

— Juk tik jie kreipsis i mane, jie, tie vargšai, tamsuo
liai, beturčiai ieškos pas mane, pasak mūsų, "dangaus 
karalystės"...

— O inteligentas, jei ir kreiptųsi, tai ką aš jam pasa
kysiu?.. Ką gi aš žinau? Juk tie penkeri seminarijos moks
lo metai atskyrė mane nuo žmonių, visuomenės — juk 
net ir dienraščio skaityti neleisdavo...

— Težinau tik tai, ką buvau išskaitęs iš "Przegląd 
Katolicki“ ar ”Kwartalnik Teologiezny" ir iš "Draugi
jos“, ką girdėjau iš kitų ir ką dar pats savo menku protu 
pasiekiau.

— Bet gana apie tai, gana! Ne aš pirmutinis, ne aš 
paskutinis! Prieš vėją dulkės nepapūsi.

— Juk ne tokie žmonės, ne tokios orenybės taip tiki 
ir daro: pralotai, vyskupai, patys kardinolai. Jo švente
nybė Šventasai Tėvas... o aš, žemės dulkė, keturių klasių 
kunigas, vos Įšventintas...

— Ne, ne, ne. šalin pagundos- šalin!.. — ir kunigas, 
stengdamasis nusiraminti. nustelbti mintis, kurios pasta
ruoju laiku dažnai neduodavo jam ramybės, ėmė. eidamas 
ežia, braukyti ir glostyti dar neišplaukusias rugių varpas.

— Bet ir mano gi yna tiesos, — ūmai, susilaikęs ir 
Įbedęs žemėn akis, prašnabždėjo kunigas. — nes ar ne 
pats Kristus pasakė, kad kas bus neprieinama galvočiams 
ir mokslo vynams, tai bus lengvai nekaltų kūdikėlių pa
siekiama.

— Bet gana apie tai. gana...
— Pamažėl nuslinko šešėliai nuo Maldučio veido: 

jau buvo bepradedąs kalbėti ir poterius ''Horoe minores“ 
tik žiūri — čia pievelėje besėdinti kažinkokia mergelė.

Dingtelėjo kunigo širdin, pradėjo smilkiniuose tvak
sėt, ir Maldutis, atskleidęs Bieviaium P.omanum. ėmė 
skaityt, kas kliuvo Į aki.

Lyg nesmagu ir net. tarytum, gėda jam buvo susitikt 
lauke su moterimis, kurios puldavo bučiuot jam rankas 
su sodžiaus mergaitėmis, su kuriomis jis mažas augo. žai 
dė, basas bėginėjo po laukus, o būdamas "švedas“, vaka
ruškose šokdavo, meilindavosi.

Jis jautė- kad toj garbėj, kuria aukština sodiečia’ 
kunigą, esama paniekinimo, pašaipos dalies, kuri ypaė 
didi jaunimo tarpe.

Prisiartinęs prie mergaitės, atplėšė nuo knygos akis 
pažvelgė ir kiūptelėjo: pievelėj sėdėjo susimąsčiusi ir 
matvt, didžiai nuliūdusi Vildžiūnu Katrė, kuria kitadf 
jis mylėjo ir kurios buvo mylimas,

— Garbė Jėzui Kristui! — prabilo i ją kunigas ir 
vėl Įbedęs i knygą akis, praėjo pro sali.

— Per amžius, — trumpai- nepasijudindama iš vietos 
atsakė Katrė; tik šiltas, gėlėmis kvepiąs vėjelis, tarytum 
žaisdamas gražios merginos apdarais, susukęs jos prijuos 
tę ir vos nenutraukęs nuo galvos skarelės, tesublaško 
merginos ramybę.

Kunigo akis ir mintis aptraukė migla.
— Kam ji čia sėdi, ko ji čia laukia? Kodėl ji toki? 

susimąsčiusi, nuliūdusi?.. —jausdamas dideli nesmagum; 
spėliojo kunigas.

Eidamas r ugių ežia ir priverstinai žiūr ėdamas i knygą

KELEIVIS, SO. BOSTON

MOKOSI ŠOKTI "TWIST" ŠOKĮ

Astronauto John (iler.n sūnus David “No more than a 
man in the moon" veikale vaidina oro pajėgu karinin
ką. Paveiksle jis su savo mokyklos 3 mokinėmis, ku
rios taip pat dalyvauja vaidinime, pertraukos metu re
petuoja d. t ha r madingą šoki.

RYTAS
Jis {ritėjo — gelsva siaurate juostele 
Balzganoj platumoj virš miškų.
O paskui — vilto pienių šilta dėmele... 
O paskui — pariedėjo rausvu r atuku 
Ir nuplieskė r audonu gaisr u 
Virš melsvų iškarpytų miškų.
Aš taip laukiau jo visad — naujo. 
Nepakartojamo niekad.
Jis kasdiena po vagą sriaują
Jis. kasdien atsinešęs pavasari naują,
Perplaukti mums palieka.
Mums — jei mokam paimt — palieka. 
Aš taip laukiau jo. Visą naktį. 
Nepakartojamo niekad.

J. Degutytė

<111.1 r n

bios paukštienos, tai, sušuko į Nemalonus bur nos kva- 
Vilniaus radijas, tik tų atė- pas, atsirandąs pavalgius

ti, q tai bus jums ne tik gra
žu, bet ir sveika, štai pora 
receptų lengvai ir greitai su
liesėti.

Iš ryto suvalgyti du obuo
lius. Apie 10 vai. išgerti di- raionuo_ keltos oaąį*vmė-
delė stikline obuolių sunkos. Į J ’ t 1 Vilniuje pasidarys nebe-
Per pietus: du keptuvėje iš- į, . J ’ degantis, jeigu ji du kartu
keptus obuolius. Vakare du į „ a?įne.lr. miestuose vyko pamįrkySįme alųno skiedi- 
šviežius sutarkuotus obuo- iškilmingi posėdžiai teatrao- nvje_
liūs Be obuolių, bet ne kartu se- Partiniai varovai skatino ‘ v. Č.
su jais, galima šiek tiek, tik moteris dar labiau pasitemp- __________________
labai mažai, suvalgyti ”Gra- ti, dar sparčiau vykdyti par- JAU NETOLI VELYKOS
ham’o“ arba dietinių sausai- tijos programos uždavinius, ---------
nių. Taip valgyti tris dienas, septynmečio plano užmojus. Jos čia pat. Laikas pagal- 

Antras būdas: per visą Vilniaus minėjimo tribūnoje voti apie dovanėles mažie- 
diena suvalgyti mažais kie- rodėsi Pyrysko, Kolpanova, siems. Nepamirškite knygos, 
kiais 5-6 bananus ir išgerti Kovaliova ir kt. moterys; jos Geriausia dovana bus mažie- 
5-6 stiklines pieno pasukų pasakojo apie tai, kaip mo- siems lietuviukams J. Narū- 
(Buttermileh ) arba 5-6 stik- terys dalyvavusios revoliuci- nės graži pasaka jr nuotabiai 
Įmes nugriebto pieno. Taip nėję kovoje, vad. Tėvynės gražiai išleista ’Gintarėlė“. 
daryti 2 dienas. Žinoma, jei- kare ir "komunistinio dar- Jos kaina trk $1.00. 
gu jūsų svoris labai didelis, bo" fronte. Šis pastarasis da- Ta pati "Gintarėlė“ yr a 
tai tokie gydymai reikės kar- bar-svarbiausias ir ne be rei- išversta Į anglų kalbą ii- pa- 

