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59-TIEJI META

Ar Robertas Kennedis 
laimėjo Azijoj

Robert Kennedy buvo prezidento Johnsono pasiųstas į 

tolimąją Aziją Indonezijos, Filipinų ir Malaizijos vadų 

sutaikyti. Jis mano tikslą pasiekęs, bet ar taip tikrai yra. 

parodys netolima ateitis.

Tolimojoj Azijoj dvi 
valstybės — Indonezija ir 
Filipinai — negali susitai
kyti su šalia jų pereitų metų 
rugsėjo mėnesį gimusia Ma
laizijos respublika, kurią su
daro Malajai. Singapore ir 
Sarawak (Borneo salos 
šiaurinė dalis). Indonezijos
vadas Sukamo tą naująją 
valstybę laiko Anglijos su
kurtą tyčia tam, kad galėtų 
grasinti Indonezijai, todjėl 
jis yra pasiryžęs ją sutriuš
kinti. Jis jau organizavo 
partizaninį, karą prieš Ma
laiziją pagal 970 mylių ru- 
bežių Sarawak saloje. Į Sa- 
rauzak nretenziiu turi ir Fi-Z — — «F “C '

lipinai.
Robert Kennedy kalbėjo

si su visais tų trijų valstybių' 
vadais. Sukamo sutiko ko
vas nutraukti ir ginčus 
spręsti prie derybų stalo. Ir 
Kennedy to siekė. Jis pasa
kė, kad ten važiavo, norė
damas kovas iš džiunglių
perkelti prie derybų stalo. 
Numatyta tų trijų valstybių 
užsienio reikalų ministerių 
konferencija, o vėliau ir tų 
valstybių galvų susitikimas.

Atrodytų, kad reikalas ei
na geru keliu. Deja, nespėjo 
Kennedy išvažiuoti į Londo
ną anglų apie savo kelionę 
painformuoti, Sukamo, In
donezijos prezidentas, mil
žiniškame mitinge pareiš
kė: ”Gali keistis mūsų tak
tika, bet tikslas pasilieka 
tas pats — sunaikinti Malai
ziją.“ Taigi, kaip ten reika
lai klostysis, dar nėra aišku.

NAUJAS ŽEMĖS 
PALYDOVAS

Sausio 25 d. iš Vanden- 
berg bazės, Calif., išsklaidy
tas naujas žemės palydovas 
Echo 2.

Per jo įtaisus bus perduo
damos radijo žinios, televi
zijų paveikslai, o taip pat ir 
pasikalbėjimai telefonu iš 
didesnių atstumų.

Jis sveria 535 svarus ir 
per 10 vai. apskris 6 kartus 
apie žemę.

NEPILIEČIAI TURI 
REGISTRUOTIS

Neturintieji JiAV piliety
bės privalo iki sausio 31 d. 
paimti iš pašto ar imigraci
jos įstaigos ”Address Re- 
port Card“ form 1-53 ir ją 
užpildę patys grąžinti ten, ', 
iš kur pasiėmė. J

Neatlikusieji šitos parei
gos bus sunkiai baudžiami^

Bendruomenininkų
suvažiavimas

Sausio 18-19 dienomis 
New Yorke buvo L. Bend
ruomenės Atlanto pakraščio 
darbuotojų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo apie 50 
asmenų.

Jam vadovavo pasikeis
dami S. Lūšys, J. Karys. Pr 
Pauliukonis ir K. Dragune- 
vičius.

Sveikino Vliko pirminin
kas dr. A. Trimakas, tauti
ninkų atstovas dr. B. Nemic- 
kas, Lietuvos Laisvės Komi
teto narys V. Vaitiekūnas, 
Eglutės atst. kun. S. Raila.

Centro valdybos pirminn- 
kas J. Jasaitis kalbėjo orga- 
rizaciniais klausimais. Apie 
lituanistinį švietimą turėjo 
kalbėti J. Ignatonis, bet jis 
dėl ligos neatvyko, todėl ir 
tą klausimą referavo J. Ja
saitis.

V. čižiūnas skaitė pa
skaitą apie jaunimo ryšį su 
vyresniąja kaita, K. Ruzgie
nė apie lietuvybės išlaiky
mą šeimoje ir R. Kezys apie 
L. Bendruomenę ir jaunimą.

Atstovai iš apylinkių pa
informavo apie savo veiklą. 
Tą patį padarė ir tautinių 
šokių sambūrių vedėjos: 
New Yorko J. Matulaitienė 
ir Bostono O. Ivaškienė.

Aplamai, ir šiame suva
žiavime buvo pasidalinta 
nuomonėmis, iškelti aktua
lūs reikalai, tik vėl lieka se
na problema, kaip visa tai 
įvykinti.

Sheik Abeid Karume, smar
kas Zanzibaro naujasis 
prezidentas. Jis pats atėjo 
j viešbutį ir tei, ginklu gra
sindamas suėmė JAV' di
plomatus ir kelis JAV laik
raštininkus. bet vėliau jie 
buvo paleisti. Jis paskelbė 
Zanzibarą liaudies respubli
ka. kurią paskubėjo pripa
žinti komunistiniai kraštai.

Kai JAV diplomatai apleido pasiuntinybe. Panamos 
universiteto studentai surengė didžiulę demonstraciją.

V. Tysliavienčs tuščios 
pastangos

Lietuvos Laisvės Komite
to narys V. Vaitiolrfinag gi.i 
taip atsakė į Bridgeporto 
Alto skyriaus pirm. Stani- 
šausko kvietimą kalbėti Va
sario 16-sios minėjime, kur 
turėjo būti rodomi ir V. 
Tysliavienės filmai, jos su
sukti sovietinėje Lietuvoje. 
(Be šito laiško, skaitykite 
vedamąjį antram puslapy).

”Labai ačiū už sausio 13 
d. laiškelį ir informacijas. 
Tačiau Tamstos atsiųstas la
pelis su minėjimo programa 
mane, kaip sakoma, trenkė 
iš koto. Todėl visą reikalą 
pristačiau Komitetui ir apie 
jo nusistatymą čia noriu 
Tamstą painformuoti.

„Visi sutinka, kad prog
ramoj Tamstos numatytos 
plokštelės ir filmas, kaip 
meno dalykai, gali būti ge
ri. Lietuvoje yra gražių žie
mos vaizdų. Net iš Vakarų 
Europos filmininkai atvyk
davo Lietuvos žiemos fil
muoti. Tačiau gražūs žie
mos vaizdai negali kelti lie
tuvio kovingumo su Lietu
vos okupantu, o, atvirkščiai, 
jie gali žiūrovą kreipti už 
”peaceful coexistence,“ nes 
tuose vaizduose juk nebus 
matyti nei rusiškų erkave- 
distų, nei kitų okupacijos 
reiškinių, o tik taikinga 
gamta. Tokio filmo tikslas 
palikti žiūrovui įspūdį — 
matot, kaip ten gražu ir tai
kinga. Tai yra švelnūs ir 
subtilūs nuodai laisvajam 
lietuviui migdyti, Lietuvos 
laisvės kovai demoralizuoti.

”Tos pačios prasmės ir 
”Pilėnų“ plokštelės. Tai lie
tuvio kūrinys ir neblogas. 
Ir kadangi „Pilėnai“ parodo 
vokiečių (ne rusų) grobuo
niškumą ir žiaurumą, tai 
Maskva operą leido statyti 
ir įrekordavo. Bet „Pilėnų“ 
plokštelės klausytojui nieko 
nesakys apie tai. kad kita 
lietuvio opera — „Sukilė
liai“ buvo Maskvos uždraus

Pirmasis astronautas John 
Gleen sumanė statyti savo 
kandidatūrą Į JAV senatą 
iš Ohio valstybės. Nomina
cijos bus gegužės 5 d. Jei 
demekratai jį nominuotu 
(kol kas jie daugiau linkę 
remti dabar esantį šen. 
Young), tai Gleen rinki
muos lapkričio mėnesį var
žytasi su respublikonu Ro
bert Taft, kurio tėvas buvo 
žymus respublikonas ir bu
vo vadinamas "Mr. Repub- 
lican.“

ta Lietuvoje, kad eilė ge- 
i jausiu nn^j-ng dainininkų 
lietuvių arba žuvo deporta
cijų aukomis arba po keletą 
metų kentėjo Sibiro kator
gą. Atvirkščiai, „Pilėnų“ 
plokštelės tik bylos klausy
tojui apie tai, kad jei ten 
tokios operos statomos, tai 
matyt nneblogas gyveni
mas. To kaip tik ir siekia 
bolševikai. Jiems svarbu nu
teikti laisvąjį lietuvį neutra
liai savo atžvilgiu.

„Čia yra „free „country“ 
ir p. V. Tysl. gali klausytis 
ar žiūrėti, ko tik nori. Bet 
ALT skyrius yra kovai dėl 
Lietuvos laisvės įsteigtas ir 
turi saugoti Bridgeporto lie
tuvius nuo tokių Vasario 16- 
sios minėjimu, kurių rezul
tatai Lietuvos reikalui būtų 
žalingi. Gražu ir verta būtų 
klausytis okupanto uždraus
tos „Sukilėlių“ operos

plokštelių. Gražu ir verta 
būtų žiūrėti filmo iš Lietu
vos partizanų gyvenimo ar 
iš Sibiro tremtinių gyveni
mo ar iš nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo. Tada drau
gėje su šitokiais vaizdais ga 
lėtų būt rodomi ir žiemos 
vaizdai ar grojamos „Pilė
nų“ plokštelės. Tada jų f- 
spūdis jau būtų visai kito- 
kis.

„Jei vis dėlto Tamsta ne
rastum galimybės tos tvslia- 
vinės programos iš minėji
mo išmesti, tai tada iš prog
ramos turės iškristi Vaitie
kūnas.“

Rumunija nusikrato 
Maskvos globos

Rumunijoje prasidėjo at
sipalaidavimas nuo Mask
vos globos. Jos sostinėje 
Bukarešte rašytojo Maksi- 

j mo Gorkio vardu veikęs ru
sų kalbos institutas uždary
tas. Visose mokyklose iki 
šiol buvęs rusų kalbos pri
valomas mokymas panai
kintas.

Sostinės universiteto sla
vistikos skyriuje mokoma 
ne vien tik rusų. bet ir kitų 

Į slavų kalbų.
Gatvių ir kai kurių gyven

viečių pavadinimai žymes
nių rusų asmenybių vardais 
panaikinami, atstatomi bu 
vę pavadinimai rumunų 
kalba. Kino teatrai ir kitos 
Įstaigos, pavadintos rusų žy
mių asmenybių vardais, pa 
keičiami rumunų vardais. 
Kartu nusikratoma ir atvy
kusių „specialistų“ iš Mask
vos.

Prieš kurį laiką Sovietų 
Sąjungos ūkio tvarkytojai 
numatė Rumuniją palikti 
žemės ūkio šalimi. Rumuni
jos vvriausvbė tokiam keti
nimui pasipriešino. Ji pra
dėjo ūkinius ryšius megzti 
su Vakarų valstybėmis. Kar
tu su tuo pasikeitimu prasi
dėjo ir nusirusinimas.

Visos tos vykstančios nau
jenybės nepakeičia vidaus 
santvarkos. Ji pasilieka to
kia, kokia buvusi — vien
partinė. Tik kolchozai nėra

, privalomi.

JAV 1964 -1965 metų 
biudžetas

Prez. L. Johnsono biudžeto projekte išlaidos sumažintos 

500 milionų dolerių. Nepriteklius siekia 4.9 bilionų dol. 

Pirmauja vidaus reikalai. Pagerinimas senatvės draudi

me. Mokesčių sumažinimas. Kova su nedarbu.

įstatymo projektas tuoj bū
tų priimtas.

Kovai su skurdu numaty
tas vienas bilionas dolerių. 
Iš tų lėšų bus taip pat moka
mos išlaidos jaunimui padė
ti susirasti darbą. Užsienio 
valstybių parama skirta 3.3 
bilionai nolerių. tai yra 1.1 
biliono mažiau, negu iki šiol 
tiems reikalams buvo išleis
ta. Taikos korpusui, kuris 
išaugo iki 10,000 savano
rių. paskirta tiek lėšų, kad 
ju užtektų 14,500 savanorių, 
išlaikyti.

Švietimo reikalams numa
tyta 1.6 biliono dolerių, tai 
300 milionų daugiau, negu 
seniau.

Iki šiol vvriausvbei ooozi-w ■ v---— — *
cija prikaišiojo, kad valsty
bės išlaidos netaupomos, 
leidžiamos netiksliai. Prez. 
L. Johnsono į tai atsižvelg
ta, ir kai kurios išlaidos žy
miai sumažintos,, bet vis 
dėlti nepritekliaus neiš
vengta.

Kongresui švaistyti įneš
tas prez. L. Johnsono biu
džeto projektas pasižymi sa
vo taupumu. Jo suma 97.9 
bilionų dolerių. Įvairios iki 
šiol buvusios išlaidos suma
žintos 500 milionų dolerių, 
bet ir tuo atveju deficitas 
(nepriteklius) 4.9 biliono 
dol. Nors biudžeto išlaidos 
ir sumažintos, prez. L. John
son užtikrina, kad tas taupu
mas neigiamai neatsilieps 
šalies saugumui, jos kari
niam pajėgumui, nors iš ka
riuomenės numatyta atleisti 
27 tūkstančius civilinių tar
nautojų. Krašto apsaugos 
reikalams palikta 54 bilio
nai dolerių. Į tą sumą įeina 
ir naujų ginklų tobulinimas. 
Erdvei užvaldyti, į mėnulį 
nuskristi numatyta 600 mili
onų dolerių.

Savo biudžeto projektą 
prez. L. Johnson pavadino 
taupumo ir pažangos biu
džetu.

Prezidentas tikisi, kad 
tais biudžetiniais metais ša
lies pajamos pakilsią iki 623 
bilionų dolerių, tai yra 38 
bilionais daugiau, negu per
eitais metais jų būta.

Iš asmeninių pajamų tiki
masi gauti 492 bilionus dol. 
.-ir iš korporacijų 56 bilio
nus dolerių.

Prez. L. Johnson įsak-i 
miai pabrėžė, kad pajamų 
mokesčio sumažinimas turi 
teigiamai paveikti visos ša
lies ūkį. Tada pakilsiąs mo
kesčių mokėtojų įpirkimo 
pajėgumas, ir vartotojai 
daugiau pirksią prekių, o 
visa tai paskatins pramonę 
daugiau ir sparčiau gaminti. 
Tuo būdu sumažės ir nedar
bas, ir atkris dalis išlaidų, 
skiriamų bedarbiams šelpti.

Todėl ir norima, kad pa
jamų mokesčio sumažinimo

Julius Nyerre, Tanganyika 
prezidentas. Ten sukilę ka
riai pašalino anglus kari
ninkus ir reikalavo daugiau 
mokėti algos. Dabar vėl ra
mu.

New Yorko 
valst. biudžetas 3 bil.

New Yorko gubernato
rius Rockefelleris 1964-65 
metų biudžeto projektą su
darė iki šiol nebūto dydžio: 
2 bilionai 920 milionų dole
rių. švietimo reikalams pa
skirtos išlaidos vra žymiai 
padidintos. Jos dabar sieks 
virš vieno biliono dolerių.

Numatyta visiems vals
tybės tarnautojams pakelti 
algas iš viso 26 milionais 
dolerių.

Nors gubernatorius užtik
rino, kad jokių mokesčių 
nėra numatyta naujai įvesti 
arba dabar mokamus pakel
ti, bet biudžetas suvestas su 
240 milionų dolerių nepri
teklium.

PRANCŪZIJA
PRIPAŽINO KINIJĄ

Prancūzijoj oficialiai pa
skelbta, kad jos vyriausybė 
pripažino komunistinę Kini
jos vyriausybę.

Netrukus bus pasikeista 
pasiuntiniais.

Laisvoji Kinija jau pro
testavo prieš Prąncūzijos 
ketinimus pripažinti komu
nistinės Kinijos vyriausybę.