. toti, sakysim, kas savaitė, kalo viena diena skirta mo- \adinta Amberejla , labai 
o taip užtenka vieno karto teris atpalaiduoti nuo darbo, |iR^a dovanoti tiem-

vmA-mzvoi * Lome Lrnino

jūnių nuopelnas.
Moters Dienos proga viso-

je Lietuvoje vyko mitingai 2,0 Pieno-

svogūnų, galima panaikinti 
išgeriant vieną stiklinę švie-

vai-
per menesi

GARBINA RUSES

, ,. . ..... kams, kurie nekalba lietu-apdovanot, ir... pnmmti jų . R . Jos kaina ; (ik 
pareigas didžiajai tėvynei“, gj

NAUDINGI PATARIMAI Abi knygos gaunamos 
Keleivio administracijoje.(Elta) Kovo 8 dieną So

vietu Sąjungoje buvo mini- _ . ... ,______________ ____ ____
ma tarptautinė moters die- . Padėjo bėgti kiau- LIET|jvOS ŽEMĖLAPIS
na. Kaip ir kiekvienais me- Jas 15 nosųes’ ffenau atsigulti ------- _ .
tais, ir šiemet kom. partijos ir !dėti i nosies skylutes va- Gražų Lietuvos _ zemelapj 
centro komitetas paskelbė tos» pamirkytos vandenyje galite gauti Keleivio Įstaigoj 
kreipimąsi Į sovietines mo-1 su actu. i už 50 centų.
teris. Kaip jaujprasta. par- ------------ “--------------------------------------------------
tija pabrėžė, kad tik sovie
tuos, priešingai kapitaliz
mui, sudarytos visos sąlygos, 
kad klestėtų motėm gabu
mai ir kūrybiniai sugebėji
mai. Visur moterys esančios 
išnaudojamos, bet tik ne so
vietuose. Tikrumoje jos čia 
privalo dirbti kad ir sun
kiausius darbus. Sovietų Są
jungoje daugiau kaip milio- 
nas moterų ir daugiavaikių 
motinų apdovanota ordinais 
ii- medaliais.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovaneli

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuviu istoriis. 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
cheLonas. virš "00 puslapiu. Kai
na kietais viršais $3.00, minkštais
viršais ......................................... $4.00
kaina ......................................... $1.25

VATKO SVEIKATA, parašė dr. V 
Tumėnienė, daugr svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. 136 psl.

DIENOJANT. “kuvpmešin karaliaus’ 
sūnaus Kinro Bielinio idomfis atsi 
minimai, 464 nsl.. kaina.... $0.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslapiai
Kaina ......................................... $6.00

proga samprotavimus apie Į pasaulio lietuviu žinynas
motėm Vaidmenį JaninOS P5™.°¥ Simutis.
_ a. x - * • Į be žinių lietuvių rr an?lų kalboms

straipsnyje pa- apie lietimus visame pasauly
skelbė "Tiesa“ (Nr. 57). 464 Kaina ................
Esą, ilgus amžius moteris lietuvių dainos Amerikoje° I ir .lopas

Lietuvoje Motera Dienos

surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su raidomis. Ang

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

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai karo Lietuve kėlėsi 
ii miejro. periausia dovana kiek
viena protra, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslanių, 
didelio formato. Kaina .... $5.30

ŽVILGSNIS J PRAEIT). K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na • $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRTKSTAS. P .Mulkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
šte laikų, kieti apdarai .=;= §3,50

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
<1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ... .$4^0

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 23 Ct

ISŪJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas apra'yma<\ kaip 
karui einant prie jralo "tūkstančiai 
lietuviu bėro i Vakarus nuo m 
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš J ietu
vos ir iš Amerikos lietuvių eyv»- 
nimo. 178 psl., kaira .......... $2.00

SUŽADŪTINC. J. Titiroo 15 trumoų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų Rašytojos pirmeio karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslų, 128 p; '-pisi. 
kaina ........................................ 50 Ct

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

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Miehelsonienė. 250 'vairių lietu, 
viškų ir kitų ta-’tų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

ATI.AIDŲ PAVfiSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... ?4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOL- 
SEVTZMAS. Pairai Kautckį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū. 
nas. Kaina........................... 2h Cnt

buvua prirakinta prie virtu
vės puodo ir prie loDŠio. ta
čiau sovietinio gyvenimo są
lygomis toji moteris jau vir-1 
tusi pilnateisiu žmogumi.
Namai jai tapo nebe vienin- j 
teliu pasauliu.

Kuo gi pasireiškia tas mo
ters pilnateisiškumas? Ogi, 
dešimties vaikų motina Ja
siukevičienė iš Širvintų rajo- Į 
no pati mokosi, o jos vaikai 
^rūpestingai prižiūrimi“.
Tūkstančiai kolchozininkių,IDEM0KRATINTO socializmo 
agronomiu einančios dirbti pradai. Populiari iv ra-untr
ten, kur ... sunkiau. Motery# prasti. Kaina .................... sor
ii žemė# ūkio. esą, vepži««i LB8roNO SŪNŪS An<w#u,
i mokslą, visuomeninę veik-1 *-----------—*- «
lą, kad gyvenimas būtų pr as- 
mingesnis (pridurkime, kad
išvengtų ir kolchozinio skur-l nemuno sūnūs. Andriau? Vai-ic 17 ko romano antroji dalis, 426 nūs
,GOx.. E*.) lapiai. Kaina ............................ $4.0^

Moteris dirba visose sri- tjetuvtų liaudies menas, io
tvse ne tik sovietuose. Ta- meninių formų n’ėtojhnos-' oa-rin- . dai. Parlins Galaunė, didelė Vnv-CiaU paual bolševikini pa- ga mi daurybe paveikslų, srerame
nroti tos dienos nroga būtina kaina ............. $s.w
išskaičiuoti ivairianrio^p ^ri-1 Tl KR A TEISYBE APTE so\ tett mdruuou įvairiausiose sn prc,UA arha VoTnrm;stp a,>fata
tvse pasireiškiančias mote- ra fa’-tu šviesoje. Trumpa bolš-viz

•c mo istorija ir valdymo praktika
I • Į Labai dau (r informacijų, 96 nsl

Paminimos ir mokvtojos, I kaina ..................................... 50 Cnt.
ir bibliotekininkės, ir daili-HkPVTkT AUsoMosT ltftuvos 
nmkė Meskaitvte, ir- rašytoja bai dauz paveiksiu, 255 psi. «mra 
Tęva Simonaitvtė. Jei Degu- p°pfer*- kaina ..................... ts.oo
tvtė nurodo tik liptnviškas 1 ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI. tyre nuiono uk netuyiSKas st.aus vietininkas? Parašė 
moterų pavardei, tai Vii- kuniras m. Valadka. Svarbu susi. 
niaus radiias Moters Dienos pažiinti- Kaina ................ *r2°
proga iškelia ir ateiviu-ni#hj v"'’°T,Sru^. , .... K®* trilopiška istorfios kronika, 73tariamai šaunu reiškimąsi p«l.. didelio formato. {Tėra ponie-
Įjiįluajį I T*’ ...............-................. $2.59

Kainsi ne-erM moterų,
kai štai geležinkeliu eismui *»<• kaina ...................20 Cnt.
Šiauliuose iau 15 mptu vado- altorių sesūlt. v. Putii»-My-. • va 1 « • a R! ' VAmonaa -

MAŽOTT LIETUVA, parašė M. Gim 
butienė. J. Gimbutas J. I.insris. J 
Baivs Zr J. Žilevičius, 326 nsl 
kaina ......................................... $5.00

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG 
LISKAT. Geriausias vadovėb« pra- 

dedantiems ancliškai mokytis 
duoda ištarimu, angliškus parikal 

bėjimus. Kaina .................... 75 Cnt
MARLBOROVOF'S LTTFUAN7AN 

SELF-TAUGTIT. M. Inkienė. re
pas vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14- 
psl., kaina ........................... $1.25

Graži ir liekna
V. ČEKAUSKIENĖ GRINKEVICIŪTfi

.Jau yr a jaučiamas pavasaris, pagal 
kalendorių jis jau atėjo. Ar jūs pavasarį 
norite padaryti, pradėti ką nors naujo, 
pakeisti ka nors savo gyvenime? Jeigu 
jūs taip jaučiatės, tai labai gerai, tai yra 
ženklas, kad jūs dar jauna. Nes jaunys-

| tė nėra tik metų skaičius. Jaunystė yra: 
juo.urnas, linksmumas, domėjimasis at
eina:: Ja diena, džiaugsmas ir laukimas 
visokių netikėtumų ir- veržimasis gyve
nimam

Pasilikti jauna reiškia atbulai, ko jūs nedalydavote 
Ivasiškai būti jautria, alka-! anksčiau. Kas buvo kasdie

niškai įprasta, turi būti kiek 
naivairinta. įprastinė kas
dien vbė vi a sustingimas, q 
sustingimas—senatvė!

Pr adėkite kas rytąs kitaip 
'•ūsu dienos eiga. Darvkite 
dabar iš ryto kitokius kūno 
mankštos pratimus. Jeigu 
iūs iki šiol iš viso tokių pra- 
' imu nedarėte, tai dabar pats 
tinkamiausias ir paskutinis 
laikas juos pradėti. Pirkite 
kitokius, negu iki šio! jus 
varto jot. dantų, naštą, muilą, 
kosmetiką. Nueikite pas kitą 
šukuotoją. Įsigykite sau ko
ki nors vieną visai jums nau- 
ios spalvos drabuži ir neat
silikite nuo mados, nes tai ir- 
"i padeda išlaikyti jaunyste- 
Bet svarbiausia, atsiminkite, 
kad mada dažniausiai reika
lai! ia iš moters grakštumo ir

'a naujų Įspūdžių, sugebėti 
rrisitaikyti prie naujų sąlv- 
ti. Nieko nepadaiy?i. per 
'iemą daugiau riebalų be- 
’algydamos, ilgiau namuo- 
e besėdėdamos. Įsigijome

jautė, kad Katriutė degina savo akimis jo pakauši, j< I 'augiau svor io, bet iš Mįo- 
visą stovylą- žiūri kiekvieną jo žingsni, kiekvieną judėsi. I umo ar- tingumo orą radom

Be galo nesmagu ir gailu jam pasidarė, kad nieki 
jai nepasakė ir prie jos nepriėjo.

Pasiekęs mišką ir pasislėpęs už eglės, neiškentė ne 
atsigręžęs: Vildžiūnaitė tylelėmis, nuleidusi galvą, ėj< 
rugių ežia Į sodžių.

Didžiai nusiminęs, lyg ką pametęs, kunigas lydėję J 
ją akimis. Galop mergina, šmėkštelėjusi lipdama per tvo 
ra balta jupele, išnyko tarp medžių.

iek tiek savo skaistumo, 
rakštumo, giažios odos ir 

‘nergijos. Mes pasidarėme 
'iek storesnės, pilkesnės, 
ingesnės. rambesnės. Da

bar turi būti kitaip! Paraša
is su šviesia saulute atiden
gė visus jūsų "užslėptus ne

priteklius“, jus vilioja nau-
Mergina išnyko, bet kunigo mintys — ne apie pa I :a mada, o. be to. jūs norėsi- 

mokslą, tikėjimą ir žmones — kankino kunigą ir nedavė! * ir dvasiškai "atsinaujin- 
jam ramumo. | 1 •

•Juk jis ja mylėjo, glostė, bučiavo... ] Į8"’’?8 "T"' r<“ce’’t8?:
. , •• • v x , • u • x ,• -v I pastatykite viską savo gvve-Juk ji jam buvo tokia brangi, artima, tokia meili...1 n}Tne ”auk?tyn kojom“. Pa-

Atsigulęs po beržu, skendo Maldutis paslaptingose I mėginkite kuri laiką nuo ry-l plonumo. Taigi jums peiksi
mintyse ir gailėjo, nieko jai nepataręs, nenuraminęs jos 
liūdesio.

— Tebebūčiau "švedas“, būtinai būčiau stabtelėjęs, 
bent paklausęs, kodėl ji tokia liūdna ir ko nusiminusi...

O kaip jai tinka raštais išvedžiota ir žičkais apsiuvi
nėta marga prijuostė ir juodas lankas apie pilką sijonėlį! 
—pramurmėjo kunigas Maldutis ir, parėmęs rankomis 
galvą, žiūrėjo i banguojančias rugių jūras.

Keistos, kunigui neprideramos mintys kartais atei
davo jam i galvą. Į6

to iki vakaro daryti viską vėl kiek savo svorį sumažfri-

Kol dar buvo "švedas“, regis, apie nieką negalvoda- 
\o; tik baigus seminariją jam neduodavo ramybėstik 
nintys apie evangeliją, tikėjimą, jo paslaptis, 
dažnai kamuodavo ji ir "meilės problemos“.

Pirma netrukdavo atsikratyti panašių minčių, 
dainas mąstyti tai apie Viešpaties kančią M apie ►{meilija? Jei šiais metais 
vyzdingą kurio šventųjų gyvenimą. vtaomehihiam maitinimui

(Bus daugiau.) būrfą atiduota IŽO tonų rie-

vsruia Po^enova. kai Arvydų 
žuvininkystė* ūkvie iau nuo 

metu atsikrausčiusi to
kia anSu specialistė Mušins- 
kafa ar jos bendradarbė Ta-

Valnc-
ko romanse iš 1933 metų Sava Iki 
Jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma dali* 3<?o 
psl. Kaina................................ $3.00.

kolaičjo romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kupina* Vasaris išsiža
dėjo kunisrystėa dėl moteryste* 
Visos trys dalys įrištos į vien# 
knvra. Meti vtršai, 631 puslapis 

36.06

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

JUOZAS STALINAS, arba kai# 
Kaukazo išpoois buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJO6 PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psl., kaina........  25 Cnt

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

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės calo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daueybė pa- 

896 psL geras popierius,
........................... .......... $10.03

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway------ i-------So. Boston 27, Mass.
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Sovietų parama
(E) Komunistinio bloko (58 mil.), Nepalas (55 mik),

kraštai nuo 1954 metų yra Burma (93 mil.), Kambodža
suteikę 27 nekomunistiniams! (65 mik). Indonezija (651
kraštams ūkinę ir karinę pa-mik). Jei palyginti sovieti-
ramą iš viso 6.5 miliardų do- nio bloko ir jAV teikiamą
lerių vertės. Pagal amerikie- paramą ūkio ir kt. srityse,
čių duomenis 4,4 miliaidai aišku, sovietinė parama su-
tenka ūkinei n _1 miliaidai (jaro tįk labai mažą dalį a-
kannei paramai. Be to, so- ., . .. ..... ,, , . - menkiecių teikiamų sumų.\ietu-kinu blokas i mažai iš- T ... *. -. .JAV parama užsieniui tiksivysciusius kraštus ligsiol . . . . . , .
buvo pasiuntęs 8,500 ūkinių, vl?Venais siekia 4
ir 1,800 karinių ekspertų. mllla,(lus lloL ir daugiau.
Sovietų S-ga tos paramos y-Į----------------------------------
ra suteikusi apie 3.2 miliar- GERIAUSIA DOVANA
dus dolerių. Satelitų tarpe --------
pirmaujanti Čekoslovakija Jei galvojate apie dova- 
(950 mik), o Raud, Kinijos ną savo pažįstamam ar

VIETINES ŽINIOS
Gražiai pagerbė K. Merių

Dr. A. Kapočiui pasiūlius, 
So. Bostono L. Piliečių Dr-

Tautų kapinynas 
Sibiro tundroje

Tokio vardo H. Tautvai-
jos valdyba kovo 25 d. labai j šienės parašytą knygą lei-

indelis siekia apie 390 milio- draugui, tai 
r.ų dolerių.