SUSIRGO P. BUTĖNAS

Mūsų žymus kalbininkas 
Petras Butėnas pastaruoju 
metu kiek sunkiau susirgo. 
Jis yra dr. A. Krisiukėno 
priežiūroje.
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Būtų komedija, jei 
nebūtųtragedija

Redakcija gavo Amerikos 
Lietuvių Tarybos Bridge- 
porto, Conn.. skyriaus pra
nešimą apie jos rengiamą 
Vasario 16-sios minėjimą 
kartu su šitokiu skelbimu:

Vasario 16. 1964 minėjimas 
Vasario Feb. 9 d. 

Program
VILNIAUS—OPERA

„PILIENAI44
Filmą „Žiema Lietuvoj“ 

Pademastros Vienybes Re-

dalctorie V. Tysliavine 
Kalba V. Vaitekūnas is N. 
Y. ir parapijos kunigai

Viskas bus sekmadieni 
vasario 9, 4. v. po. p. para
pijos salėj 443 Park Avė. 
Bridgeport- Conn.

Pas duris auka $1.00. Au- 
ku rinkimo nebus.

operos pastatymu, gatvėse 
nežinia kieno besišypsan
čiais veidais... Kokiu tikslu? 
Aišku. Sujaudinti, pripratin
ti prie minties, kad ten vis
kas eina normalia vaga. Ma
tote. kaip gražiai lietuviškai

dainuoja. Kitą kartą paro
dysime, kaip gražiai ten šo
ka, nerūpestingai linksmi
nasi. sočiai valgo puošniai 
rėdosi. Ko dar jums reikia? 
Ko čia jums draskytis, šauk
ti aukų Lietuvos laisvini
mui, kai ji ten tokia laisva 
kai jos žiema tokia graži...

Taip, mes patys gerai ži
nome. kad lietuvis ir vargt 
gražiai dainuoja, kad Lie 
tuvos žiema tikrai graži 
Bet mes taip pat žinome 
kad tas baltasis Lietuvo: 
sniegas šiandien globia už 
klojęs laisvės kovotojų kau 
lūs giriose, kad spalving

Keleivis, SO. BOS TOM

/Ją laikraščiai mini kiekvieną dieną. JAV prezidentas 
Johnson ten pasiuntė savo atstovą Robert Knnedy, 
kad šis mėgintą kaip nors sutaikyti Malaizijos, Indo
nezijos ir Filipinų vadus, (žiūrėk paveikslo apačioje) 
Indonezijos prez. Sukarno nori jėga sunaikinti nese
niai Įkurtą Malaizijos valstybę, nes ji iš tikrųjų esanti 
Anglijos kolonija, sako Sukarno.

ti. Jei „Vienybėje“ šis įžū
lūs lietuvių tautos įžeidimas 
buvo įdėtas, tai parodo, kad 
redaktorės pripažino jį 
spausdintinu ir tinkančiu jų 
laiki-aščio vedamai linijai. 
Priešingu atveju jis būtų pa
tekęs į redakcijos krepšį 
kartu su tais patriotiniais 
laiškais ir straipsniais, ku
riuose buvo smerkiamas re
daktorių pataikavimas ko
munistams arba kritikuoja
ma sovietinė tvarka, šis 
šlamštas buvo įdėtas tik 
tam. kad įsiteiktų paslap
tingai rankai, diriguojančiai 
„Vienybės“ turinį, ir patar
nautų ne kam kitam, kaip 
Kremliaus kruviniems bu
deliams.

„Pastoviai vildamos į skli
diną taurę iš Kremliaus at- 

' gabentus nuodus. Tysliavie- 
nė ir Narkėliūnaitė bando 
sukelti lietuvių tarpe nea
pykantą, tarpusavę nesan
taiką ir tuo pačiu patarnau
ja tiems, kurių kakta pada
binta pjautuvu ir kūju.“

Karas cigaretei
Dar prez. J. Kennedis per- garečių teko tik 55.

eitais metais buvo sudaręs 
komisiją iš daktarų, moks-

Panašiai padidėjo ir nuo
.. . . , , , , . vėžio ligų mirimų skaičius,
linmkų tabako kenksmingu- 1930 m tokių mil imų bQta 
mui sveikatai ištirti. Komi-j 3 000 metus 0 1962 m 
sija darbavosi 14 mėnesių, i net 578.000. Taigj yra ku() 
Po kruopščių tyrimų įsiti-, Rusj,-ūpinti.
kinta, kad rūkymas vra la-;

Dabar parlamentarų tar-bai kenksmingas sveikatai 
ir skatina plaučių vėžį.

Tos komisijos tyrinėjimo 
išvados buvo viešai paskelb-

pe, spaudoje ir plačiuose vi
suomenės sluoksniuose yra 
svarstoma, kokių priemonių 
imtis, kad būtų galima bent

AKYS, KURIOS DŪMŲ 
NESIBIJO

Visu* kviečia Bridgeport 
Alto skyrius

Tokį raštą gavus, galima 
būtų gardžiai pasijuokti, 
jeigu čia neįžiūrėtum trage
dijos. Ir iš tikrųjų juk čia 
yra žiauri tragedija, kurią 
mes galėtume padalyti i 3 
aktus.

1- Tragedija dėl to. kad 
net Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius drįsta viešai 
taip lietuvių kalbą niekinti 
ir ją darkyti.

2. Tragedija dėl to, kad 
nors ir nedidelės kolonijos 
Lietuvių Tarybos skyriaus 
vadovybė, bet yra jau taip 
žliba ir nepastabi, kad. ruoš
dama tokį Vasario 16-sios 
minėjimą, pati savo darbą 
griauna ir Nepriklausomy
bės Šventės kilnų tikslą su
niekina, nes. net baisu pasa
kyti, — kovos dėl Lietuvos 
laisvės minėjime leidžia'da
lyvauti programoje kaip tik 
tos laisvės priešams, bendro 
Lietuvos laisvės fronto ar
dytojams ir besispraudžian- 
tiem bendradarbiavimo su 
okupantais piršliams.

3. Tragedija, kad mūsų 
vieningo kovos fronto prie
šininkai per mūsų pakantru
mą jau pasidarė tiek įžūlūs, 
kad drįsta kelti koją net ten, 
kur mes susirenkame vienin. 
gai ir viešai pareikšti protes
to prieš mūsų tėvynės oku
pantą ir atnaujinti mūsų pa
siryžimo su juo nepaliauja
mai kovoti ligi galo. Ir štai 
jie čia ateina ir gudriai 
graudina tave „Žiema Lie
tuvoje“. gražiu Vilniaus

Lietuvos pavasario žiedą 
žydi žuvusiųjų brolių krau 
ju. kad jos rodenio derlius 
permirkęs naujojo bau 
džiauninko ašarom. Kode 
jie neateina savo filmuose 
mums parodyti šitokios — 
tikros šiandieninės Lietu 
vos?

Ne, suprantame: jie nori 
mus užliūliuoti, užmigdyti 
pritemdyti mūsų sąmonę 
palaužti mūsų kovos valią. 
Ir tai daroma labai apgaivo 
tai, švelniai, bet velniškai 
gudriai. Todėl žlibieji to ii 
nemato. Todėl čia ir prasi 
deda didžioji tragedija.

Viena dar džiugu, kad. 
aplamai paėmus, mūsų vi
suomenė dar nėra tokia ne
išmanėlė, kokia pasirodė 
Bridgeporto Alto vadovybė. 
Reikia tikėtis, kad atsiras ir 
Bridgeporte sąmoningesnių 
lietuvių, kurie įspės vietos 
Alto vadovybę ir jai pra- 
trins akis. Laiko dar yra.

O vis dėlto čia mūsų mini
mas faktas vertas visos mū
sų visuomenės dėmesio. Jis 
ne tik sako, bet šaukte šau
kia, kad akivaizdoj -tokių 
mūsų kerėtojų pastangų tu
rime būti dar -apdairesni, 
budresni ir kovingesni.

P. S. Redakcija, gavusi 
aukščiau minėtą pranešimą, 
tuoj painformavo V. Vaite
kūną, Laisvės K-to narį, 
kuris ten numatytas pagrin
diniu kalbėtoju. Jis atsakė,: 
rengėjams pranešęs, kac 
Bridgeporte nekalbės, jeigu 
antroji minėjimo dalis ne
bus atitinkamai pakeista.

Kas kitur rašoma
SPIOVĖ SAVAJAI 
TAUTAI J VEIDĄ

UKRAINIEČIAI MINI 
ŠEVČENKĄ

JAV ukrainiečiai taip pat 
turi savo Susivienijimą — 
savitarpinę gyvybės draudi
mo ir savišalpos organiza
ciją.

Jų organizacija įsikūrusi 
prieš 70 metų. Ukrainiečių 
Susivienijimas remia dien- 
laštį „Svoboda“ ir kasmet 
išleidžia kalendorių—alma
nachą. šių metų kalendo
rius—almanachas skirtas iš
garsėjusiam jų tautos poe
tui Ševčenkai (1814-1861) 
paminėti.

Apie Ševčenkos gyveni
mą ir kūrybą ten sutelkta 
daug įdomios medžiagos.

Straipsny „Ševčenka ki
tomis kalbomis“ pasakyta, 
kad dar 1885 metais poetas 
J. Andziulaitis iau buvo 
„Aušroje“ įdėjęs kai kurit 
Ševčenkos eilėraščių verti
mus. Vėliau Ševčenkos kū
rinius vertė J. Biliūnas, Ka
rolis Vairas-Račkauskas. 
Liudas Gira ir dabar A. 
Venclova ir Mieželaitis Vil
niuje.

Ševčenkos kūrinių yra iš
versta į šias kalbas: char- 
vatų, gruzinų, bulgarų, len
kų, rusų, bielorusų, serbų, 
turkų, totorių, jakutų, vo
kiečių, anglų, rumunų, Sla
vėnų, italų, flamandų, žydų. 
kiniečių, estų ir kitas.

„Draugas“ Nr. 18 rašo:
„Laisvoji Lietuva“ nr. 1 

sausio 8 d. Įsidėjo su įsijau
timu parašytą stfaipsnį 
“ ’Vienybė4 spiovė tautai į 
veidą.“ Antrinė antraštė: 
„Joks lietuvis iki šiol dar ne
drįso mesti tokių baisių kal
tinimų žudomai tautai, iš
skyrus tautos išgamas ko
munistus, tarnaujančius 
maskoliams... ’ Vienybė4 pa
sekė jų pėdomis.“

Toliau tame straipsnyje 
skaitome:

„Lietuvių tautai niekinti 
„Vienybė“ pasirinko dar 
vieną priemonę — laiškų 
skyrių, į kurį dedami šmei- 
žiantieji- nieko bendro su 
tikrove neturintieji „žino
vų44 rašyti „laiškai.“ Viena
me iš tų paskutiniųjų pam
fletų kažkoks komunistų a- 
gentas, gavęs „Vienybės44 
redaktorių palaiminimą. į- 
žuliai teigia, kad:

„Jei suskaitytume, kiek 
bolševikai lietuvių nužudė 
per pirmuosius okupacijos 
metus (įskaitant išvežtuo
sius) ir kiek už tai buvo lie
tuvių rankomis nugalabytų 
komunistų ir žydų, netgi vi

sai nekaltų vaikų, tai gausi
me ne „galvą už galvą,“ bet 
už kiekvieno lietuvio galvą 
apie 10 žydų ir komunistų 
galvų.“

Spausdindamos šį savo 
virtuvėje rašytą „laišką,4* 
„Vienybės“ redaktorės vie
šai spiauna visai iietuvių 
tautai į veidą, šlykščiausiu 
melu jos, įsiteikdamos 
Kremliaus pakalikam, šmei
žia ne tiktai išeiviją, bet ir 
visus be išimties lietuvius. 
Suktas, ekavedisto vaizduo
tėje sukurtas, paskvilis sie
kia pažeminti ir suniekinti 
kiekvieną lietuvį — nesvar
bu, kur jis bebūtų: išeivijo
je, pavergtoje Lietuvoje ar 
Sibiro taigose, ujamas enka
vedisto rankose laikomos 
nagai kos.

Tvsliavienė ir Narkėliū
naitė savo prierašu, esą: 
„Laiškų skyriuje telpanti 
medžiaga nebūtinai atsto
vauja redakcijos nuomonę,“ 
bando reikalą sušvelninti ir, 
kaip tas Pilotas, pasmerkęs 
Kristų, mėgina nusiplauti 
rankas... Tačiau kiekvienam 
labai aišku ir savaime su
prantama, kad už anonimi
nių laiškų spausdinimą ir 
turinį atsakomybė krenta 
tiems, kurie sudaro sąlygas 
slapukams viešai pasirody-

Bolševių „Laisvėj“ tilpo 
pranešimas, kad jos patal
pose bus Kr. Donelaičio pa
minėjimas, kuriame, be ki
tų, dalyvaus ir tars žodį Lie
tuvos „visuomenės atsto
vas“ Zenkevičius.

Joks jis Lietuvos visuo
menės atstovas. Jis Sovietų 
Sąjungos valdininkas—ant
rasis jos pasiuntinybės sek
retorius. Paprastai tokie 
Sovietų Sąjungos pasiunti
nybės antrieji sekretoriai y- 
ra jų žvalgybos pareigūnai.

Kažin kas įvyktų Mask
voje, jei kuris nors JAV pa
siuntinybės tarnautojas nu
eitų į bet kurį Sovietų Są
jungos pavergtos tautos su
sirinkimą tarti žodžio. So
vietinė policija tuoj tokį 
svečią 'išprašytų, o ųia gi 
Vytautas Zenkevičius lais
vai lankosi bolševikų su
ruoštuose susirinkimuose, o 
vilniškė „Tiesa“ • skelbia, 
kad JAV jokių politinių 
laisvių nesą, kad komunis
tai čia visaip policijos per
sekiojami.

tos, tai tuo klausimu susido- jaunima apsaugoti nuo ci- 
mėjo ne vien tik visuomenės i gareėi„- valtojimo. 
platieji sluoksniai, bet ir po-,
litikai parlamentarai. Jau • iena veiksmingiausių 
kongreso ir senato atstovui priemonių būtų uždrausti ci- 
tarpe gyvai tas klausimas j garečių reklamą per radiją, 
svarstomas, tariamasi. ar‘. televiziją ir spaudą. Tai rek- 
skelbtinas karas cigaretei. ; lamai tabako firmos per

, i praeitus metus išleido 200
JAV pietuos esama daug! milionų dolerių .Iš jų 134.6 

tabako augintinų. todėl t°. milionai teko televizijai-ir 
krašto parlamentarai alsai- ]9 milionų radijui. Spaudą
&esn*- j gavo 18.2 milionų. .

Tabako įmonių savinin- į Reikėtų uždrausti tabako 
kai žada įsteigti mokslo ins- rūkymą viešose vietose, kur 
titutą, kuris dar pakartoti-' rūkoriai ne tik save, bet li
nai tyrinėtų tabako kenks-'; kitus nuodija.
mingumą sveikatai ir ieško- j Šioje kovoje daug padėtų 
tų priemonių, kaip iš tabako tėvai, mokyklos, organizaci- 
išimti kenksmingas sveika- jos, aiškindamos tabako 
tai dalis. Jei tas pasisektų, ; kenksmingumą.
tai, anot jų, nenukentėtų ta- Nors kova bus sunki, nes 
bako pramonė ir jo augin- žmogus nori kuo nors save 
tojai. svaiginti, bet tai dar nereiš-

_ . . . v , kia, kad jos nereikia vesti.Tabako ūkio saka yra jej tik,< žin0 kad rū. 
stiprus veiksnys kaip šioje. įy« padeda vįs daugiau 
taip u kitose salyse. plisti žmonijos baisiajam

1963 m. JAV iždas iš ta- j priešui — vėžiui, 
bako biznio apyvartos turė
jo 3.3 bilionus dolerių paja
mų. Visa tabako apyvarta 
siekė 8 bilionus dolerių.

Imant vidurki, JAV kiek
vienam asmeniui per viene
rius metus tenka apie 4 000 
surūkytų cigarečių.