Ligi 1961 metų šios vals
tybės yra gavusios ūkinę pa-

kad geriausia 
šios knygos:

Stasio Michelsono

atsiminkite, 
dovana bus

“Lie-
ramą iš komunistinio bloko tuviu Išeivija Amerikoje, 
kraštų: Europoje — Jugo- kaina minkštas vršeliais $4, 
slavija (11 mik dol.), Islan- kietais $5.00.
diia (5mil.), Kipro sala (1 
mik): Pietų Amerikoje — 
Brazilija (4 mik), Argenti-

Stepono Kairio “Lietuva 
budo’*, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno-
na (104 mik), Kuba (357 iant”» kaina S6-00-
mik ): Afrikoje — Etiopija Kipro Bielinio ‘'Penktieji
(114 mik), Gvinėja (110 metai”, kaina $6.00.
mik), Mali (65 mik), Ghana 
(182 mik), Tunisas 
mik), Sudanas (22 mik),
Somalija (63 mik)"; Arti
muosiuose Rytuose ir Azijo
je— Egiptas (615 mik), Je
menas (44 mik), Turkija 
(17 mik), Sirija (178 mik),
Irakas (216 mik), Iranas 
6 mik). Afganistanas 
mik), Pakistanas (33 mik), raitis, 58f 
Indija (950 mik), Ceilonas *7 oo

Jas galite gauti ir Kelei- 
7 ic vio administracijoje:

fi36 Broariwav.

gražiai pagerbė Kazį Merkį, 
draugijos Šachmatų Klubo 
vadovą.

į minėjimą atsilankė ne nomis. 
tik nemaža lietuvių, bet taip 
pat ir amerikiečių. Jau tas 
faktas liudijo, kad K. Mer-1 
kis šachmatų srityje plačiai 
žinomas ne tik lietuvių tar
pe. Juk ne be reikalo jis yra 
ir Mass. šachmatų Dr-jos 
valdybos vicepirmininkas.

Minėjimą pradėjo Lietu
vių šachmatų Klubo pirm. 
d r. A. Kapočius, paprašyda
mas adv. J. Grigalių vado
vauti, kuris, kaip paprastai, 
tai gerai atliko.

Nuoširdžiais žodžiais K.
Merkį sveikino Mass. Šach
matų Dr-jos pirm. Herald 
Dondis, Boston Globė šach
matų skyriaus laikrašty ve
dėjas James Burgės, Boyls- 
tono šachmatų Klubo pirm. 
Richard Tirrel, iškeldami K.
Merkio nuopelnus. Girdi, 
kur jis dalyvauja, ten mes 
laimime.

džia Lietuvių Socialdemo 
kratų Literatūros Fondas. 
Knyga pasirodys šiomis die-

A. ir K. Namaksiai Texase

Adolfas ir 
maksiai iškeliavo i Texas, 
kur jų sūnus, baigęs Lack- 
land oro pajėgų bazės karo 
mokyklą, kovo 23 d. gavo 
leitenanto laipsnį.

Balfo rūbų vajus

So. Boston 27, Mas*.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žv- 
(217 dynas, paruošė Vilius Pete- 

ųuslapiai. kaina

tuanistinio švietimo proble
mos šiandien; Koks turėtų 
būti Lietuvių Bendruomenės 
pagrindas: asmuo ar draugi-Įtogiafams. 
jų sąjunga ir Lietuvių tautos į Nuoširdus ir 
misija. į ačiū priklauso

kojusiam $25.00 skaučių pa- Linksmai gyvensi — ilgai ne
vidonams premijuoti.

Dėkoju liet. spaudai ir fo-!

didžiausias

pasensi.

KAMBARIAI FLORIDOJE
. v. J iami. Floridoje, lietuvė moteris pi-
A-tO l\-no j>:ai išnuomoja kambarius pensionie-

valtfi-Diskusijų dalyviais buvo Tautinio Lavinimo skyriaus tSraFR
pakviesti A. Gustaitis, N. vedėjai ps. I. Nenortienei, 
Makaitytė, A. Mučinskas, S. paslaptingajai mugės dva-
Santvaras ir J. Sonda. Be jų, 
jose dalyvavo pats knygos 
autorius ir kiti susirinkimo 
dalyviai.

Aišku, kad tiek klausimų 
viename susirinkime nebuvo

Kotryna Na- i galima išnagrinėti, jie tik 
prabėgomis iškelti, prie 
svarbesnių jų klubas gal 
grįš kada vėliau.

Rūbų vajus pradedamas 
balandžio 1 d. ir baigiamas 
gegužės 1 d. Kas turėtų at
liekamų rūbų, prašoma at
nešti į Balfo iždininko V. 
Stelmoko įstaigą, 389 W. 
Broadway, Sa. Bostone.

Gali sustreikuoti autobusų 
tarnautojai

9-MI84 arba
652 X. W. Uth Street. 
Miami. Fla. <13

šiai, kuri tvarkė rankdar
bius ir kitus pasiruošimus. 
Be jos mugė tikrai nebūtų 
tokia, kokia tik jos dėka bu
vo.

Ačiū ps. I. Treinienei, skau
tininkų/ių Ramovės pirmi
ninkei, už vaikams paruoš
tus žaidimus, liet. radijo vak 
(Vedėjams už skelbimus.

J ieškojimai
etltau n«minu<ė« LUŽYTĖS, dukters 
Meksandro, iš Molių kaimo, Valkinin- 
n valsčiaus. Buvo ištekėjusi už Jono 
(iaršio iš Sarkiškių kaimo. Ji pati ar 
a žinantieji atsilepkite adresu:

Juozas Vencius 
1 Park Avė.,
Haverhill. Mass. (13

Diskusijomis susidomėji- i Dėkoju visiems ir visoms, 
mas buvo didelis, nes susi- kurie bent kuo prisidėjo ir iš 
l inkimas savo gausumu bene širdies linkėjo, kad mugė 
pralenkė visus kitus klubo pasisektų. Ačių tėveliams ir 
susirinkimus. Daug buvoivisiems svečiams, kurie iver- 
ir jaunimo, nes ir pakviestų-Įtindami jaunimo pastangas, 
jų diskusijos dalyvių tarpe
jų buvo net 2—N. Makaity- gausiai dalyvavo 
tė ir A. Mučinskas. josi.

Diskusijoms labai gražiai Ta pačįa proga atsipra- 
vadovavo inž. dr. Jurgis «au už visus nesklandumus.
Gimbutas, sugebėjęs taip 
tvarkytis, kad viskas ėjo mi
nutės tikslumu..

Susirinkime buvo svečių ir 
iš kitur: dr. B. Matulionis iš 
Wallum Lake, R. I., Pr. Pau- 
liukonis iš Worcesterio, kun.

Jei miesto autobusų ir 
ir traukinių tarnautojai ne-

B hrtuvių ji sveikino Lie- susitars su M. T A.. ui ko-1 švagždys iš Brocktono
tuvos garbės konsulas adv. t vo 31 d. susisiekimas mies-!

te viešosiomis priemonėmis, 
sustos.A. Shallna, pats jaunose die

nose buvęs sėkmingas spor-; 
tininkas, kun. Kontautas, A.
Matjoška, P. Šveikauskas, E.
Ketvirtis, J. Sonda. Geras 
šachmatininkas A. Ketura
kis gražioj kalboj apibūdino 
K. Merkio sportinę veiklą
(jis yra pasireiškę įvairio- Bebuvo
se sporto srityse) Lietuvoje £ 
ir Vokietijoje. Buvo sveiki
nimų iš Čikagos, Kanados 
ir kitų vietovių.

Del Dumšaitės — mokytojos

šv. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

GYVAME YPAT'NGIOSF |.AI- 
MbSt, K t BĮ K BUVO IŠPRA

ŠĄ VTI
Mūsų trumpame amžių ie yra iš

rasta mašinos, su kuriomis iau naudo
jamės kasdieniniame gyvenime: pa-

idėtą darba ir geras noras, •vvz‘,;yi"i' skalbiamos mašinos auto-x o 7 Imohilmi trolrni i Kiksi

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

I iotnvin Icoiviia AmariVnia
uiviuviiĮ laviviju nuivunvjv

Parašė STASYS MICHELSONAS J .....daug ir amenkiecių atėjo jo 
Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus- i pagerbti (net du stalus buvo 

lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj apsėdę), jų žymiuosius pri- 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad , statė susirinkusiems. Jis taip 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš-į 
kas parapijas. Tarp vienu ir kitų ėjo smarkios rungtynės

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir

mobiliai, t roką i. s’atvčkariai, bosai. 
♦—""-laiviai, povandeniniai 
laivai, orlaiviai.

Moderniški namų anšildvmai. didie- 
ii tiltai per didžiausias upes. kietų ir 
Įvorių vieškeliu įtaisymas. Elektra ir 
>os iėgos Dritaikymas prie visokių 
:rankiu. Telefonai, telesramai bevie- 
’iai tele%raCai. Vėlesniais laikais dar 
išrasta radio, nėr kurį balsas yra 
o-irdimas ant viso žemės aoskritumo. 
Panašiai ir tonotrrafai. Paskiausia dar 
’>uvo išrasta taip vadinamas Televi- 
sion. su kurio pagalba oalima savo 
namuose matvti vaizdus ir girdėti 
ba’sa už kelio šimtu myliu.

Šiose paskutinėse dienose dar buvo 
išrasta Atomo energija, kuri turi pa
sibaisėtinai didele jėgą, kuri buvo 
oaodoiama destruktvviam tikslui, bet 
galime tikėti, kad laikui bėgant ta 
oati iėga bus pritaikyta ir naudoja
ma abelnai žmonių reikalams ir jų 
gerovei.

Taigi mūsų amžius yra stebuklu ir 
oerversmų amžius, tik tarpais nebū
dami akylus mes to nepastebėiom. 
Skaitant gi šventąjį' Rasta ir tėmi- 
iant pranašavimų išsiplldym-. mes 
galime pastebėti, kokie dideli darbai 
vyksta ant žemės šiame laike, šio pa- 
ir'įe vienon bus isteip*a •••ona ri-<a- 
svietinė Karalystė, kurios Dievo žmo-

l-,-,kė ir ma'dose prašė, sa
kydami: "Ateik Karalystė tavo, būk
valia tavo, kaip danguje, taip ir ant 
žemės“.

! Toje karalvstė’e karalius Kristus 
so savo išrinktąja Evangelijos Am- 

įžiaus bažnyčia, nes parašyta, kad jie 
i bus Dievo ir Jo Kristaus kunigai ir 
karaliaus s„ iuo tūkstanti metu (Apr.
2f':6l. Kalbėdamas gi prilvgFnimais 
petsai Jėzi’s pasakė j savo mokyti
nius. kad Ji- turi dnr kitas avis. ku
rios nėra >>• šito- avidės/ nėra nriskai- 
tomos prie Evangelijos Amžiaus 
Bažnyčios, bet vra tai nasa”liniai 

------------- žmonės!. Ir tas Jis žadėjo įvesti j sa-
Anip kDirninistiKS ia rasite '7° avide' ir Hlau!?ys Jo irnuiiiuiiiniun J<4 I į Bos viena avide ir vienas Ganytojas

ir domė-

Pasimokiusios iš buvusių 
klaidų, kitais metais stengsi
mės jų nepakartoti.

Tad su skautišku ačiū iki 
pasimatymo mugėje kitą 
metą!

Ps. S. Subatkevičienė,
“Baltijos” tunto tuntininkė.
F

Praėjus Kaziuko mugei su - 
dideliu pasisekimu, “Balti- ► 
jos“ tunto skaučių vardu dė- P

Bostono skautės dėkoja

Pereitam Keleivio nr. bu-koiu mūsų mamytėms p. Ga 
vo pranešta, kad Australijoj jlinienei ir P- Mickevičienei 
Petro Dumšos dukterėčia organizavusioms ir tvarkiu- 
Regina baigė mokytojų ko-!siomg vi?us maisto reikalus, 

p. Ambrazaitienei, p. Ginei-
ta. kad jos tėvas, Petro P- Ąukštikalnienei, p.
Dumšos brolis Australijoje Kubilienei, p Šnekutiene.,
prieš kelis metus vra miręs kur,0!! if.ener-
r ' sineai nadeio virtuvėje. Uz<3 «=r-- S“

visų pyragų karalių RaguolįvelionioK. Merkis visiems padėko- vi&ų pyragu nai;
jo, pasidžiaugė, kad tiek epammejirną .dėkoju p. Marijai

pat suminėjo visą savo atža
lyną, jų laimėjimus ir kiek
vieną pristatė publikai. O 
jų buvo visas stalas.

Bene dauguma mūsų po
būvių neapsieina be nepa
prastos energijos moters O-i

Žalgiris išsirinko 
tėvu komitetą

►hXX*►►X►►►►X
XkkkkJk“►
kk

SIŲSKITE PINIGUS 
I U S S R per 

GRAMERCY— Dept H
714 Broad patalpa 925 

NEWARK, N. J.
N Y Telefonas Ml 9-0598 

Specialistai nuo 1947
Turi Banką Departamento j 

leidimą ir apsidraudę 
BONDYTI sumoj $20.000 

Prašykit smulkiu 
Informacijų.

Ii+XX i* Ali!+x x xxj.xxXX.4-4
TIKRA TEISYBĖ

Paliulie
nei. uz girą p. Bichnevičie-
nei, už skanias dešras p. A-
domaitienei ir p. Vakauzie-
nei. Taip pat mamytėms už

-- m j ~ai i • • kopūstus, balandėlius, ska- Kovo 21 d. Akademinio i . .ei * o -j- i • - įmausiu? tortus, zagarelius,Skautų Sąiudzio kavinėje i- ' ’
vyko Žalgirio tunto tėvų su
sirinkimas, kuriam vadova
vo K. Nenortas.

pumpurėlius ir kitokius gar
dumynus,—didelis skautiš
kas ačiū. Ačiū visiems ir 

Įsoms, kurie negalėdami pri

Keleivio išleistoje knygutėj i'z,ur Jono ™ Ktr-r-i . • L- • e ♦*. - fBus augiau)Tikra teisybe apie Sovietu
Sąjungą.’*

I Joje rasite bendrų žinių 
iapie Sovietiją, apie jos pa
dėti. kaip bolševikai paėmė

H . Mes turime pasiskaitymui lapelių 
ir knvgučių įvaira”s turinio tikėjimo 
klausimuose. Parašykit mums laišką 
ar atvirutę gausite nemokamai.

L. R. S. A 212 E. 3r«l Street 
SPRING VALLEY. H.I..

r\MI IX Iu\ ICA1111 |'l 1 y y . y —y • 11*
r________ _ ___________ , K- Nenortas painformavo sidėti darbu, mielai paauko- va dfią;.tvaįko u,k.!’ kok!a
nos Ivaškienės pagalbos. Ir aplamai apie tunto, P. Kai- ™
ši kartą ji atvedė savo ma-; vaitlen« aPi* vilkiukų, č. Ki-
žujų šokėjų pulkelį, kuris liuHs aP^ skautų draugovės 
pašokdamas 3 šokius ir B. ir v- Dambrauskas apie Į 
Adomavičiūtė padeklamuo- skautų vyčių veiklą.

jo pinigais.
Dėkoiu skaučių

už nuoširdų, dideli darbą ir 
draugiškumą, “Ž a 1 gino” 
tunto skautams ir vadovams

vra darbininkų padėtis, apie 
. . koncentracijos stovyklas, są- 

Zld,n,uližinės laisvę ir U. irti.

visus malo-' I Tėvu Komitetą išrinkti: Tuntininkui ps. K. Nenor- 
, G. Miskevičienė, V. Kubi-!tui, ps. č. Kiliuliui. si. A.