Cigarečių vartojimas ga
na sparčiai auga. Prieš 50- 
6o metų kiekvienam asme-

ANGLIJOS IR JAV 
SPAUDA

Anglijoje yra daugiausia 
laikraščių skaitytojų. Ten iš 
100 žmonių 51 skaito laik
raštį. Bet laikraščių ten. pa
lyginti, yra mažai. Ten. ka
me gyvena 52 mil. žmonių, 
tėra tik 121 dienraštis, o 
JAV su 180 mil. gyventojų

niui per metus suvartotų ci- yra 1,700 laikraščių.

LOŠIMAS Į TAMSIĄJĄ metais atsirado ir daugiau

Erezidento Johnson pasiuntines generalinis prokuro
ras Robert Kennedy kalbasi su Indonezijos prezidentu 
Achmed Sukarno, kuris sutiko ginčus su Malaizija
spręsti taikiu būdu.

K. DONELAITIS 
PAVERGTOJ LIETUVOJ

Pavergtos Lietuvos komu
nistų vedama spauda mirgė
te mirga tokiomis antraštė
mis ir pasisakymais:

Donelaitis lietuvių tautos 
pasididžiavimas,

Mūsų Donelaitis,
Mūsų Donelaitis iš liau

die? ir laiko gelmių,
Neužmirštamas vardas,— 

ir panašiai.
O Justinas Marcinkevi

čius net sueiliavo:
„Donelaitis!
Klausyk—skamba kaip 

varpas.
Donelaitis!
Klausyk—skamba kaip 

kardas.
Donelaitis!
Klausyk—skamba kaip 

arklas.“
Ar tai nebus pavergtosios 

Lietuvos atoveiksmis prieš 
rusifikacijos pastangas?

Ir vargu išdrįs rusifikato- 
riai tą tautos atoveiksmį už
gniaužti.

Tikrai. Donelaitis ir var
pas, ir kardas, ir arklas 
prieš rusifikatorius.

„Draugo“ Nr. išvedama
jame straipsny „Tautos gy
vybės žymė“ Pr. Gr., nupa
sakojęs Vasario 16-tosios 
reikšmę lietuviams, rašo:

„Lietuvių charta Įsakmiai 
pabrėžia, kad lietuvio die
na yra Vasario 16toji. Ją 
ir turėtume padalyti pa
grindine mūsų visų diena, 
kurią kiekvienas lietuvis 
jaustųsi esąs įpareigotas 
atiduoti visas atžvilgiais 
savo paramą skriaudžia

mai tautai — savo atvirą 
, tautini pasireiškimą ir sa

vo auką kovos už laisvę ve
dimui. Mes pripažįstame, 
kad bent vienos dienos už
darbis turėtų būti skiria
mas lietuviškiem reikalam. 
Mes turime taip pat pripa
žinti, kad tą diena ir visoks 
savo tautos vardo iškėli

mas bei jos skriaudų vie
šas liudijimas yra kiekvie
no šventa pareiga. Jei kito
mis progomis mes turime 
mėginti savo tarpan kvies
tis ir svetimtaučius, tai šią 
dieną turėtume pasilikti 
su savaisiais ir tarpusavy 
svarstyti tautos ateities rei
kalus.“

Kodėl toks lošimas į tam
siąją? Kodėl nepasakyta, 
kad tos dienos minėjimo 
metu visos surinktos aukos 
ir kitu būdu gautos lėšos tu
ri suplaukti į ALTo iždą? 
Juo labiau, kad paskutiniais

mėgėjų tiesti rankas į tos 
dienos pajamas. Lyg jie per 
ištisus metus negali sau su
rasti kitos dienos savo pami
nėjimams ruošti ir aukoms 
rinkti.

Dienraščio „Draugo“ vyr. 
redaktorius yra L. Šimutis, 
jis kartu ir Alto pirminin
kas. Jam lošti į tamsiąją ne
pritinka. O gaJ jis negali 
jam pristatytų angelų sargų 
suvaldyti?

Antras dalykas. Rašoma, 
kad Vasario 16-tosios die
nos proga „visoks savo tau
tos vardo iškėlimas bei jos 
skriaudų viešas liudijimas
yra kiekvieno šventa parei
ga.“ o kitame sakiny jau sa
koma, kad „šią dieną turė
tume pasilikti su savaisiais4* 
ir svetimųjų i savo tarpą ne
kviesti.

Vasario 16-to ji kaip tik 
yra viena geriausių progų 
savo tautos vardą iškelti 
svetimųjų tarpe, jiems paro
dyti. kad mes esame gyvi, 
norime ir mokame dėl savo 
gimtinės ar tėvų krašto ko
voti.

Manome, kad ir komunis
tai būtų patenkinti, jei mes 
Vasario 16-tąją jau pradė
tume minėti be gubernato
rių deklaracijų, be iškilmių 
kongrese, o tik savo tarpe, 
kaip tai siūlo „Draugo“ ve
damojo autorius. Bet tai jau 
būtų vienas žingsnis, vedan
tis į tos dienos pamiršimą.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO BASO.

TAS HCONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
LIETUVA TURI BŪTI 

LAISVA

Broliai ir sesės lietuviai!
Lietuva turi būti laisva! 

Bolševikinės vergijos pan
čiai turi būti sudaužyti!

Tai yra mūsų svarbiausias 
tikslas, kurio mes visi sie
kiame.

šio meto tarptautinė poli
tinė padėtis neleidžia mums 
susilpninti savo budrumo 
Lietuvos laisvinimo reika
lais. Turime ypatingai budė
ti, kad Lietuvos laisvės byla 
neatsidurtų pavojingoj būk
lėj. kad sprendžiamam mo
mentui atėjus mūsų tėvų 
kraštas nebūtų užmirštas.

Savo pasiryžimą padėti 
atgauti Lietuvai laisvę pa
demonstruokime skaitlingai 
atsilankę į Lietuvos Nepri
klausomybės Atstatymo pa
skelbimo 46 metų sukakties 
minėjimą, kuris įvyks 1964
metų vasario mėn. 16 dieną. 
2:00 vai. po pietų. Marijos 
Aukštesniosios Mokyklos 
salėje. 67-tos gatvės ir S. 
(’alifornia Avė. kampe.

Šis minėjimas rengia
mas Chicagos Lietuvių Ta
rybos, sudarytos visų srovių 
patriotinių lietuvių organi
zacijų, remiančių Amerikos 
Lietuvių Tarybos vedamą 
kovą dėl Lietuvos išlaisvini
mo iš bolševikinės vergijos.

Visi dalyvaukime -šiame 
minėjime ir skirkime gali
mai didesnes aukas Lietu
vos laisvinimo reikalams!

Kadangi ne visi organiza
cijų vadovybių pasikeitimai 
mums yra žinomi, ne visas

organizacijas šis kvietimas 
galės pasiekti. Dėl to malo
niai prašome Jus savų orga
nizacijų. kurioms Jūs pri
klausote. susirinkimuose pa
raginti narius dalyvauti mi
nėjime, o taip pat organiza
cijas skirti savo aukas.

Aukas galima įteikti mi
nėjime arba pasiųsti mūsų 
iždininkui A. Valoniui.

Remkime Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą visi- 
nes tik vienybėje galybė!
Chicagos Lietuvių Tarybos 

! vardu:

Juozas Skorubskas,
Pirmininkas

Alfonse F. Wells,
Aukšt. Teismo Teisėjas 

Vykdomasis Sekretorius

Imkit ir skaitykit -

ką tik išėjusią

Kipro Bielinio 
knygą

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

ŽODYNAI

PADĖKIME V. BIRŽIŠKAI

Chicagoje, Cook County 
ligoninėje, sunkiai serga 

i prof. Viktoras Biržiška.
Jam gydyti reikalinga 

1 daug lėšų. o jis jų neturi. 
Jam padėti yra sudarytas 
komitetas, į kurį įeina: Dr. 
Vanda Sruogienė (pirm.). 
Nijolė Vengrienė (sekr.),

! Dalia Bobelienė. Dalia By- 
laitienė, prof. St. Dirman- 

' tas. Martynas Gudelis. Nora 
Gugienė, kun. dr. F. Gurec- 
kas. Jonas Jasaitis, Kazi- 

’ mieras Juknis- dr. Aid. La
kus.

Komitetas prašo visus 
nedelsiant didesne ar ma
žesne auka paremti daug 

i nusipelniusį mūsų tautai 
prof. Viktorą Biržišką, da
bar sunkų ligonį.

O jau savo buvusį mate
matikos profesorių ypač tu
rėtų nepamiršti tie gausūs 
jo buvusieji studentai, kurie 
šiandie čia ant tvirtų mate
rialinių pagrindų yra įsikū
rę.

Aukas siųsti adresu:
Prof. Viktoro Biržiškos 

Globos Komitetas, 2501 W 
69th Avė., Chicago. Illinois. 
606629.

PREMIJŲ LAIMĖTOJAI

"Draugo“ romano premiją 
laimėjo Juozas Kralikaus- 
kas už romaną „Mindaugo 
nužudymas“, o poezijos — 
Kazys Bradūnas už eilėraš
čių rinkinį „Sidabrinės ka
manos.“

LAWRENCE, MASS.

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl., 
kaina ......................... $12.00

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 
30.000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina .......................- $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20,000 žodžių, kai
na ................... ........ KM

Susirgo E. Stundzaitė
Susirgo Emilija Stundzai

tė, veikli Alto narė. Lietuvių 
Moterų Klubo sekretorė. Ji 
išvyko į Bostoną gydytis li
goninėje. Linkime jai grei
tai pasveikti.

Mirė A. Galinis
Buffalo. N. Y., mirė 49 

m. amžiaus Albinas Galinis, 
Liggett and Myers tabako 
bendrovės aukštas pareigū
nas, kilęs iš Lavvrence, pali
kęs žmoną. 3 sūnus ir tėvus 
Petrą ir Antaniną Galinius 

I Lawrence.
Nauja valdyba perims 

pareigas
Lietuvių Piliečių naujoji 

valdyba pareigas perima 
vasario 9 d.

M. Stonie

Tokio dalyko dar nebuvo
Tokia antrašte Australi

joje leidžiama „Tėviškės 
Pastoge" Nr. 1 išspausdino 
rašytojo Pulgio Andriušio 
straipsnį, kuriame rašoma 
apie pirmąją lietuvių poezi
jos plokštelę. įkalbėtą pačių 
autorių Antano Gustaičio ir 
Stasio Santvaro.

Pulgis Andriušis šitaip 
rašo:

"Prieš šventes dovanos 
būdu pateko į rankas spal
votu aplanku (su autorių 
atvaizdais) ilgo grojimo 
plokštelė, kokios iki šiol 
rr.es iš viso neturėjom. Tie
sa, jau turime K. Borutos 
Baltaragio Malūną. B. Sruo
gos Milžino Paunksmėj, vai
kams — Žirginėlius, įvai- 
dintus Kanadoje kūrybingo
sios rašytojos ir aktorės Pū- 
kelevičiūtės triūsu. Ir va. da
bar — vien tik poezijos 
plastikinis patiekalas, gali
ma sakyti, literatūros vaka
ras sėdint savo saliono 
minkštasuolyje.

„Atsiverskime pirmąją 
plokštelės pusę:

„Stasys Santvaras skaito 
savo lyriką — Medis už 
miesto kaminų, Lietuva, Sa
ga. Piištai. Tu graži, Lyg 
Suziė Wong. SaUiėš rožė, 
Šauksmas į saulę. Kleopat
ra, Mylima, Margarita, Kas 
tu esi. Žmogus. Kalendorius. 
Iš viso 14 eilėraščių per 22 
minutes.

„0 antroje pusėje:
I

„Antanas Gustaitis skaito 
savo satyras ir humoristi
nius kūrinius — Stabmeldiš
koji maldelė, Tuščios pa
stangos, Už rojaus vartų. 
Mažoji kryžkelė, Op, op, 
kas ten- Nemunėli., Bendrai- 
Nostalgija, Didžiosios va
landos, Širdies auka, Pava
sario simfonija, Gvazdikė
lis. Moteriška;, Oh boy. Ab
soliučiai tobulai. Iš viso 14 
eilėraščių per 22 minutes.

„Komp. J. Gaidelio muzi
kiniai intarpai (piano) taip! 
saikingai įderinti, kad nė 
kiek neįsikiša tekstam pa
vartojami pauzėms pabrėž
ti ir paženklinti kiekvieno 
skaitinio pabaigai. Bet ir 
taip preciziškai įsiterpęs į 
skiriamuosius kalbos ženk
lus, prabėgomis jisai suspė
ja žaibiškai sukelti tam tik
ras nuotaikas.

„S. Santvaro skaitymas y- 
ra anapus bet kokių pagyri
mo ribų, jis yra stačiai tobu
las. Klausytojas girdi ryš
kiausiai ne tik kiekvieną žo
dį, bet ir kablelį, dvitaškį, 
įsklandą. tašką, brūkšnelį. 
Poeto besiklausant imi ma
nyti, kad poezijos iš viso
nereikia deklamuoti, o tik
tai skaityti, pabrėžiant pras
mingiausius autoriaus nuo
mone žodžius, sakinius, kuo 
sąžiningiausiai perteikiant 
kalbos gramatiką. Toks 
skaitytojas tučtuojau įsigyja 
klausovų pasitikėjimą, atpa

laiduoja jų įtampą, sukelia 
artimybės nuotaiką. Be to. 
dar pridėkime malonų au
siai tembrą, sotų, muzikalų, 
kuris, perėjęs per plastiki
nes gamybos velniavas, pa
silieka visiškai gyvas, saky
tum. va- tame pačiame tavo 
kambaryje sėdi anapus už
uolaidos S. Santvaras ir 
skaito savo eiles! Šie skaiti
niai turėtų būti grojami sa
vaitgalio mokyklose, idant 
mūsų pipirai pasiklausytų, 
kokia graži lietuviu kalba.

„Jeigu santvarinę plokš
telės pusę palygintum su ge
ru, patikimu chereso vynu, 
tai gustaitinė pusė primena 
triukšmingą, burbuliuojantį 
šampaną. Ant. Gustaičio 
balsas, pervarytas per viso
kius plastikus, atrodo, lyg 
pakimęs, bet visą laiką leng
vai sugaunamas ausiai, nie
kas nedingsta. Kuomet jis 
išeina gyvas scenon. kul
kas greičiau pagauna publi
ką, negu S. Santvaras, nes 
vartoja daug barokinių mos
tų, mimiką, dėkingą išorę. į 
Bet plokštelėje visa tai at
krenta. telieka nuogas nuo
gutėlis Dievo duotas balsas., 
Šis kontrastas išsilygina po 
poros eilėraščių ir po to mes 
įsitraukiam į aukštielninką
gustaitinį pasaulį, kuriame' 
kiekvienam akimirksny gali 
bet kas atsitikti. Humoras, 
satvra, -lyrika, erotika žai- 
biškai keičiasi vietomis, kol 
kiekvieno skaitinio gale tu
rim būti pasiiuošę juoku už
taisytos bombos sprogimui. 
Pikta tremties satyra? 
Duok. Dieve, daugiau tokių 
satyrų- žinoma, iš po gustai- 
tinės plunksnos...“

Drumstas. Vyčių 116 kuopos 
Algirdas K. Krasinskas ir 
Šv. Kazimiero Dr-jos Stasys 
Mancevičius.

Mirė
Magdalena Liniauskie- 

nė. Jonas Gerdenis, Antanas 
Pavilionis ir Ona Kulskaitė- 
Kennvvay.

Nuo sausio pradžios iki 
20 d. Worcestery jau mirė 
10 lietuvių.

Pasveiko

Domininkas ir Elzbieta 
Mažeikos kuri laiką negala
vo, bet jau geriau jaučiasi. 
Hubertas Mudėnas jau grį
žo namo iš ligoninės.

Įkurtas Kultūro sKlubas

Įkurto Kultūros Klubo 
pirmininku išrinktas Pranas 
Račiukaitis. Susirinkimai 
bus kiekvieno mėnesio pir
mąjį sekmadienį 5 vai. po 
pietų Maironio parke.

Kitos naujienos

L. Bendruomenės Apy
linkės pirmininku išrinktas 
Pranas Stanelis.

Julija Lendraitienė pasi
žadėjo Vasario 16 minėji
mui salę išpuošti tautiškais 
audiniais, vėliavomis ir gė
lėmis.