Gera darbą padarė orga- Hus> v- Žiaugi a, A. Kriščiū ’ ............... .... • ”
nas ir J. Venckus.

dama eilėrašti
niai nuteikė.

nizatoriai, pagerbdami žmo- 
-,-o; SŲ’ kuris tikrai pagarbos 

■ veitas.
Ž-is

Skautu tėvų susirinkimas

Kol Bostone tebuvo Žal- 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu- girio ir Baltijos tuntai, skau- 
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar- tų tėvai turėjo vieną bendrą 
tina kiekvienam ją Įsigyti. Puiki knyga dovanoms. i komitetą, kuris kovo 23 d. 

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai- i sušaukė tėvų visuotinį susi-
na $5.00; minkštai, apd«rai^-$4.00. i rinkimą. Jam vadovavo P.

_». , Žitkus, sekretoriavo V. Iz-uzsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

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

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

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

“KELEIVIS”
636 E, Broadsray, So. Boston 27, Mass.

bickas.
Iš Komiteto pirm. E. Ma- 

nomaičio, E. Subatkevičie- 
nės ir S. Baltušio pranešimų 
paaiškėjo, kad .Bostone da
bar veikia Žalgirio ir Balti
jos tuntai ir Jūrų skautų vie- 
tininkija. Tuose trijuose vie
netuose yra virš 150 skau
tų ir skaučių, maž daug ly
giomis pasidalinę.

Kadangi Jūrų skautų ir 
Žalgirio tėvai jau turi 
išsirinkę savo komitetus, 
tai šitam susirinkimui nebe
buvo kaip komiteto rinktu 
Pageidauta, kad tų vienetų 
komitetai sudarytų bendrą 
komitetą, kuriam iki Mot 
veikęs komitetas galėtų per
duoti turimą turtą ir doku
mentus.

I.apšiui už visokeriopą talką 
ir malonų bendradarbiavi
mą. Akademikėms už pagal
bą ir “Meškiuką Rudnosiu- 
jką”, skautams vyčiams už

-------- dekoracijas. Nuoširdžiai dė-
Balandžio 28 d. 7:30 vak kojų p. Kalvaitienei, ”Miško 

vak. Sandaros salėje bus Namelio” režisorei, taip pat 
Lietuviu Darbinikų Draugi-:nsl. G. Karosaitei, kuri pri
jos 21 kuopos kortų vakaras taikė ir išpildė muzikinę da- 

’r. blitz parė). Visi ii. Už pavykusią mešką ačiū 
kviečiami pasižymėti tą die--p. Vaičaitienei ir visoms ma
ną ir ateiti praleisti smagiai
vakarą.

Rengėjai

Įdomios ..diskusijos 
lietuvybės klausimu

L. Darbininku Draugijos 
Kortu vakaras

L. Kultūros Klubas kovo 
24 d. susirinkimą skyrė dr. 
dr. Juozo Girniaus knygoje 
“Tauta ir tautinė ištikimy
bė” keliamiems klasiniams 
svarstyti. Iš anksto buvo iš
kelti šie klausimai: Konfor-

Pusamžis vyras vedvbu tikslu nori
Ynač šiuo mptn ii nandin. menrina arba na.Ale.I pac ŠIUO metu JI nauain- Turtas nesvarbu. I šia šalj atvykau 

ga ir idomi paskaityti. Jos rieš antra oasaulini kara. Rašykite: 
kaina tik 50 centų. 428 E No. Gariield Avė. 

Monterev Park. Calif. (17

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

mas šventraščio. 1-as tomas. 368 puslapiai. Smulkmeniškai apra
šo apie Dievo Planą, kuris liečia visos žmonijos išganymą. Taipgi 
yra braižinys, kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir jų 
ilgumą. Kas tą knygą perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
ir ramybę. Knvga apdaryta drobės viršeliais. Kaina tik SI.

Kita knyga Laikas Prisiartino, studijavimas švento Rašto, 2-as 
tomas, šioje knygoje aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos An
tikristus. kas jie per vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knyga su dro
bės viršeliais. 358 puslapiai, kaina tik SI. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:

L. B. S. A. 212 E. 3rd St., Spring Vaiky, III.

mvtėms, rūpestingai ir gra
žiai aprengusioms jaunuo
sius “artistus.” Ačiū gra
žiausioms čigonaitėms, ku
rios būrė ir tik “tiesą” sakė, 
ačiū už ju meistrišką šokį.

Skautiškas ačiū Vyriau 
šiai Skautininkei O. Zails- 
kienei, kuri savo sveikini
mais ir linkėjimais mus ipy-J 
nė i bendrą skautiškosios 
šeimos ratą.

Nuoširdžiai dėkoiu mūsų 
trlobėjui prel. P. Virmaus- 
kiui už dalyvavimą mugėsjnizmas ir radikalizmas išei 

vių aplinkoje; Patriotizmas, atiradyme, uš globa ir viso- 
nacionalizmas ir kosmopoli-Įkeriopą paramą visur ir vi 
tizmas: Mišriosios vedybos; suomet.
Ryšys bei sambūvis su oku
puota tauta: Meilė ar pa
reiga tautai riša mus; Ar 
mūsų jaunimo organizacijos 
atlieka savo uždavinius lie
tuviškajame auklėjime; Li-

Dėkoju komisijai: A-to 
R-no v-vei ps. E. Banevičie
nei, p. Vosyliūnienei, p. J. 
Kanočiui. p. Vizgirdai, dr. 
Gimbutui, kurie įvertino mū
sų darbus. Ačiū p. X. paau-

yooeoeeosoeeoaaoeaooooooattei

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, au<lčl» 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SL.A GYVYBĖS APDRAUDA IFT $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 meti/ apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimą* atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMI 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 i mėnesi.

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

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnės* lietuvių ko 
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

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

sn
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La išveš Varpas kviečia ! Bendruomenes susirinkimas

Reikalauja $1,050,000
--------  I

bendra-

SLA 308 kp. susirinkimas Komp. J. Gaidelio 
mokinių koncertas

džiagų ir kitų daiktų normos necuhi siuvama mašina 
nepakeistos, kaip nepakeisti ,94*w Mwd«,‘s
ir mokesčiai. Siuntiniai iš- -\ebuv? ,,ar Į'*u.iou» siuva zigzagu................... • ado. išsiuvinėja. duba inoiio^raniaa.siunčiami įs Bostono centri- Urba šukavome n t. u ir t. t.

Originale su penkių metų garantija

Jis bus ši ketvirtadieni, I ---------
kovo 29 d. 7:3() vai. vak. So. 1962 m. balandžio mėn 
Bostono Lietuvių Piliečių b d. 3 vai. po pietų Tautinės nio pašto, kaip galima grei- 
Draugijos patalpose. Jame Sąjungos namuose, 464 E. čiausia. Siuntiniai prisiųsti

Keleivio uolaus 
dai bio Al. Stakionio-Stonie 
iš Laurence marti Mary Jo 
Stonie, kunigo Henrv Stonie
žmona, gyvenanti Bostone, bus renkama Centro Pildo- Fourth St., rengiamas, kom- paštu ar kitu būdu pristatyti 
Beacon SL, iškėlė bylą Ma- mosios Tarybos nariai, bus pozitoriaus Juliaus Gaidelio kogreičiausiai sutvarkomi ir 
nuj'acturers and Farming svarstomi ir kiti svarbūs mokinių pasirodymas—kon- išsiunčiami.