J. Krasinskas

Nauji lietuvių namai 
saulėtoj Floridoj

WORCESTER. MASS.

Korespondentų pasitarimas

Sausio 11 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose buvo 
Worcestery gyvenančių lie
tuvių laikraščių korespon
dentų pasitarimas. Jame 
dalyvavo: Pranas Pauliuko
nis (Draugo ir Darbininko), 
Vincas Dabrila ir Algirdas 
Zenkus (Dirvos), J. Kra- 
sirskas (Keleivio, Sanda
ros).

Be kitų dalykų, buvo su
tarta. kad korespondentams 
turi būti duotas veltui bilie
tas į tą ar kitą parengimą, 
jeigu jo rengėjai nori. kad 
jis būtų spaudoje paskelb
tas, aprašytas.
Sunkiai serga V. Mitrikas

Švento Vincento ligoninė
je jau antra savaitė be žado 
guli Vincas Mitrikas, vietos 
žvmus veikėjas. Linkime 
jam nugalėti ligą ir dar grįž
ti į sveikųjų tarpą.

Kitas susirinkimas
Vasario 16-sios reikalu
Jis buvo sausio 19 d. Ja

me išrinkta rezoliucijų ko
misija — Vytautas Mačys 
ir Antanas Šeškevičius. Ji 
pasirūpins gauti ir majoro 
deklaraciją.

Širdies skausmas skau
desnis buvo, nei kūno sopu
lys, nei apdegusios rankos 
žaizdos.

V. Krėvė

VVATERBURY- CONN.

Atvyksta rašytojai 
St. Santvaras ir A. Gustaitis

Vasario8 dieną rengiama
me tradiciniame Užgavėnių 
baliuje didžiojoje šv. Juo
zapo mokyklos auditorijoje 
d a ly vaus rašyto j as-h um or is- 
tas Antanas Gustaitis ir po- 
etas-dramaturgas Stasys 
Santvaras iš Bostono. Leng
vo pobūdžio programą mo
derniškai praves aktorius 
Algimantas Žemaitaitis.

Muzikinį žodinės progra
mos foną sudarys ir pritai
kintas intarpas atliks muzi
kas Edvardą^ Radionovas ir 
jo populiarus orkestras.

Salės meniniam apipavi
dalinimui ir spalvingam ap
švietimui įrengti pakviestas 
dailininkas Kazys Jatužis.

šis tradicinis balius su di
deliu pasisekimu jau aštuo- 
neri metai rengiamas litua
nistinei mokyklai paremti. 
Mokyklos vakaras kasmet 
susilaukia gausių svečių iš 
plačiosios apylinkės, tad. 
reikia manyti, ne kitaip bus 
ir šiemet.

Vav.

NEVV YORK, N.Y.

Inžinierių banketas

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos New Yorko skyriaus se
niai lauktas banketas įvyks
ta vasario 1 d. Furcies Cate- 
rers naujoje salėje 111 St. ir 
Atlantic Avė. kampas-Rich- 
mond Hill- N.Y. Groja ge
ras Romo Butrimo orkest
ras. Susidomėjimas banketu 
buvo nemažas, kadangi jau 
visi bilietai yra iš anksto iš
parduoti.

A. M.

Šiame susirinkime daly- i 
vavo nauji atstovai, pirmi
ninkai: veteranų posto va
das Edvardas Jakštis, trimi- 
tų-bugnų orkestro Juozas

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapi 
galite gauti Keleivio admi
nistracijoj už 50 centų.

ST. PETERSBURG, FLA.
—

Kai prieš dvejus metus 
pasklido kalbos, kad naujai 
įsikūręs Floridos Amerikos 
Lietuvių Klubas St. Peters- 
burge rengiasi statyti na
mus—salę, kur galėtų rink
tis lietuvių organizacijos, 
būtų sava vieta rengti pobū
vius, ruošti įvairius minėji
mus, —daugelis tik ranka 
numojo, kaip i visai neįma
nomą ir kalbėti nevertą da
lyką. šiandien reikalai atro
do kitaip: Lietuvių Namai 
jau stovi, ir jų savininkas, 
FLA Klubas, ruošiasi juos 
iškilmingai atidalyti.

Tenka stebėtis tų St. Pe- 
tersburgo lietuvių užsimoji
mu, drąsa ir energija. Be
veik visi jau nebe pirmosios! 
jaunystės žmonės, daugiau
sia pensininkai, jie ėmėsi ir 
įvykdė tą darbą, koksai ir 
nevisose didelėse lietuvių 
kolonijose įmanomas, čia.
žinoma, daugiausia pagar
bos nusipelnė pirmieji orga
nizatoriai : klubo pirminin
kas (jau tretiems metams 
perrinktas) L. Čepelis, K. 
Bliza, M. Tribulienė, D. Že
maitienė ir eilė kitų. kurie 
jau seniai savo galvose 
brandino savos pastogės lie-j 
tuvių susibūrimams mintį.,
Pradėjus tai minčiai reali
zuotis, jie pirmieji suteikė 
stambią piniginę paramą, 
kas įgalino klubą nupirkti 
geroje vietoje norimo dy
džio sklypą, paliekant gero
kai pinigų ir paties namo 
statybai. Gaila, namų atida
rymo dienos nesulaukė pats 
didžiausias rėmėjas Gusta
vas Juodeikis-Holden. kuris, 
nelauktos ir netikėtos ligos 
pakirstas, atsigulė amžino 
poilsio netoli nuo Lietuvių 
Namų esančiuose Memorial 
Park kapuose. Kiekvienas 
klubo narys, grožėdamasis 
naująja sale ir įrengimais,, 
dar ilgai pagarbiai minės jo 
vardą...

Namu atidarvmo dieną, 
kuri numatyta vasario mėn. Į 
1 d., šeštadienį, įvyks iškil
mingi pietūs (pradžia 12 
vai.), vėliau programa, ku
rios dalį atliks petersburgiš- 
kiams gerai pažįstamas 
„Dailės“ choras, vedamas 
K. Štaupo. Tikimasi sulauk
ti daug svečių- nes kasgi iš 
St. Petersburgo, Tampos- 
Clearwaterio ir apylinkių 
nenorės atvykti apžiūrėti 
lietuviams priklausantį nau
jąjį pastatą, ta proga susi
tikti pažįstamus, pasivaišin
ti. Be to- šiose apylinkėse 
žiemoja nemaža tautiečių iš 
šiaurės — jie irgi nepraleis 
progos pasižmonėti. Nedaž
nai būna mūsų kolonijose 
tokios istorinės oienos, ko
kia bus vasario 1 d. St. Pe
tersburgo lietuviams.

Tad iki pasimatymo Lie
tuvių Namuose!

Namu adresas: 4880—46 
1 Avė., No.- St. Petesrsburg. 
į Fla. Tel. 525-9925.

Florid ietis

SNIEGAS IR ŠALČIAI 
FLORIDOJE

Sniegas čia retas svečias, 
todėl ypač vaikams jis labai 
įdomus. St. Peterburgo apy
linkėje sausio 14 d. apie 10 
vai pradėjo snigti, bet snie
gas, žemę pasiekęs, tirpo. 
Mokyklos išleido mokinius 
į lauką pasižiūrėti, kaip 
krinta sniegas.

Keli istoriniai faktai, su
siję su sniegu Floridoj.

1880 m. šiaurinėj Flori
dos daly sniego iškrito 5 co
liai. 1951 m. Augustin mies
te buvo prisnigę 4 coliai, 
1957 m. Tallahassee 3 co
liai- o 1958 m. sausio 2 d. 
sniegas pasirodė Tampo je.

Užpuola kartais Floridą 
ir šalčiai, šiemet sausio 15 
d. St. Peterburge temperatū
ra buvo nukritusi iki 28 
laipsnių. Šį kartą vaisiai ne
nušalo. Jei temperatūra bū
tų nukritusi iki 25-26 laips
nių. tai jie būtų nušalę, kaip 
tai atsitiko 1962 m. Šiemet 
tik daržovės nušalo.

Apie Ruskin, netoli St. 
Petersburgo, Dickman dar
žovių ūkio nušalo apie 1.000 
ekerių pamidorų. Plant City 
nušalo tūkstančiai ekerių 
braškių. Nušalo ir tarp E- 
verglades pelkių auginamos 
daržovės. Nukentėjo dėl šal
čio ir 160,000 ekerių cukri
nių nendrių.

Daržovių ūkiai čia daro 
virš 75 mil. dolerių apyvar
tos, o šalnos jiems padarė 
milžiniškų nuostolių. Dėl to 
turbūt pakils daržovių kai
nos.

Bet 1962 m. gruodžio 13 
d. šaltis buvo dar didesnis 
ir dar daugiau nuostolių pa
darė. nes tada nukentėjo 
vaisiniai ir kitokie medžiai. 
St. Petersburgo miestui at
siėjo per pusę miliono dole
rių nušalusiems medžiams 
gatvėse nupjauti. O Tampos 
miestui dvigubai daugiau.

Šiemet nuo šalčių nuken
tėjo pietinė Florida.

Šalčiai pakenkė ir turiz
mo bizniui. Jau pernai čia 
mažiau turistų atsilankė- ne
gu anksčiau. Viešbučių ir ki
tų išnuomojamų patalpų sa
vininkai negali išsiversti,
kai kurie bankrtituoja. A ie- 
ni sako, kad kaltas šaltis, ki
ti- kad jau perdaug tų vieš
bučių ir kitų patalpų, kad 
šaly pasireiškia krizė. Šiaip 
ar taip, bet Floridoje biznis 
šlubuoja.

Bet turistams nėra ko bi
joti važiuoti į Floridą žie
mos praleisti. Sausio mėnuo 
yra šalčiausias- jo nakties 
temperatūros vidurkis 64 
laipsniai- o dienomis visada 
būna apie 72. Tai yra nor
mali St. Petersburgo tempe
ratūra.

F. J. Šeštokas

Paragink savo pažįstamu# 

išsirašyti Keleivi. Kaina 

metams $5.
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KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

P. Bugailiškiui 80 metų

Vilniuje sausio 9 ir 10 d. 
d. įvyko Lietuvos Komparti
jos XIV suvažiavimas. Nuo 
100 partijos narių renkamas 
1 suvažiavimo atstovas ir 
nuo 100 partijos kandidatų 
1 suvažiavimo patarėjas be 
sprendžiamo balso. Suvažia- 
viman buvo „išrinkti“ 765 
atstovai ir 99 be sprendžia
mo balso. Reiškia, Lietuvos 
kompartijoje yra apie 76, 
500 narių ir apie 9,900 kan
didatų i partiją. 1961 metų 
suvažiavime buvo 688 su 
spiendžiamu balsu ir 119 su 
patariamuoju.

1961 m. suvažiavime iš 
807 mandatų lietuviai turė
jo 556, t. y. 68.9 1964 m.
suvažiavime iš 864 mandatt: 
lietuviai turėjo 580, t. y. 
67.1%. Būdinga, kad iš 208 
mandatų, tekusių žemės ū- 
kiui, tik 67 teko kolchozi- 
ninkams, sovchozininkams 
ir brigadininkams bei fer
mų vedėjams. Kiek iš tų 67 
mandatų teko tikriems kol- 
chozininkams — sovietinė 
spauda nesako. Kiekvienu 
atveju kolchozinnkai parti
joje labai jau silpnai repre
zentuojami. Būdinga taip 
pat, kad 396 suvažiavimo 
atstovai yra ordinuoti sovie
tiniais ordinais. Vien tik 
Vilniaus, Kauno ir Klaipė
dos miestai turėjo 368 man
datus. Reiškia, partiečiai y- 
ra susitelkę didžiuosiuose 
miestuose, kur yra adminis
tracijos ir pramonės centrai 
bei gyvenimo patogumai..

Kaip ir 1961 m., i centro 
komitetą „išrinkti“ 123 na
riai. Tik pereitam centro ko
mitete rusų buvo 35, t. y. 
28.4%, o naujajam rusų yra 
40, t. y. 32.5% visų narių, 
neskaitant tokių, kaip Niun
ka (vietinių rusų). Centro 
komiteto sekretoriai visi li
ko tie patys: Sniečkus, Fo- 
povas, Barauskas Barkaus
kas, Maniušis. Songaila.

Visi tie patys liko ir par
tijos prezidiume, kuri suda
ro tie šeši sekretoriai plūs 
„premjeras“ šumauskas, 
„prezidentas“ Paleckis ir 
komsomolo pirmasis sekre
torius česnavičius.

Centro komiteto pramo
nės ir statybos biuran iš
rinkti pirmininku J. Maniu
šis, pavaduotoju S. Jasiūnas 
ir nariais: A. Britovas, P.
P ragelis, L. Gabrėnas, F. 
Jekateriničevas. K. Kairys, 
P. Kulvietis, F. Strumila. Iš
krito F. Bieliauskas, N. Iz-j 
vekovasirJ. Grigonis. Nau
ji: F. Strumila, L. Gabrė
nas ir F. Jekateriničevas.

Centro komiteto žemės ū-Į 
kio biuran vietoj buvusių 7. 
„išrinkti 9: pirmininku R.} 
Songaila, pavaduotoju V.. 
Kolesnikovas ir nariais: M. 
Grigaliūnas, R. Jurevičius. 
B. Lopata, P. Masiokas- P. 
Mišutis, A. Ravdenis, A. 
Zorskas. Iškrito buvęs pa
vaduotojas Novickas. Nau
ji: Jurevičius, Lopata, Ma
siokas.

Partinės valstybinės kon
trolės komitetan „išrinkti“: 
pirmininku A. Barauskas- 
pavaduotojais J. Strigalio- 
vas ir P. Olekas, nariais: J. 
Betevas, K. Macevičius. S. 
Bistrickas, J. Driukienė, G. , 
Saržickas ir F. Tichonovas. 
Iškrito B. Čirkovas, P. Dob
rovolskis. Nauji: J. Betevas 
ir S. Bistrickas.

Vt.

Kažkaip nepastebėta, kad 
didysis Lietuvos kultūrinin
kas, visuomenininkas, savo 
tautos praeities tyrinėtojas, 
teisininkas Peliksas Bugai- 
liškis praeito gruodžio 3 d. 
peržengė 80-jų metų slenks
ti.

Jis gimė Juodžiūnų kai
me- Šimonių vals., 1894- 
1902 m. mokslus ėjo Liepo- 
os gimnazijoj ir veikė slap

toje lietuvių mokinių kuo
pelėje. Teisės mokslus stu 
dijavo Petrograde ir čia bu
vo uolus lietuvių studentų 
draugijos narys. 1904-190Č 
m. revoliucijos dalyvis Lie- 
.uvos socialdemokratų par 
tijos eilėse.

1917 m. Vilniuje i vyku
sios istorinės konferencijo.- 
dalyvis. Našus spaudos 
oendradarbis nuo pat jaunų 
dienų, nevieno laikraščio re 
daktorius.

Nuo nepriklausomos Lie 
tuvos pirmųjų dienų teismi 
darbuotojas, kuri laiką Vii 
niaus apygardos teismo pir 
mininkas, bet ilgiausiai bu 
vęs Šiaulių apygardos teis 
mo vicepirmininkas.

Nors aukštos teismo pa 
reigūno pareigos iš jo atė 
mė daug laiko, bet jis suspė
davo dalyvauti ir įvairiost 
visuomeninio darbo srityse.
Ji matome tarp savivaldybi
ninkų, kooperatininkų ir į- 
vairiausiose kitose organi
zacijose veikliai dalyvau
jant

Jis vienas Kultūros Dr 
jos steigėjų ir ilgametis jos 
leisto Kultūros žurnalo re
daktorius. Jis Šiaulių Kraš
totyros Dr-jos steigėjas, jos 
Aušros muziejaus įkūrėjas.

Dabar jis gyvena Vilniu
je ir talkininkauja Lietuvos 
Knygų Rūmams.

Linkime jam dar ilgų dar
bingų metų.

Negana turėti trąšų

Sovietijoj, Chruščiovui Į 
sakius, visi pamišo dėl trą
šų. Esą, statys fabrikus, ga 
mins trąšas..., ir bus maisto 
ir kitokių gėrybių, kiek tik 
reikės.

Kaip jis tuos fabrikus pa 
statys ir trąšų pasigamins 
šiandien nežinome, bet ži
nome faktą, kad negana tu 
rėti trąšų, reikia ir mokėti 
jas protingai naudoti. O to 
sovietinėje santvarkoje nė
ra ir negali būti.

Štai tik vienas pavyzdys.
1937 metais nepriklauso- 

moj Lietuvoj laisvi žemdir
biai teišbėrė mineralinių 
trąšų 150-000 tonų, o derlius 
grūdinių javų buvo 1.697, 
295 tonos.

1962 metais į sukolcho- 
zintas Lietuvos žemes buvo 
išberta 741,000 tonų mine
ralinių trąšų, o derliaus te
gauta 941,000 tonų. taigi 
tik du trečdaliai, kaip prieš 
25 metus nepriklausomoje 
Lietūvoje, nors trąšų išberta 
5 kartus daugiau.

Vincas Krėvė rusiškai
Valstybinė grožinės lite

ratūros leidykla išleido ru
sų kalba Vinco Krėvės-Mic
kevičiaus rinktinę. Ją suda
ro šie kūriniai: Raganius, 
Skerdžius, Bobulės vargai, 
Antanuko rytas ir Galvažu
dys.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Neseniai Kairo mieste (Egipte) posėdžiavę arabu valstybių karaliai ir prezidenai. 
Jie tarėsi, kaip pasiekti glaudesnio bendradarbiavimo. Svarbiausias klausimas bu
vo Izraelio sumanymas Jordano upės vandeni panaudoti savo dykumai Negev drė
kinti. Arabai yra prieš tai ne dėl to. kad t as vanduo būtų jiems taip reikalingas, bet 
bijo. kad Izraelis, Negev dykumą pavertęs derlinga žeme, joje galėtų apgyvendin
ti daugiau žmonių ir tuo būdu ekonomiš kai sustiprėti.

sričių, serga chronine liga: 
siekdama kuo didesnės ga
mybos pagal primestą pla
ną. ji nekreipianti dėmesio į 
kokybę. Todėl dirbiniai iš 
plastmasės, skirti plačiam 
vartojimui, neturi paklau
sos dėl labai menkos jų ko
kybės. Tas verčia jų gamy
bą mažinti. 1956 m. jų pa
gaminta už 49 mil. rublių. 
1962 m. už 33 mil., o 1963 
m. tik už 27 mil. rublių. Tai 
vis niekalai—brokas.

Jis priminė Vladimiro 
chemijos fabriką, kuris ga
mino dirbtinio karakulio 
kailius. Jie netiko vartoti, 
nes drėgname ore nepaken
čiamai dvokė. Milionai buvo 
paleisti vėjais. Kituose fab- 
r

KULTŪROS FONDO ; 
LEIDINIAI

LB Kultūros Fondui Švie
timo Taryba perdavė išleisti 
peržiūrėtus ir mokyklinio 
amžiaus jaunimui tinkamai* 
pripažintus leidinius:

V. Frankienės scenos vaiz
delių rinkinį, R. Saudargit- 
nės įscenizuotą pasaką „Si
gutę“, J. Minialgos eilėraš
čius „Labas rytas, vovere“ 
ir A. Giedraičio pasakų rin
kinius.

Sofijos Jonynienės pa
ruoštas vadovėlis septinta
jam skyriui jau spausdina
mas. šio vadovėlio leidimą 
900 dolerių auka parėmė 
Lietuvių (Milioninds) fon-

įžangos žodį parašė K. 
Korsakas. Knygos tiražas 
50,000 egz.

Savi gaminiai supūva — 
,ų vieton veža iš Kirkizijos

(E) Nepaisant to, kad 
Latvijoje užauginama daug 
daržovių, jų visuose mies- 
.uose nuoiat trūksta. Prie
žastis — sovietinė netvarka 
.ransporte. Agurkus dide
liais kiekiais atgabena iš 
Ukrainos, svogūnus iš Kir
gizijos, tačiau savi kolcho
zai ir sovchozai, ypač jeigu 
;oliau nuo miestų, turi sun
kumų parduoti savo daržo-
es. Eilė kolchozų, ypač su 

kopūstais, pateko į sunku
mus, niekas jų nenori mies
te priimti, nors buvo suda
lytos ir sutartys. Tad dalį 
kopūstų teko Sušerti gyvū
nams. o kita dalis supuvo 
laukuose. Ištisi hektarų plo- 
ai su ridikais ir ridikėliais 

teko pašanti. Rygos laik
raštis „Pad. Jaunatne“ 
mkštauja- kad kai kur treč
dalis visų daržovių žuvo ar
ba buvo sunaudota pašarui. 

Panašiai yra ir Lietuvoje.
Mini K. Donelaitį

Vilniaus Mokslų Akade- 
nijoje Įvyko konferencija, 
skirta K. Donelaičio 250 m. 
sukakčiai paminėti.

Apie K. Donelaičio kūry
bą mokslinius
skaitė K. Korsakas, Z. Sla 
viūnas. J. Jurginis, A. Vyš
niauskaitė. K. Doveikis, L. 
Gineitis. P. Užkalnis, J. Ka-

Sovietų Sąjungos žemės 
ūkio negalavimai

•ikuose taip pat už dešimtis} das iš 1962 metų gauto pel 
milionų pagamino plastma- no. 
sės ir visa ji buvo niekalai—į 
brokas. Esą chemijos įmo-: Be to, Kultūros 
nių, kurioms trūksta įrengi- {jau baigia išleisti

„Aleksandryno“ tomą.

Fondas 
i ir trečiąjį 
tomą. Ka

mų dalių, kitur vedėjai ne
žino, ką su jomis daryti.

Dar prieš plenumą Prav-j “ės parama labai reikalin- 
da paskelbė korespondenci- s ga
ją iš Kursko, kad ten d ve-į „ , , . .
ji metai, kai pastatytas trą-i . Kultūros Fondui aukos 

... , . .. šų fabrikas, bet negali veik- slunčiamos iždininko adrę*
turėjo ilgiau kaip 40 metų ti nes t, ūksta smulkių maši-i su: Jonas Bertašius, 2642 
tų gerybių laukti — truko d j- • West 15th St., Chicago &

} Illinois. ’ V,
Žinoma, šitas Pavlov nie- ________________ _  . '

(Tęsinys)
Didingi planai ir gaus, skelbia diktatorius. Jis 
liūdna tikrovė paaiškino, ir dėl ko liaudis

Žemės ūkis aiškiai yra su
klupęs, reikia žmones ra
minti. kaip iki šiol buvo da
roma. kad jie bus aprūpinti 
ateityje. Todėl sudaromi ža- 
vėjantieji planai.

Visiems valstybės reika-

žadama pagaminti 
maisto produktų:

grūdų 14-16 bil. pūdų: 
skerdienos 20-25 mil. ton. 
pieno 115-135 mil. tonų; 
cukraus 10 mil. tonų; 
kiaušinių 68 bilionai. 
Tokiai

dangi visi KF leidiniai 
duoda pelno todėl visuome-

lėšų, nes jų reikalavo sun
kioji pramonė ir ginklavi- 
masis.

Kur gauti įrengimų che
minei pramonei? Juos duos 
Vakai-ų kapitalistai ir dar

kada nedrįs kritikuoti dikta- ’ 
toriaus planų. Jis kaltina tik 
įmonių direktorius- kuriuos, 
girdi, reikia varyti lauk. Beri

MŪSŲ DAILININKAI 
DARBUOJASI

Apytikrėmis žiniomis, per-
met?ek kteditan soy^ų7usūt^ kame rasi tų stebukladarių,! eitais metais lietuvių daili, 

mis sąlygomis, nes mes, sa- kurie pakeistų dabar netin-į nmkai JAV n Kanadoje su
ko Chruščiovas, neleisime kamus? 

į jiems mus plėšti.
Veikiausiai taip ir bus. 

Chruščiovas, matyti, prisi
minė Lenino posakį, kad ka-
pitalistas, pelno ieškoda- 

produkcijai bus mas, parduos ir virvę, kuria

(Bus daugiau).

RŪPINASI PASAULIO 
LIETUVIŲ ARCHYVU

l rengė 25 savo kūrinių paro- 
j das. Už jų parduotus kūri

nius gauta apie 50 tūkstan
čių dolerių.

Skaičiuojama, kad daili
ninkas Adomas Galdikas už 

i savo kūrinius gavęs, palygi-
reikalinga sunaudoti maž- ji vėliau pakars. JA\ Lietuvių Bend-. namai, didžiausią sumą.
daug 125 mil. tonų arba 7 į ‘ . ... .x , , ruomenės Centro Valdyba-
su puse bil. pūdų grūdų. Jei fa^XdJAv1r ldT/vS P"? dve>II?etus. I’®1'™1“ 
nebus pakankamai glūdų, jaKtas, kaa JA v ir Kitur va gl pasaui10 Lietuvių Archy- 
visi apskaičiavimai gyvuli- karuose per paskutini dvide- vo išlaikymą, rūpinasi nuo- 
ninkystės srityje liks tik geri s/mt™e. * .^turalaus pluošto latinių patalpų įsigijimu ar- 
norai. Grūdų derliui pakelti (medvilnes, vilnos) gamyba chyvui paSauho Lietuvių
bus reikalinga duoti žemei eJ®’ J ® A^ėio sutelkta daug ver-j siveržęs į priekį vietinių dai-
Pakankamai trąšų. į £ g - £ P Kalbė- ting0S medŽi,ag0S- Archyvą, liniukų tarpe ir gavęs pre-

Diktatorius pateikė che- damas apie audinių gamybų Su mlJU
mijos pramonės septynme- iš dirbtinių pluoštų, jis kuk- viipicdcdva

Praėjusiais metais prie ^S, KURIS PERKA 
sidėjol VISAS KNYGAS

Lietuvių dailininkų esa
ma ne vien tik JAV ir Kana
doje, bet ir Australijoje. 
Prancūzijoje ir kitur. Nevie
nas jų yra ir ten gerokai pra-

čio 1964-1970 m. planą, ku- 
pranesimus į ris, kaip ir visi jo pasiūly

mai vienbalsiai priimtas.

liai pareiškė:

Chemijos pramonėje svar- mvboj rfc
blausia vieta skinama trąšų n-0 , bos jgio JAV.“
gamvbai. Jų 1970 m. norima

Bet tokie „kuklūs“ norai

. . .. , . archyvo išlaikvmo prisid^,.
Planuojama apimtis leis aukomis kelios organizaci- 

mums 19/0 m. audinių ga- . . ...
jos ir pavieniai asmenys. Nepatikėsite, kad šiandie 

yra toks žmogus, kuris per
ka visas išleidžiamas lietu
viškas knygas, o taip pat ir 
senas, kurių tik gali gauti. 
O vis dėlto toks yra. Tai 
A. Maceika, gyvenantis 
New Yorke.

Jei tokių lietuvių būtų

Archyvo išlaikymui finansi-
o__ v____,____ nė parama ir toliau reikalin-

beika ir kiti. Visi Moksių pagaminti 70-80 mil. tonų Bet tokie "kuklūs“ norai! j . tj Ce va]d 
akademijos arba \ ilmaus! gali likti tik fantazija. ' iždinįnko adresu; zi
universiteto bendradarbiai, icnemiKaių Kovai su auga .. . »

j jų kenkėjais 450,000 torų. Kalbėjęs tame komunis- mas Dailidka. o921 So.
K. Donelaičio minėjimai. ge t0, nOrima plastmasių ir rių centro komiteto plenume Fairfield Avė., Chicago 29. 

buvo suruošti visuose didės-j cheminio pluošto gamybą komsomolo sekretorius Pav- Illinois.
nuošė pavergtosios Lietuvos} padjdinti 5.6 kartus, palygi- lov Įliejo šiek tiek šviesos į----------------------------------- t ___
miestuose. Ten apie Done-j nus su ^953 m gamyba.* dabartinę chemijos pramo- Knyga yra ginklas kovoje bent keli šimtai, tai lietuvi^ 
iaiti kalbėjo prelegentai, at-1 nės padėti Sovietijoje. dėl naujo šviesaus gyveni- kai knygai gyvenimas būtu
vykę iš Vilniaus. Chemijos pramonei bus šita prarnonė. kaip ir kitų mo. ; užtikrintas.

reikalinga kanitahmu įdeu-
Literatūra ir Menas Nr. 3 

įsidėjo žinutę apie K. Jurge- 
lionio mirti.

Pavergtoje Lietuvoje pa
gerbtas rašytojas T. Tilvy
tis, susilaukęs 60 metų am- 
talkininkas.

JAV SPORTININKAI 
Į AUSTRALIJĄ

Inž. Valdas Adamkavi- 
čius, JAV LB Centro Valdy
bos vicepirmininkas, deda 
pastangas, kad Amerikos 
■lietuviai sportininkai atei
nančią vasarą galėtų nuvyk
ti į Australiją.

Chemijos pramonei bus 
reikalinga kapitalinių įdėji
mų daugiau, negu 42 bil. 
aukso rublių (45 bil. dole
rių). Iš jų išlaidos, susiju
sios tik su žemės ūkiu, suda
rys maždaug dešimtį su pu
se bilionų. Tokias sumas pa
skirti būsią labai sunku, bet 
reikėsią, kaip Chruščiovas 
sako. sukaupti visas jėgas 
ir ryžtis.

Už tuos bilionus Chruš
čiovas žada pastatyti 200 
naujų ir pertvarkyti dau
giau kaip 500 veikiančių į- 
monių.

Svarbu pakelti cheminių 
trąšu gamyba, o jos jau pa
sakiškai pakels žemės ūkio 
gamybą. Be to- cheminė pra-Prieš kelerius metus spor-, _ .

tininkų išvyka į Pietų Ame- į monė padės pagaminti daug 
riką turėjo" nepaprastai di-igerų prekių, kurios reikalin- 
delį pasisekimą ne vien lie-! gos platiesiems sluoksniams 
tuvių, bet ir svetimųjų tarpe.; vartoti. Liaudis buvusi pa- 
Australijos lietuviai laukia sipiktinusi būtinų prekių ne- 
mūsų sportininkų atvyks- priteklium ir jų bloga koky- 
tanL be. Dabar liaudis tas prekes į

Zanzibare prasidėjus sukilimui, amerikie riai apleidžia salą. bijodami prieš juos 
nukreiptą smurto veiksmą.
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

iš visų pusių, ir jų automo
bilis buvo akmenimis ap
daužytas.

— Už ką?
— Už nieką, tėve, vien 

tik iš neapykantos jankiam. 
O kai vėliau prezidentas

TORONTO, ONT.

Geros knygos

• — Nu, Maiki, pereitą sa
vaitę tu man prižadėjai pa
pasakoti, kodėl Panama pa
kėlė buntą prieš Ameriką, 
taigi dabar ir pradėk.

— Galiu pasakyti, tėve, 
kad Amerikos reikalai Pa
namoje pablogėjo. Vieną 
dieną jos prezidentas buvo 
jau sutikęs atnaujinti san
tykius su Amerika, bet kai 
dėl to sutikimo minios pra
dėjo kelti riaušes iš naujo, 
tai jis nusigando, kad nenu 
verstų jo valdžios, ir pasida
vė minių spaudimui. Dabai 
visi ryšiai tarp Amerikos ii 
Panamos yra nutraukti, ii 
niekas nežino, kaip bus to 
liau.

— Tai ko tos minios tena: 
durnavoja?

— Priežasčių yra daug 
tėve, bet aš negaliu čia vis
ko išaiškinti.

— Kodėl?
— Todėl, kad tai ilga is

torija. Reikėtų parašyti apie 
tai knygą, bet tėvas skaity: 
nemėgsti.

— Maiki. gražias istori 
jas aš myliu. Tekių, kaip a 
pie poną Tvardauską, apie 
Savizrolą. tai man tik poda 
vai!