,-2ū uz viską galima mokėti pu S1.2Ū 
per savaitę

HA fc- lDOO

ši sekmadieni, balandžio 
1 d. 3 vai. p. p. Laisvės Var
pas visus kviečia į So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos 
salę trečiajame aukšte. Ten 
vyks iškilmingas Maironio 
minėjimas. Programa trum-

Šį šeštadieni,, kovo 31 d. 
7 vai. vak. Tautinės S-gos 
namuose bus Lietuvių Ben
druomenės skyriaus narių 
visuotinis metinis susirinki
mas. Visi nariai ir dar jais 
nesantieji, bet norintieji bū
ti, kviečiami dalyvauti.

Susirenka Dorchesterio 
Klubas

MAIRONIS

Tai Lietuvos atgimimo dai- 
nius. kuris savo eilėraščiais 
kėlė iš miego lietuviu dva
sią. Jo gimimo 100 metų su
kaktis bus minima ši sek
madieni. balandžio 1 d. So. 
Bostono lietuvių Piliečių 
Draugijos salėj, i šį Įdomų 
minėjimą
silankvti.

Ši penktadieni, kovo 3G 
d. 8 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos pa
talpose bus Dorchesterio 
Lietuviu Piliečiu Klubo su-4. t
sirinkimas. Visi nariai pra
šomi dalyvauti.

Buvo susirinkęs Balfo 
skyrius

hipping Cooperative Dal- klausimai. Visi nariai kvie- 
tone. Ga., kurios sunkveži- čiami dalyvauti.
mis ją sužeidė 1960 m. spa---------------------------
lio 14 d. Xew Jersey valsti- Padėka
joje. ---------

M. Stonie reikalauja atly- Onai Yuoskus-Janušonie- ---------
ginti $50.000 jai padalytų nei mirus, reiškiame mūsų Krautuvė, kurioje priima- 
nuostolių ir $1 milioną pa- širdingą padėką visiems, ku- mi siuntiniai—Gift Parcel 
baudos. Skundėja sako- kad rie mus nelaimės valandoje Service through Cosmos 
sunkvežimio savininkai ver- užjautė, atidavė velionei pa- I arcels Lxpress Corpora- 
tė sunkvežimio vairuotoją skutini patarnavimą koply- tion, praneša visiems besi- 
be poilsio dirbti 48 valandas čioj ir kapinėse, atsiuntė interesuojantiems prekėmis - 
r mokėjo mažiau, negu Įsta- gėlių ir ja palydėjo i pasku- ir siuntiniais, kad šioje krau- 
vmas reikalauja, vairuoto- tinę poilsio vietą, širdingas tuvėje prekės parduodamos, 

jas buvęs pavargęs, todėl ačiū. kaip galima, pigiausiomis
Sūnus adv. Jonas Ywoskus kainomis, nes suprantama, 

su šeima kad savikaina nei viena 
Vyras Antanas Janušonis krautuvė prekių negali par-

-------------------------- duoti ir neparduoda, nebent
Grįžo adv. Z. Shallnienė jos yra netinkamos ar išėju-

--------- sios iš apyvartos kaip daro-1 Marginti
Pereitą savaitę grįžo Bos- mi išpardavimai.

ir nelaimė ivvkusi.

Pagerbs B. Kapočienę

Stepono Dariaus posto 
Moterys balandžio 1 d. 5 vai. 
ak. posto salėje (168 H St.) 
engia pobūvi Blanche Ka- 

ąočienei pagerbti

kviečiami visi at-

pa, bet Įspūdinga, Įvairi ir 
įdomi. \ ienintelis kalbėto
jas bus rašytojas Stasys San
tvaras. .Jo kalba bus paiyš- 
kinta Maironio kūiybos pa
vyzdžiais. Tai atliks režiso- 
rės Aleksandros Gustaitie- 
nes paruošti Dramos Sambū-

Kovo 18 d. Įvyko negausu.- 
Balfo skyriaus susirinkimas 
kuriam vadovavo Ą. Ketur
akis ir sekretoriavo O. Vilė- 
niškienė.

Iš valdybos pranešimo su
žinota, kad skyrius penia 
vykdė piniginį vajų. surengi 
banketą ir tuo būdu sugebė 
jo centrui pasiųsti virš 166< 
dolerių. Be to, pasiuntė i. 
nemažą kiekį drabužių.

Susirinkimas valdybai- si 
A. Andriulioniu priešaky, i. 
visiems rėmėjams pareiškt 
padėką.

Į vaidybą išrinkti seniej 
—A. Andriulionis, A. Brič 
kus, V. Stelmokas, P. -Jan 
čauskas ir naujas M. Subat

no nariai ii jaunimo atsto- kevičius.Kandidatai: A. Vi 
vai. Piogramoje dalyvaus jėnKkis. p. Račkauskas ir S 
akt. I. Nikoiskytė. R. Ausie- ’jakutD
jute, Antanavičius, jr., Direktoriais išrinkti M

I
tud. Čepas, B. Vaičįurgytė. Michelsonienė, O. Vilėniš 
T ogi ama sudaryta taip, kad kįenė, Y. Kasakaitis, -J. Bai

galimai plačiau atskleistų g Griganavičius, S. Jur 
didžiojo mūsų tautos zadin-;(?elevičius> K Ulevičius ii 
tojo .r poeto asmenybę beifo> Andriulionienė.

Revizijos komisija palikta
bei

mūsų tautos isto-vaidmenį
rijoje. . . isenoįi: A. Keturakis, E. C’i-

ro minėjimo bus užkan
džiai ir pašnekesys įvairiais 
reikalais.

Ne tik Bostono, bet taip
pat kaimyniniu kolonijų lie- Miesto valdyba nutarė pa
tirčiai kviečiami gausiai at-Įkelti kainą už vandenį. Kad 
silankvti. ri pač laukiama j h- mažiausio namelio savi- 
mūsų jaunimo, kuriam Mai- ninkas turės mokėti per me-

Įsenoji: A. Keturakis, E. 
bas ir J. Sonda.

Vanduo pabrangs

roms mažiausiai yra žino
mas. O jam reikia Maironį 
ne tik giliau pažinti, bet įsi
gyventi į jo idėjas, kurios 
lygiai aktualios ir šiandien.

Taigi, visi į Maironio mi
nėjimą.

Kvailas nešioja širdį ant lie
žuvio. protingas — liežuvį po 
širdim.

tus minimum §20. Pirmiau 
minimum buvo §10.

Balfo koncertas

Balfo skyrius ruošia kon
certą gegužės 6 d. So. Bosto
no aukš. mokyklos salėj. Ki
tos organizacijos prašomos 
tą dieną neruošti viešų subu
vimų.
•fr ~~fr ■ — 4------

certas.
\ isuomenė

šliaukyti.

DĖMESIO!

Kiekvienam besikreipian- 
kviečiama at- čiam siuntinių, pinigu- mais-l 

i to bei laiškų pasiuntimo su-
----------------------- i .rijusiais klausimais mielai

patarnaujama patarimais 
bei darbu.
Adresas: 359 W. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.
Tel. 542-1767 

Vedėjas J. Vaičaitis
(Skelb.)