— Bet čia būtų kitokia 
istorija, tėve. Tarp kitko 
reikėtų išaiškinti ir rasių ne
apykantą, kodėl lotynai ne
apkenčia anglosaksų.

— O kas tie anglosaksai?
— Tai yra angliškai kal

bantieji žmonės, tėve.
— Aš, Maiki. irgi moku 

angliškai- ale aš esu Plungės 
parakvijos žemaitis.

— Aš žinau, kad tėvas 
ne anglosaksas. Angliškai 
kalba airiai, škotai ir vel- 
šiai, tačiau ir jie nėra anglo
saksai. Jie yra keltų kilmės 
žmonės.

— Nu, tai dabar išvirozyk 
man, kodėl lotynai nemyli 
anglosaksų? Ir kas jie yra 
do vieni, tie lotynai? Ar jie 
lotyniškai kalba, kad tu 
juos taip vadini?

— Ne, tėve, jie kalba is
paniškai. portugališkai, ita
liškai ir kitaip. Lotynais jie 
yra vadinami tik dėl to, kad 
jie yra kilę iš lotynų, kurie 
dar prieš Kristų gyveno vi
durinėje Italijoje.

— O tai šitaip?

— Tikrai taip, tėve.
— Nu, tai šitas biznis bus 

jau išaiškintas. Ale kaip su 
tuo Panamos kanalu? Visgi 
tu man aiškiai neišvirozijai. 
ko tenai tos minios varjavo- 
ja.

— Tenai maištauja nacio
nalistai, tėve. Tai yra toks 
sąjūdis, kuris veikia ne pro
tu, bet aistromis. Panamos 
gyventojai niršta, kad jų 
:emę per vidurį skrodžia ka
nalo zona, kurią valdo sve
timos valstybės žmonės 
stovi svetimi kareiviai, ple
vėsuoja svetimos vėliavos, 
veikia svetimos mokyklos, 
svetima kalba, svetima radi
jo stotis ir tikriems panamė- 
nams nevalia ten Įeiti. Dėl 
šitokios padėties jau prieš 
keletą metų Panamos stu
dentai ir kiti jauni karšta
galviai buvo sukėlę triukš
mą, reikalaudami, kad ka- 
įalo zonoje plevėsuotų Pa
namos vėliavos. Valdžios 
ada susitarė, kad toj zonoj 
sus laikomos abiejų valsty
bių vėliavos. Bet anądien 
amerikiečiai studentai, pa- 
įeigdami tą sutartį, iškėlė 
brie savo mokyklos tiktai 
žvaigždėtą vėliavą. Tada 
panamiečiai studentai iškė- 
ė ir savąją. Amerikiečiai ją 
auplėšė. Dėl to prasidėjo

kruvinas riaušes. Per tris 
sienas 24 žmonės buvo už
mušti, iš jų 3 Amerikos ka- 
eiviai, ir apie 400 buvo su
keisti, daugiausia studentai, 
'anamoje kilo didelis Įtūži

mas prieš amerikiečius, ir 
jos prezidentas tuojau nu
traukė diplomatinius san- 
ykius su Amerika.

— Nu, tai kaip tu rokuo
ti, katrie čia buvo kalti: 
mūsiškiai bloznai, ar pana
miečiai?

— Aš manau, tėve, kad 
kalti ir vieni ir kiti karšta
galviai.

— Jes, Maiki. ir vieniems 
ir kitiems reikėtų gero bizū
no, tai gal turėtų daugiau 
razumo.

— Bet „bizūnas“ nedaug 
pagelbėtų. O ta neapykanta 
prieš Jungtines Valstijas y- 
ra persisunkusi visa lotynų 
Amerika. Kai anais metais 
Nixonas nuvažiavo tenai 
santykių gerinti, tai ir jis ir 
jo žmona buvo apsiaudyti

* , Amerikos Lietuviu Sočiai- • ,• . - , . , .Kennedis suruošė neapgal-! demokratų Sąjungos Litera- soclallstai kiekvieną gerą j- 
votą invaziją Kubon, lotynų tūros Fondas prįį kelerius s.umanym^ rems ir
neapykanta Amerikai pasi- metus pradėjo leisti geras 6 °a 1C1J9S-
darė dar didesnė. Jų akimis knygas. Pirmas leidinys iš
žiūrint, milžinas jankis buvo ėjo 1957 m _ -Lietuva Bu- 
pasikėlęs sunaikinti mažu- do.“ šią knygą parašė vie- 
tį lotyną, nes Kuba yra lo- nas žymiausių asmenybių, 
tynų sala. Jie mato, kad pas Lietuvos nepriklausomybė: 
juos plinta jankių bizniai:
Guatemaloj ir Costa Ricoj 
auginami bananai, Venezu- 
eloj siurbia iš žemės žibalą, 
kasa geležies rūdą ir parda
vinėja savo mašinas, Ecua- 
dore augina bananus, kavą

tai“ — parašė St. Kairio 
bendradarbis, žynius politi
kas ir kovotojas Kipras Bie
linis. Jose yra vaizduojama

ir kakavą, Bolivijoj kasa ei 
ną, tungsteną ir sidabrą, 
Brazilijoj beveik pusę viso 
jos eksporto suima ameri
kiečiai. Nežiūrint, kad visi 
šitie amerikiečių bizniai ir 
Įmonės duoda lotynams dar
bų ir uždarbių —tiesia gele
žinkelius, stato tiltus, elekt
rines, Įveda šviesą, telefoną 
ir vandentieki, — vistiek
jankiai lotynams atrodo be- do išgarsėjusius H. Taut- 
širdžiai išnaudotojai ir im- vaišienės atsiminimus iš Si- 
perialistai. Iš to ir kyla dau- kįro tremtinių gyvenimo.
giausia jų neapykantos jan
kiams.. Prie tos neapykan-
tos kėlimo daug prisideda ir nio parašyta knyga „Teroro 
komunistai. Jie daug pasi- jr vergijos imperija Sovietų 
darbavo ir Paramos riaušė- Fusjja.“ ši knyga turėtų bū-
se, norėdami išstumti Ame
riką iš Panamos kanalo. Be 
tokio kanalo Amerika, žino
ma, negalėtų apsieiti. Be Pa
namos kanalo ji gal nebūtų 
galėjusi ir Japonijos karo 
laimėti. Todėl dabar, kai 
Panama pakėlė maištą, Wa-
shingtone kiio sumanymas 

; i

ti kiekvieno lietuvio šeimoj 
ant stalo. Kitos tokios kny
gos lietuvių kalba nebuvo ir 
nėra. Surinkti tiek medža- 
gos apie komunistų žauru- 
mus gali tik toks pasišventė
lis kaip K. Bielinis.

Netrukus išeis iš spaudos 
ir knygų rinkoje pasirodys 

kasti kitą kanalą Kosta Ri- antia prof. St. Kairio atsi- 
coj, pietų Meksikoj ar kitur. minimų knyga ”Tau, Lietu- 

— Ura, Maiki, tas man yaFas jau yra skaitęs 
patinka. Tegu kasa greičiau, :prof §t. Kairio raštus, tas 
o Į Panamos kanalą tegu Į- ^ino. kad malonesnio skai- 
meta atominę bombą ir ji tymo simku rastk §įas visas 

knygas galima gauti pas Li
teratūros Fondo atstovą: 
87 Windermere Avė., To
ronto 3. Ont., ir pas knygų 
platintojus.

Policininkai neapdairiai 
važinėja

susproguina.

AR BUS GIRTUOKLIS 
ŠVENTUOJU?

1925 metais Dubline (Ai
rijoje) mirė mūrininkas 
Mark Talbot, per 14 metų 
buvęs didelis girtuoklis, bet 
prieš mirti liovęsis gerti, 
pradėjęs pasninkauti 
melstis.

Dabar žinios iš Vatikano 
sako. kad tenai daromi jau 
paskutiniai žingsniai to gir
tuoklio palaiminimui. Po
piežiaus palaiminimas esąs 
reikalingas, kad paskui būtų 
galima kandidatą Į šventuo
sius jau kanonizuoti — pa
kelti į šventuosius. Ir tas ai
ris mūrininkas tikrai būsiąs 
Įtrauktas Į šventųjų sąrašą.

Eini iš namų 
duonos pasiimk visai nede 
liai.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės Įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir da-ugiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi suni, jos kiemą
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- u<xin.v ia „„„ ■„,
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, "komisija su^
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, kejsta akta-----tokį, ko_
kai kurie gyviai laikosi neutraliai. o stipre?nis laimi, nors kjQ (|ar neregėj0. 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragautu >>Reikaiinga nurašyti kui-

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems ^aras sekančiai: 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- runkelių Šaltuonos
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandu?, ir visa apy- . 4 96 ha kaipo visai ne_ 
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus "ausiai uiustruo- J>a#įtu#
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway-------:------- So. Boston 27, Mass.
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KANADOS NAUJIENOS

deklaracijos autorius ir sig
nataras Steponas Kairys, 
tas didysis Lietuvos sieloto- 
jas.

Kitas dvi knygas —”Die- tuvių gydytojų, kūne Įstei- 
nojant“ ir „Penktieji me- gė Sydney Lietuvių Gydyto

jų Draugiją, išrinkdami sa
vo pirmąją valdybą: pirmi
ninku dr. Irvį Venclovą, vi
cepirmininku dr. L. Petraus- 

spaudos draudimas ir 1905 ką ir iždininkės bei sekreto-
metų revoliucija. Šiomis te
momis jokioje enciklopedi
joje nerasi tokio išsamaus 
aprašymo. Tai labai Įdo
mios knygos.

1962 metais fondas išlei-

Šis leidinys jau išparduotas. 
Pernai išėjo Kipro Bieli

Gmodžio 31 d. policinin
kas suvažinėjo restorano sa- 

11 vininką Borkowitz. Jis Nau
jųjų Metų išvakarėse buvo 
paskutinė — 112-ji auka.

Kai pilietis neatsargiai 
važiuoja, jis baudžiamas, 
bet ne policija. Jei polici
ninkas būtų atsargiau važia
vęs. gal ir šitos aukos nebū
tų buvę.
Gandai apie susivienijimą

Kanadiečių spauda daž
nai rašo apie liberalų ir so
cialdemokratų susivieniji-

dienai -lira arba koaliciją. Abi tos jo" koiuk). ir šiai. po ae..ų 
n«ai nede.1 nartuos oficialiai tuos gan- ^„U’^Snantfepartijos 

dus paneigia.

Ontario socialdemokratų 
vadas MacDanold yra pa
reiškęs, kad apie koaliciją 
oficialiai nieko nežino, bet

J. N.

AUSTRALIJA

{steigta Gydytojų Draugija
Dr. V. Barkuvienės na

muose Sydnėjuje gruodžio 
1 d. buvo susirinkę 12 Syd
nėjuje praktikuojančių lie-

rėš pareigoms dantų gydyto
ją B. Jerembauskienę. Susi
rinkime trūko dar 5 prakti
kuojančių gydytojų.

PREZIDENTO DOVANOS 
DEGINOMOS

Korespondentas Leslie 
Carpenter praneša iš Wa- 
shingtono. kad slaptoji pre
zidento sargyba šiomis die
nomis esanti nepaprastai 
budri. Yra žmonių, kurie 
atsiunčia jam visokių dova
nų, bet joks siuntinėlis jo 
nepasiekia. Viską suima Į 
savo rankas slaptoji sargy
ba ir valgomuosius daiktus 
paleidžia dūmais.

Ateina visokių brangių 
gėrimų, vaisių, sadainių ir

-----dVII UOUV-KitoRių skanėstų, 
tų prezidentui ir jo šeimai, 
ir viskas sunaikinama.

Buvo siunčiama visokių 
dovanų ir prezidento Ken- 
nedžio šeimai, ypač žaislų 
vaikams. Ateidavo ir viso
kių valgių. Bet tada visos 
dovanos būdavo atiduoda
mos beturčių prieglaudoms.

Dabargi sargyba elgiasi 
daug atsargiau, nes po Ken- 
nedžio atentato bijomasi, 
kad kas nepadarytų pasikė
sinimo ir prieš dabartinį 
prezidentą. Dovanos, ypač 
valgomieji daiktai, gali būti 
užnuodyti, todėl nė betur
čių prieglaudoms jų neduo
da —viskas sunaikinama.

ŠLUOTOS JUOKAI

Vilniuje leidžiama 
ta“ šitaip juokiasi:

Dingo kolūkis

’šluo-

Valstybinio banko Telšių 
skyrius pasiuntė laišką į to 
pat rajono „Žemaičių arto- 

kolūkį. Ir štai, po kelių

ryšininkų užrašas, kodėl 
grąžinamas laiškas. Pasiro
do, kaip jie rašo, kad šis 
kolūkis Telšių rajone „ne
gyvena.“

Nurašė tai, ko nepadarė

Jurbarko rajono Lapgirių

pasėtus.

Sutinkame su šio rašto 
nuorašą atsiuntusio skaity
tojo Z. Jonio pastaba: „Prie 
šio akto komentarai nerei
kalingi.“

Puslapis penktas

Viršuje matome Zanzi- 
baro respublikos žemė
lapį. Tos dvi salos, Zan- 
zibas ir Pemba, buvo 
Anglijos kolonijos, bet 
pernai gruodžio 10 d. ta
po nepriklausoma Zan- 
zibaro respublika. Jos 
valdžioje buvo arabai, 
kurių valstybėje tėra
mažuma. Sausio 12 d. ten įvyko sukilimas, valdžios 
priešakyje atsistojo afrikiečiai su Sheik Abded Kąra
me (apačioje), linkę į Maskvą. Zanzibaras pavadintas 
liaudies respublika,, ir ją jau pasiskubino pripažinti 
komunistinės valstybės.

RAUPSUOTŲJŲ
SODŽIUS

Vienoje Ęavajų salų — 
Molokai yra ypatingas so
džius, vadinamas Kalaupa- 
pa, kuriame gyvena 208 as
menys. Visi jie serga baisia 
raupsų (leprosy) liga, iš jų 
72 dar aktingos formos. Jie 
visi buvo čia prievarta at
vežti, kad kitų neužkrėstų, 
o dabar jau nebeturi noro 
grįžti, kur buvę, net jeigu 
būtų leista.

Tas sodžius yra atskirtas 
nuo salos 1,800 pėdų staigia 
uola, su Honolulu susisie
kiama lėktuvu ir laivu, kuris 
atplaukia kas trys mėnesiai.

Gyvenimas sodžiuje eina 
normalia vaga. Gyventojai 
turi automobilius, televizi
jos aparatus, net elektrinius 
šepetėlius dantims valyti.

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą' 
kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

„Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“
227 psl., kaina tik $1.20.

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
JAU BAIGIAMAS PARDUOTI

Kaip ir kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir Įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 

buvusi — 75 centai.
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

šiuo adresu:
„K E L EIVI S“

636 E. Broad way------- : South Bos*on 27, Mass.

l Skaityk Stasio Michelso- 
j no parašytą knygą “LIETU

j VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO- 
• JE,” 500 puslapių, daug pa- 
veikslų, gal ten ir save pa- 

! matysi. Kaina minkštais vir- 
i lėliais $4-00, kietais $500.

į šiandien, kada prieš 10 
į metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb

tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS,

ARBA KAIP KAU-

KAZO RAZBAININ-

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM

JUOZAS STALINAS 

Kaina 25 centai.
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R. SPALIS

Dvaras
(Tęsinys)

Pirmą kartą ir mano tėvai nustojo vilties praturtėti 
mano sąskaiton ir- užkimšę ausis, stengėsi negirdėti mano 
plyštančių dainų. Pirmą kartą be didelio triukšmo nuvy
kau pas dėdę i balių, ir jis sutiko mane su gėlėmis, tartum 
princesę. Aš irgi buvau lipšni, lyg bitė, pamačiusi pirmą 
pavasario gėlę. Žinojau, kam tas balius, žinojau, kad ar
tėja mano keršto didžioji minutė. Ūžiant svečiams, lyg 
lokajus prie karaliaus, nuolankiai prisėlino dėdė prie1 
manęs.

— Pažiūrėk labai atidžiai i tą vyrą prie lango, —bai
mingai suvirpo jo balsas.

— Niekad! — džiaugsmingai šūktelėjau vos ne balsu.
— Laima!
— Geriau pro langą i kūdrą!
Nusisukau vėju, ir tą vakarą dėdei nepavyko prieiti 

prie manęs, supažindinti su vyru. i kurį visai nekreipiau 
dėmesio, šokdama dūkdama su kitais. Slapta susitariau 
su kaimynu, kad tas, grįždamas namo, parvežtų mane i 
stoti. Į rytą, padėjusi dėdei bučki ant skruosto (pirmą kar
tą gyvenime), ištirpau tartum fėja nakties tarpstančioje 
tamsoje, jam tik bumą pražiojus... *

Šį kartą ilgai laukti neteko. Neminėdamas šunų. 
dėdė parašė griežtą laišką-ultimatunią. kad tokią ir tokią 
dieną, tokią ir tokią valandą turiu prisistatyti į stotį. Atsi
sakiau iš karto, bet tėvai neatleido, girdi, paskutini kartą. 
Vakarienės metu, per pusryčius- pietus- vakarą- naktį ir 
lytą laistė ir laistė, kol iš mano lūpų pasigirdo Šopeno 
laidotuvių maišas. Nebegalėdama pabėgti nuo tos melo
dijos, ja sirgdama, tartum jūros liga pačiupau lagaminėlį 
ir pasprukau Į stotį, šį kartą nutariau amžiams baigti šią 
istoriją: arba aš. arba dvaras — kitos išeities nebeliko. 
Ir, žinoma, pasirinkau save. Bevažiuodama prisikroviau 
viduje tiek dinamito, kad jutau pajėgsianti susprogdinti 
dvaią ir po jo griuvėsiais palaidoti tiek dėdės, tiek tėvų 
viltis. Amen. Vos nepersižegnojau traukinyje ir tiek bu
vau įkaitusi, kad kažkokia geraširdė senutė pasiteiravo, 
kas darosi su manim, ar nesergu.

Iššokau iš traukinio- tartum spyruoklės išmesta, ju
dančia burna ir degančiu liežuviu, kuris sustingo vietoje: 
dviejų belgų ir dėdės nesimatė. Pirmą kartą toks nusivy
limas. Paiuošti žodžiai, tartum padegtas knatas, grįžo į 
mano vidų ir padegė jį visą. Jei kur arti būtų buvusi sta
tinė vandens, panerčiau į ją galvą nedvejodama- aukoda
ma ir savo tik sudėtuosius plaukus.

Stovėjau gal ilgą laiką virpančiomis kojomis, lauk
dama priepuolio, kai greta prakalbino:

— Panelė, tur būt- laukiat dėdės, aš važiuoju į tą pu 
sę, pavešiu, jei norit.

Jis buvo jaunas, malonaus šypsnio, tik viena akis 
žiūrėjo kiek į šoną.

— Iš kur žinot, kad laukiu dėdės?
— Mes kaimynai, keletą kartų mačiau jus iš tolo.
— Baliaus metu visa apylinkė buvo sukviesta- bet jū

sų neprisimenu.
Vyrokas aiškiai sumišo, viena akim dar labiau žiūrė

damas į šalį.
— Mūsų nekvietė, mes dėl žemės kiek nesutariam.
— Priešai! — riktelėjau- vos nepuldama jam ant 

kaklo.
— Kaip čia pasakius, — mykė vaikinas, nesuprasda

mas mano entuziazmo. — Aš čia mažai dėtas- mano tėvas..
— Važiuojam, kur vežimas? — pirmoji puoliau, kad 

tik dėdė neužkluptų.
Po truputėlį jis išsipasakojo. Dėdei atvažiavus, san

tykiai buvo ko gražiausi. Ir užsukdavo vienas pas kitą ir 
pasiteiraudavo, bet žemė nepatogiai iškirpta. Pora ruožų 
giliai įlenda į kaimyno lauką. Pradžioje piemenys susi
mušė, nuganė ten kuris, kitas atsilygino, šeimininkai irgi 
įsikišo, kartą kitą pakėlė balsą. Pirma dar žemais tonais 
kalbėjo- paskui perėjo į aukštuosius, o po to nustojo kelti 
kepurę. Prie teismo dar neprieita- bet abi pusės jau renka 
liudininkus.

Jam kalbant, spindėdama žiūrėjau į jo drovų šypsnį, 
ii atsiveriantieji galimumai kėlė mano nuotaiką.

Ne, anksčiau negalėjau matyti jo, nes jis Dotnuvos 
akademijoje buvęs, vasaras ten leidęs. Dabar turįs imtis 
ūkio, nes tėvas sunegalavęs, ligoninėje jis. Atvažiuojąs į 
stotį kiekvieną antradienį laikraščių, laiškų pasiimti ir į 
kooperatyvą.

Brička buvo patogi, nekratė, ir aš sutikau, kai jis 
pasiūlė parodyti apylinkę, čiulbėjome be atsikvėpimo, ir 
net toji kitur žiūrinti akis pradėjo patikti. Norėjau pa-
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žemėlapy dešinėj strėlė rodo dabartini Panamos kana
lą. o kairėj vieną iš numatomų naujų kanalų per Mek
sikos teritoriją.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsakyti į Keleivio 

skaitytojų klausimus teisės reikalais. Tie klausimai 
turi būti bendro informacinio pobūdžio. Klausimus 
ir atsakymus spausdinsime šiame skyriuje. Klausimus
prašome siusti tiesioginiai šiuo adresu:/

M. Šveikauskas Attornev at Law, 8 Belgrade Avė., 
Roslindale. Boston. Mass., 02131.

tai tai vra miesto savivaldy- 
bės namuose. Ten užregist
ruojami patys gimimai, ne 
krikštai. Jei Tamstos broliui 
pasisektų gauti išvažiavimo 
vizą, tada reikės kreiptis į 
Amerikos konsulatą (Mask
voje) su gimimo metrikais 
ir ”affidavits of support?*

Klausimas i reikalu. Tačiau, tai nei kiek 
1 neturės reikšmės, kai Tams--Mano brolis yra gimęs b,.o)is k,.ej į u 

A Valstybėse. Būdamas 51 va|dži iivaž,avimo vizoĮ

Benediktas Rutkūnas

ŽIEMOS KELIU

Dianai - Teresei Liustrom
Baltas kelias. Sniegas spindi.
Važys slysta pamažu.
Arklio kojos snaiges mindo.

Klegesys žvangulių sklinda 
tarp sodybų, tarp daržų.
Prunkščia širmis apšarmojęs. 
Šerkšna drimba nuo beržų.

Žvaigždes teškia žirgo kojos.
Smuikai vėjo-------- Smuikai groja
žalio važio pavažų--------
Laukas nusitiesia plynas:

lygu, lygu — taip gražu!
Kelias raitos per beržynus.

Galvą rūtom apipynęs,
žiemai nuotaką vežu.

MIAMI, FLA

i metu amžiaus jis kartu su __ , TZ., •..t . , i gavimo reikalu. Kitaip sa-
tevais grizo į Lietuvą, kur, į nirmiau reikia rauti
ir dabar gyvena. Ar jis ga-į •- • ,.............. %.
lėtų atvykri i Ameriką, kaip 18 S0VietU lsvaziavi™
JAV pilietis?

Kiek vra žinoma, pilįety-
Tik tada bus svarbu pasirū
pinti gimimo metrikos rei
kalu. Iš praktikos žinau, kad 
išvažiavimo vizą gauti yra 
begaliniai sunku. Tamsta 
gali išpildyti ir pasiųsti bro- 

! liui tam tikra formą, kuri 
i vadinasi ”vizov“. Tą turi

bei įrodyti yra reikalingi gi
mimo metrikai, bet mano 
brolis yra krikštytas lietuvių 
katalikų bažnyčioje (prieš 
60 metui, tai tos g'mimo re
ti. Kur man ūmiausia rei-X?1: 
kia kreiptis visais tais ne-l į“ ash!ngt0™5- 
aiškiais reikalais?

Penr.s Grove, N.J
Atsakymas

B. P.
I galės šiek tiek padėti, bet 
Į niekas negali garantuoti, 
kad sovietai duos išvažiavi-

Tai Titan II, kuris sėkmin
gai paleistas išmėginti iš 
Cape Kennedy. Fla. Tai ga
lingiausia JAV turima ra
keta. Ji numatyta 2 asme
nims skristi aplink žemę.

karūnomis. Tarp jų buvo pa
sodintas F. MOCKUS.

Moterų Klubo banketas nBuvo daug svečių, įs kitur 
Jis buvo surengtas sausio atvykusių. Banketui vado-

12 d. keturioms karalienėms vavo J. N. Nevienė.
—A. Statkevičienei, V. 
Vinckienei, J. Goodvilienei- 
Bukaveckienei ir A. Dapkū- 
nienei ir karaliui Pranciš
kui Mockui pagerbti, 
gražiai pasipuošusios ir su

Visos karalienės buvo

Viršuje prez. Kennedy nu
žudytojo Lee Oswaldo mo
tina. apačioje New Yorko 
adv. Mark Lane, kuris apsi
ėmė ginti jos sūnų prezi
dento Johnsono paskirtoje 
ir Aukščiausiojo teismo 
pirm. Warren vadovauja
moje komisijoj nužudymui 
išaiškinti.

Į mo vizą.
1 O gimimo metrikų reika- 
Į lu — nesvarbu, kur Tamstos 

Faktas, kad Tamstos bro-i brolis buvo krikštytas. Kiek- 
!is gimė -Jungtinėse Ameri-, vjenas įurį ”Bureau
kos Valstybėse, bus svarbus, of Vitai statistics“, papras- 
kai bus kreipiamasi į Ameri
kos konsulata vizos gavimo

Straznickas. iždo glob. J. 
Kiela ir Z. Lukšys, dir. W. 
Dee (Džekevičius) ir R.
Špokas, marš. K. Gaidimas. 

Balandžio 14 d. klubui

Ką turėsime netolimoje 
ateityje

Vasario 9 d. bus Lietuviu 
Klubo baro atidarymas. Jis 
dvigubai padidintas ir pa
grąžintas. Bus ir meninė da
lis. kurią ruošia Anita Kar- 
nienė-Navickaitė.

Vasario 11d. bus Užgavė
nių blynai (sklindžiai), bet 
bus ir kitokių valgių. Bus 
galima ir pašokti. Visa tai 
rengia Moterų Klubas.

Vasario 23 d. Moterų 
Klubo šių metų našlių kara
lienės rinkimai.

Našlės ir našliai ruoškitės!
Lankykime klubą -

Lietuvių Klube kiekvieną 
sekmadieni būna šokiai ir 
vakarienė. Svečiai, atvažia
vę Į Miami. nepamirškite čia 
atsilankyti. Sutiksite daug 
pažįstamų ir užmegsite nau-Į 
jų įdomių pažinčių, malo-j 
niai laiką praleisite.

Jennie N. Nevienė

PROVIDENCE, R. I.

Lietuvių klubo susirinkimas

Sausio 12 d. buvo Ameri
kos Lietuvių Piliečių Pašal
pos Klubo metinis susirinki
mas, kuris Amerikos Lietu
vių Tarybai paskyrė $100.

Šių metų valdybą sudaro 
šie asmenys: pirm. J. Vai
tonis, vicepirm
nis, sekr. J. Ratkevičius, fin. 
sekr. B. Straznickas, ižd. A.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

_ -n msunans jv iii. r\61I JJBO VU.V

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais ......................................... $4.00

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW. Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus keliu“ Sibire 
anrašymas. surašė A. L. 

įregistruotas. Yra išrinktas vytis. 222 pusi., kaina ....$3.95.
komitetas šitai sukakčiai at
žymėti gegužės mėnesį.

Klubui teko pergyventi ir
sunkių dienu, bet dabar jis
stovi ant tvirtu kojų.

• ' ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. A be Ik i-
Dr. B. Cbapas apako istorini® romara® iš šėmaičių krik 

što laika, kieti aDdarai . — $’.5*
Jau seniai čia gyvena Je- pA$?Attf,to lietuvių žtntnas 

tuvis daktaras Benediktas Damo« Anicetas Simutis, daugy-
t;„ k..__ _____ i______ bė žinių lietnvin rr anglų kalbomisCnapas. Jis bu\ o paslau'tus anie Beturiu® visame Das»-iš

gydyto jas. visų mėgiamas. 464 L KaiY,# ............... **50
Jam visu pirma rūpėjo kltUS I DIENOJANT. "krvgnešiu karaliaus.. _ • s v v- • —— — — — — — — •«—12—•— U — — —^—2gelbėti, ir dažnai pats savo 
sveikatą pamiršdavo.

Dabar jį ištiko didelė ne
laimė— apako. Tai skaudus 
smūgis. Jis turės baigti sa
vo dienas tamsybėje.

Mūsų gili užuojauta dak
tarui ir jo žmonai.

B. S.

®ūnsn« Kinro Bielinio idomū® atsi 
minimai. 4A4 nsl.. kaina.__ VO'

KONKURSAS RASINIO 
APIE DONELAITI

Bostono-Brocktono sen
draugiu ateitininkų skyrius 
skelbia rašinio konkursą.

1. Rašinio tema (pasi- 
’ rinktinai): a) Donelaičio

”Metų“ religinės ir tautinės 
pažiūros arba b) Donelaičio 
”Metų“ gamta.

2. Konkurse dalyvauja ly
tinio JAV pakraščio lietu
viškųjų bei lituanistinių mo
kyklų mokiniai.

3. Pirmoji premija 30 do
lerių. antroji 20 dolerių.

4. Rašiniai atsiunčiami 
iki š. m. balandžio 15 d.

5. Rašinys pasirašomas 
slapyvardžiu: atskirame už
lipintame voke įrašoma pa
vardė, adresas ir lankomoji 
mokykla.

6. Rašinio apimtis nuo 5

klausti, ar jis mato mane su ja, ar tk apsmeta matąs, bet 
dar nedrįsau. Dviese iš jo ištrauktus sausainius sutašėm. 
Neraginamas eržilas vos neužmigo pakely.

(Bus daugiau)

A. Aliuko-' jjęį jų puslapių.
7. Tas pats asmuo gali lai

mėti tik vieną premiją.
8. Rašinio vertinimo ko

misija : V. Kulbokas, J. Lap- 
šienė ir A. Sužiedėlienė.

Rašiniai siunčiami: V. 
Kulbokui, 51 Thomas Park, 
So. Boston, Mass. 02127.

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimu antron dalis, 592 puslaniai 
Kaina ....................................... $6.00

SUŽADĖTINE J. Titinio 15 trnmm 
pasakorimu. 1°o u®l. Kaina ..$2 0'

liettdtu dainos amertko.te 
surinko ir suredagavo Joną® Ra- 
Iv®. 472 daino® «n raidomis. Ang

lie , ii duota® kiekvieno® damo® 
turiny®, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems,
$26 pusi. kaina....................... $5.00

SOCTAITZMAP TR RELIGIJA. Ra 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardo 
nas. Kaina .......................... 25 Cnt

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGTTT. M. Inkienė. re
tas vadovėli® lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psL. kaina ........................... $" 2X>

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Vai ne
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo p-ieš Sme. 
tonos diktatūra. T^rma dalis 330 
psl. Kaina ..«•••••«•.•••.. $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valec
ko romano antroji dalis. 426 nus- 
lapiai. Kaina........................... $4.00

IJETUVTŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nlėtojhnos’ oagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su naugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumna bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Tjthai daug informacijų, 96 osl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nue 
seniausių laiku iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Farašė Jonas Karys, daugybė na 
veikslų, 896 nsl- geras popierius 
kaina ............................... $10.0f

ALTORTŲ SESSLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys jrištos j viena 
Autorius, pat® buvęs kunigą®, ap
rašo. kaip kunigą® Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
knygų, kieti viriai, 981 puslaois 
Kaina ................................... $6.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00.