Bay Vieic Realty Cu
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkal
tiems, parduodantiems, ir ti r au
džiamiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS

Office AV 
Res. A V 8-41 II

8-4144 
ir C0 5-8811

BITAS NUOMJ.I
5 kambarių butas Roxbury pirmama 

-ie. anejaus naujas ši ‘Įvmas, su 
visais patogumais, gtatf parko.
S.~ainbinti bet kada TA o-dl79. Na- 

galima ir nupirkti prieina.na 
kaina. . <14

PAKULODAMI VELYKŲ 
.MARGUČIAI

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie-

tonan adv. Zuzana Shallnie
nė, kuri 2 savaites atostogų 

B. Kapočienė, žinomo dau- maloniai praleido Virgin Is- 
-U gydytojo Antano Kapo- lands ir kitose pietų kraštų 
riaus žmona, yra buvusi pos- vietovėse.
.o moterų pirmininkė, jų at- --------------------------

Veivkų kiaušiniai parduo ' niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 
!»«• Perduodama: Vėliausių

Siuntiniai priimami pagal uarduodami iki Atvelykio. < n pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Siuntiniai priimami i DOVANOS ! LIETUVĄ

-tovė apskrities valdyboje, 
ii veikli ir įvairiose kitose 
ietuvių draugijose. Visi B.
Kapočienės bičiuliai kvie- Jį galite gauti Keleivio dėvėti rūbai).
?iami minėtame pobūvy da- administracijoj, Strand ('a- Rūbų siuntiniuose galima 
yvauti ir tuo būdu pagerbti fe. Lietuvių Piliečių Draugi- siųsti muilas, kavos pupelės, 
ą ir jos dirbamą visuomeni- joj, Silver Cafe, Colonial šokoladas ir kiti saldainiai, 
ii darbą. Spa ir So. Boston Cafe. Anksčiau nustatytos me-

Vis daugiau sukčių aiškėja

Tik šiek tiek pakedenus 
veliu tiesimo įstaigą, paaiš
kėjo daug suktybių. Nege- 
iau. atrodo, vyko įr pože
minio garažo miesto sode 
tatytojams. Jau paaiškėjo, 
<ad išmokėta 350-000, bet 
as, kuris tuos pinigus turė- 
o gauti, sakosi negavęs nė 
•ento—pinigai buvo išmokė- 
i jo partneriui, kuris nesąs 
oks partneris. . .

Blogi reikalai ir miesto 
tatybes skyriuje, nes grand 

judy jau apkaltino 8 to sky
riaus tarnautojus už kyšių 
ėmimą. Atrodo, kad žlugtis 
dar tik pradėtas skalbti. 

$32,515 už vaistinės klaidą

Klaida įvyko 1959 metais. 
Mrs. Gordon nunešė vaisti- 
nėn receptą, kad padarytų 
jai vaistų. -Ji sirgo dusuliu. 
-Jai pasidarė blogiau, ir ji iš
kėlė vaistinei bvlą. Dabar 
byla buvo sprendžiama 8 
dienas, ir teismas nusprendė, 
kad vaistinė turi užmokėti 
tai moteriškei §30.000, o jos 
vyrai §2.-515 už tai, kad tu
rėjo rūpesčių ir nesmagumų.
žinoma, motel is to ne-

Kame galima gauti 
Keleivio Kalendorių

l'SSR nustatytas muito kai 
nas- o ne atskiros siuntinių} 
įstaigo:
į visus USSR valdomus kraš-i Siųskite dovanų siunti
nis : Lietuvą,, Latviją, Esti- nius giminėms į Lietuvą per 
ją, Rumuniją, Kiniją, bei su- mūsų įstaigą. Siuntiniai mr 
pakavimui ir išsiuntimui į cina tvarkingai ir be trukdy- 
Lenkiją ! čia galima siųsti ii j mosi. Neužmirškime gimi- 

ir draugų Lietuvoje. 

COSMOS PARCELS

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

EXPRESS CORP. 
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

JOSEPHINE IIERMANAMčIENEl mirus.

•os dukteriai Lucv Hermanai iėiūt ei reiškiame gilią užuojautą 

l’etriis ir Teresę Dumša ir 

Juozas ir Birutė Balukonis.

LAI8VĖS VARPAS
\ M Josios \\<J.IJOS LIETUVIU 
hl l ll Rl.\Ė K \ 1)1 JO PROGRAMA;

Sekmadieniais X-9 vai. ryte
AM Bangomis 1 l‘.H) kilociklų 

IM Rangomi.' 105.7 megaciklų 
Iš WKOX, Eramingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON J8. MASS.
Tel. JCniper 6-7209

t

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder

Q9r. C L'anak flgKm «■ W«UU K--
So. Boston

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

I Atlieku visus pataisymo, remon- j 
| to ir projektavimo darbus iš lau- ■ 
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
- biz.nio pastatų, pagal Jūsų reika- J 
I lavimą. šaukite visados iki 9 va- ■ 
’ landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630
t

GR 9-1805 ir AN 8-9304

» Dengiame Stogus 
; Ir Taisome Juos
{ ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
{Taisome, šingeliuojame, den-i 
Jgiame aliuminijum ir dažo-1 
S me iš lauko sienas. {

Free Estimates
• ŠAUKTI PO 5 VAU. VAKARO J 
{ Du broliai lietnviai 
•Charles ir Peter Kislauskai!
{Garantuojame gerą darbą •

F
Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Į Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytąją* ir Ckiriirgaa
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatu 
pritaiko akinius

[VALANDOS; nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROAI)WAY 

8OUTH BOSTON. MASS.

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš naujų rūbu, avalynės, medžiagų, maisto, • ir kitko. Visas išlaidas 
ii- SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSU ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų sara.-a ir aiškiu* siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

ĮSTAIGA LIETUVIUKĄ. KREIPKITfiS I.IFTW»K Al
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsa ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame *« INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nno S iki 5 vai. rak., ketvirtadieniais nno
• vai. ryto iki 7 sai. vak. ir iettadieniais nuo g ryto iki 2 vai. pn pieta.

▼KULIAS- JONAS ADOMONIU

daug liks. kai advokatas at
siims savo dalį- o valdžia 
savo.

Pasveikino naujus piliečius
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Kovo 19 d. Stepono Da

liaus posto motei-ų atstovės 
Mai y Ross, Anna Casey ir 
C. Shilalis lankėsi teisme ką 
tik .JAV pilietybę priėmusių i 
pasveikinti. Šį kartą dau-; 
giausia buvo vengrų, kurie j 
po 1956 m. sukilimo atbėgo 
į -JAV.

Majoras Europoje

Bostono majoras John F. 
Collins su 19 kitų žymių as
menų kovo 25 d. išvyko į Eu
ropą, kur išbus 3 savaites.

Reikia tikėtis, kad majo
ras ten pamatys daug ko 
gero ii- vėliau tai galės pri
taikyti Bostone. Gal bent pa
simokys- kas daryli, kad 
miestas būtu švaresnis.

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

PILNAI |ltENGT \S I Ž 
SPEtlALINU KAINĄ

Jei jūsų senas aliejaus hurneris 
eikvoja brangu aliejų ir pinigus, 
leiskite mums sutaupą ti jum^ iki 

kuro išlaidu Įtaisant naują
1962 garsios markės Gun T;, pe 
Power Burner’į. Tuoj pašaukit:

Apsidrausk
J } NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
1 * I
! } Draudžiame nuo polio, viso- j 
! {kių kitokių ligų ir nuo nelai- {
> { mių (ugnis, audra ir kt.) ..
> {Visais insurance reikalais 
• {kreiptis:
Į { BRONIS KONTRIM

{ Jastiee of thePeaee—.Constable 
598 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 iI

aprėžti, laiko pasiūlymas ■

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

GEneva 6-1201

t

1 ;♦i OI *■ 't Dažau ir Taisau
Namus iš lauko 
Lipdau popierius ir

ir viduje, 
taisau^

t viską, ką pataisyti reikia.

TELEFONAS AN 8-2S06 «

j Dr. J. L. Pasakarnis J 

’ Dr. Amelia E. Rodd ♦
OPTOMETRISTAI

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniai* ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

eMeeooeeeeooeoooQoeoo»6ososisoo>9eoocoeeoe4v

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

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

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oi]
I Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.
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Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardicare Co.

Sartaiakas N. J. ALEKNA
<28 EAST RR0ADWAT 
SOITH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namaas

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

I