IfcTUVA BUDO, Steuono Kairio 
labai vni j? jdoTTt? pat a rU
atsiminimai, kain Lietuva kėlėsi 
iš miego. geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai® vir

šeliais. iliu«truota. 416 pašlamu, 
didelio fermatn. Kaina .. $5 50 

SOCIALDEMOKRATIJA iR BOI, 
SEVIZMAS. Pagal Kaotski, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

.IETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJOS PROGRAMINES G AT. 
RES. 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ?
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kali a ............................ 20 Cnt

JUOZAS STAIINAS. arba kalu
Kaukazo išponis. buvo pa'idaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

TETUVTU KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Ameriko® lietuviam®. 144 pusla
pių. Ka ma $1.09

'TIKO GRUPIU KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. art-a kodėl rusuose nė
ra vienybės. 80 esi., kaira .. $i.O9

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
Parašė T,eona® Bliumas. Trumpai 
socializmo aiškininma® Kaina 25 e.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų ra«ta; dėl bol
ševiku okupacijos ir teroio Lietu
voje. Kaina............................25 Cnt.

VISUOTINAS TVANAS. Ar gaiėjo 
toks tvanas būti ir k<» apie tad sa
ko mokslas? Kaina ........... 25 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. .'Ochelsonienė, 250 Įvairiu lietu, 
vi škų ir kitu tautų valgių recectų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

CEZARIS, Mirko Jeauiič romanu 
trijose dalyse, kiekviera dalis po 
$2, ara visos J; dalys........... $6.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Ksrys. la
bai daug paveikslų. 255 psl. gera 
Popiera. Kaina •••••••••••• $5.04

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gvve- 
nimo. 178 psl.. kaina........... $2.04

JSEJUSIEMS NEGRĮSTU M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios m»- 
sų rašytojos pirmojo . kai o metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveiksiu, 128 puslapiai, 
ku*uu ......................................... 50 Ct.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina 26 Ct.

OEMGKP.ATINIO SOCIALIVMO 
PRADAI. Populiari ir naudingu 
knyga Siu dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 53e.

Užsakymas ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

•31 E. Bro»dwar So. Boston 27. T. \3a.

O
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VIETINES ŽINIOS Ukrainiečių šventė
I

S. Janeliūnas jau namie

------------------ Sausio 22 d.Ukrainiečių
Gražiai paminėta ! svarūs prof. V. K. Jonyno Kongreso Komiteto Bosto- 

dail. V. Vizgirdos sukaktis žodžiai buvo gražiausia do- no padalinys paminėjo Uk-
-----------  Į vana. kurios mūsų dailinin- rainos nepriklausomybės

Pereitą šeštadienį Bosto- kas Viktoras Vizgirda per paskelbimo dieną. Ta proga 
no Lietuvių Kultūros Klube, ilgą ir gyvybingą kūrybos Mass. gubernatorius Endi- 
Tarptautinio Iinstittuto pa-j laikotarpį tikrai nusipelnė, cott Peabody atitinkamu 
talpose, buvo labai gražiai I Be šios pagrindinės pa- raštu paskelbė tą dieną Uk- 
paminėta dailininko Vikto- skaitos, dar inž. dr. Jurgis krainiečių Diena, 
ro Vizgirdos 60 metų am- Gimbutas parodė ekrane a- ,n,o . o, ....
žiaus sukaktis. pie 40 V. Vizgirdos kūrinių l9.?8 “• " d' K*Jf

Apie jubiliato kūrybą pa- spalvotu nuotraukų, solistė ™ tkra.nos Taryba paskel- 
skaitą skaitė dail. prof. V. Stasė Daugėlienė, jos dukre- b« L*ra,ni» "epnklausoma 
K. Jonynas. Apžvelgęs pir- lei Rūtai akomponuojant. xas* e*
mųjų nepriklausomos Lietu- • nuotaikingai sudainavo ke- 1922 m. Ukraina buvo 
vos dešimtmečių dailės me-i lėtą dainų, ir sukaktuvinin- bolševikinės Rusijos užpul- 
ną, jo kryptis. Vakarų įtaką , kui buvo įteikta dovanų. ta ir pavergta.
ir kliūtis kelyje į pažangą.! Kultūros Klubas įteikė su 
prelegentas iškėlė dailinin- ■ minėjimo dalyvių parašais
ką Vizgirdą kaip vieną pa-’ meno knygą, o Bostono Lie- --------
čių stipriausiųjų kūrėjų mo-' tuvių Dramos Sambūris ir Netrukus prenumerato-

Steponas Janeliūnas pra
eitą savaitę grįžo namo iš 
veteranų ligoninės.

Aloyza* Baronas: VIENI- Knyga atveria kelią į 
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai- nuostabų mokslo ir žinių 
na S 1,50. j pasaulį, atskleidžia tai. kas

Juozas švaistas: ŽIOB-; ®era *r kilnu.
RIAI PLAUKIA, romanas' 
iš knygnešio kun. M. Sida-' 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl.,**Mes tikime, kad visame pa

saulyje. taip pat ir Rytu Euro- j kaina $2.50. 
p»j«. gyventojai turi b».i Ukri. j Svai,tat; JO_ SU. ,
ad jie ga etų pa y s pasiri ti PADĖTINĖ, premijų o t a s j 

romanas Iš Vinco Kudirkossavo ateitį be diskriminacijos 
ir kitu diktavimo.*4

John F. Kennedy

Jieskoįimai

gyvenimo,
$4.00

394 pusi kaina

Trisdešimtasis tomas

Ieškau Zenono Nagrodskio, 
kilusio i> Jaučiakių kaimo, Vil- 

; kijos par., apie 65 m. amž., prieš 
40 metų dirbo kietos geležies 
kasyklose, gyveno Pottsvillės, 
Pa., apylinkėje. Jo sesuo Vint- 
kauskienė gyvena Lietuvoje, o 
brolis Jurgis Ratine, Wis. ži-

dernistų, kuris ir savo talen- teatralai Gustaičiai. Santva- riai gaus Lietuvių Enciklo- nantieji ką nors apie Z.Nagros-,. • • » « •• « « _« — * • • T 7 • 1 • 1 • . * 3 • • d*Jw*d**z.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., ___
kaina $3,90.

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

i Vincas Ramonas: MIG

DYK Al! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta.. P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

PARDUODAMAS NAMAS

par-

tingais darbais ir kova kėlė rai ir Vasiliauskai — gražų pedijos trisdešimtąjį tomą 
Lietuvos meno lygį, griovė gongą. Jis buvo įteiktas su kuriame yra žodžiai prade- kes-Barre, Pa. 
pasenusias pažiūras, skelbė. ”kinietiškom apeigom*4 ir dant "širdis“ ir baigiant
modernų Vakarų Europos atitinkamais Konfucijaus "Telesio“.
žodį. stiliaus linkėjimais, kas visą

Prof. V. K. Jonynas labai minėjimą gražiai pagyvino, 
išsamiai ir taikliai apibūdi- Šį trumpą veiksmą atvaidi
no dail. Viktoro Vizgirdos no akt. Aleksandra Gustai-
kūrybą ligi pat paskutiniųjų tienė ir Jurgis Jašinskas. 
dienų, nepaprastai aukštai Publikos buvo pilnutėlė 
vertindamas jo originalumą. Tarptautinio Instituto tre- 
spalvingumą, tvirtą kompo- čiojo aukšto salė. 
ziciją ir aplamai didžiulį ta- Su prof. V. K. Jonynu į 
lentą. Tokie nuoširdūs ir sukakties minėjimą iš Nevv
----------------------------- ----- -  Yorko buvo atvykęs ir dail.

Ignas su ponia.

$V. RASTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

TEISMO DIENA ARTI

ŽMOGAUS AMŽINIEJI 
NAMAI

Visa tai yra "pasaulio pabai
gos" arba "paskutinių dienų

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Micheisono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4.
kietais -$5=00,

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant’’, kaina $6.00.

<s.ipro Bielinio “Penktieji 
metai’’, kaina $6.00.

Padėka

NAUJIENA

Dėkoju SLA 308 kuopos 
valdybai už staigmeną — 
surengtas išleistuves, man 
išvykstant iš Bostono į Kali
forniją.

Į jas susirinko geriausi 
mano draugai ir bičiuliai.

Ypatinga padėką reiškiu 
visai kuopos valdybai su jos 
pirmininku Ant. Andriulio
niu. šeimininkėms St. Jan
čiauskienei, O. Andriulio- 
nienei. L. Kiliulienei. Br. 
Martišienei. B. Bačauskie- 
nei ir M. Jurėnienei. Visiem 
tariu lietuvišką nuoširdų 
ačiū.

Taip pat širdingai dėko
ju už dovaną, kuri man kuo-

VLADAS NAGIUS-NA- j pos vardu buvo įteikta, ir už 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir j pasakytas nuoširdžias kal- 
riarbų apžvalga, redagavo bas bei linkėjimus.
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa- j 
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Jonas Aistis, POEZIJA. 
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

J. Gedmintas

B. Pošius Floridoje

Kontraktorius dažytojas 
Brunonas Pošius su šeima 
išvyko atostogų į -Miami- 
Fla. Jis žada grįžti po mė
nesio. Linkime pailsėti -ir 
maloniai praleisti laiką.

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE-
ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina $4.75.

Dr. Kazys Grinius, ATSI-. nuošė niekad neužgeso tau- 
MINIMAI IR MINTYS, II tinė, „ūntie, ugnis 
tomas, 336 psl., kaina $5. J. A. Herbačiauskas

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

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

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

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
į Tūlio 11 novelių. 196 psl.,
' kaina .................. $3.00.
Į ANGLŲ KALBOS GRA- 

_! MATIKA. 215 psl., kieti vir- 
į sėliai, kaina.............$3.50
I VEIDU PRIE ŽEMĖS, para-

-7 0 » šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00. '

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga. 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

. . Dėl savininko senatvės 
d uodą m s mūrinis namas 172 
Elizabeth St.. New Yorke. 4 bu
tai ir krautuvė, už $13,000. Gry
nais pinigais reikia įmokėti 
$11,000. Mokesčiu su draudi- 

_ I Pranas Naujokaitis: OJ mais ap,e S500. mėnesinių paja- 
Ado-1 PELIAI NEGRJ2 TA J ! mŲ Kre,p s' Jwseph De_

ki prašomi rašyti: J. V. Stan is-i LOTAS RYTAS, 166pusl., 
lova i tis, 86 Amherst Avė., Wil- ’ kaina $2 00.

Marija Jarmalavičiūtė, 
mo duktė, (ištekėjusios pavar 
dė nežinoma), gimusi JAV, už 
augusi Ežerėkų kaime, prie Va-

KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

i reskewich. 172 Elizabeth St., 2
Į Apt., arba 309 E. 5th St.

(7)
rėnos. dabar gyvenanti Middle-J —, b.nvan9 (raunamos ir

! borough. Mass., prašoma atsi-! los Knygos gaunamos ir
'liepti šiuo adresu: Sr. Juozas j Keleivio administraerio).liept
Saulėnas, c. Paraguav 967, prov. 
Bs., Argentina.

Ieškau sesers sūnaus Petro 
Giedro, 60 m. amž., rodos, yraĮ 
gyvenęs Argentinoje. Ieško se-1 

Bagzevich, I 
39 Sand 

Conn.

NAUJAUSIOS KNYGOS

šuo. Rašyti: P.
ženklai. Apaštalas Povilas paša- Simsbury Hospital, 
kė: "Tai žinok, kad paskutinė-; Hill Rd., \Yeatogue 
se dienose ateis pavojingų lai
kų, nes žmonės bus savymeiliai, 
godūs, savigyros... be meilės... 
labiau mėgstą gėrius (teatrus, 
kortavimą, girtuokliavimą ir t. 
pan.) kaip Dievą, turį, tiesa, 
pamaldumo išvaizdą, bet užgin
čiją jo galią" — 2 Tim. 3:1-5.

Tas. pats Dievo žodis, kuris 
pranašauja apie pasaulio pabai
gos suspaudimus, patiekia taip 
pat paguodos ir vilties. Apašta-

Ieškau moters, gali būti ir su 
vaikais. Turiu namus, automo
bilį.

J. Žagaras, 4927 W. Commer- 
ce St., San Antonio, Tex.

las Petras sako: "Bet mes lau
kiame pagal jo pažadėjimą nau
jo dangaus ir naujos žemės, ku
riose gyvena teisybė.“ (2 Petro 
3:16). Kitoj vietoj tas pats A- 
pastalas rašo: "Todėl darykime 
atgailą ir grižkitės, kad jūsų i 
nuodėmės būtų išdildytos, kadį 
ateitų nuo Viešpaties veido at- į KANKAJb,

Ieškau Prano Katino, į JA\ 
atvykusio 1949 m. Jį pati ar 
kas apie ji ką žino prašau atsi
liepti: _ ,

P. Miknevičius, 8 West Pada
re. Lincoln. Engiami.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

KELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKONAS
33 CAIRNLEA CRASCENT! 

BELLSHILL
LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17 

j novelių, kaina $5.00.

KATRYNA, Sally Salmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina ................... $1.50

LIETl.’VOS respublikos 
ISTORIJA. su spalvotu žemė- 

______  ____________ lapių. 96 psl.. kaina .. $0.75
knyga apie tą miestą ir c*nraiAS’ 212 psL’
pylinkę, 430 psl. kaina* kaina 40 centaE 
$6.50. ŽEMĖLAPIS kai- 

......................$0.50
| LIETUVOS 
! na ....“Keleivio” administraci

ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane- į 
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

SANDĖLIS VISOKIŲ

ARBATOS ir ŽOLIŲ
prieinamiausią kaina

KATALOGAS
Dykai siunčiamas pagal 

pareikalavimą

PALANGOS
TREJOS DEVYNERIOS
Yra augalinis sutaisymas, suside

da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 
sėklų ir žolių. Kiekvienas kas tik no
ri būti visada sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ. nes tai geriausias vais
tas nuo dispensijos, vidurių užkietė
jimo, nevirškinimo, stokos apetito, 
širdies supykinimo, išpūtimo, pilvo 
sugedimo, reumatizmo, neuralgijos, 
kosulio, gerklės skaudėjimo, karščia
vimo, krupo, blogo ūpo, bendro nu
silpimo, inkstų ir kepenų iigų.

Kair.a su persiuntimu $1.50 
Visada gaunama pas:

FLORAL HERB COMPANY
BOX 305, CLINTON, INDIANA 

DEPT. 5

! VARPAS nr. 5, daug įdo- NIHILISTAI, 3 veiksmų trage-
mių straipsnių, 278 psl.,! kaina ............................ $0.20
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitvtės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’, 
kaina $2.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Micheiso

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla-

DĖL PINIGU. 3 veiksmu dra
ma. L. Tolstojus. 62 psl.. kai
na ................................ . $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina s0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA. 
32 psl., kaina ............... $0.10

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATU PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS. 32 psL 
kaina 25 centai. •

Rūta, MOTINOS
romanas apie 

gaivinimo laikai ir kad jis siųs- j motinos meilę, jos tikslą ir 
tų jums apskelbtąjį Jėzų Kris-, išauklėti savo vai-
Spilnais žmonėm is ir ti- 
pie ką yra kalbėjęs Dievas nuo i krais lietut ISIS, o“ ( psl., 

kaina $4.00.
Alė Rūta, PRIESAIKA,

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

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

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

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGMS, premijuotas

amžių savo šventųjų pranašų 
burna.“ — Ap. Darb. 3:19-21.

Apaštalas Povilas, rašydamas 
apie busimąjį Kristaus karalia
vimą. pasakė: ”Jis turi kara
liauti, iki nepadės visus savo 
neprietelius po savo kojomis. 
Paskučiausioji neprietelė bus 
sunaikinta mirtis? (1 Kor. 15: 
25. 26). To karaliavimo tikslas 
ir pasekmės yra puikiai aprašy
tos šv. Jono Apreiškėjo plunks
na: "Dievas nušluostys nuo jų 
akių kiekvieną ašarą mirties 
daugiau nebebus, nei dejavimo*’. 

(Bus daugiau).

Skelbia: William Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34, 

____________________________  Ohio.
■ ... Z . .. Mes turime paskaitų iš šv.

_L,ctuva nczuvo ,r_ negali Rašto, siunčiame nemokamai 
žūti. Jos senos galybės pele* (Dievo Karalystės žinios, Tėvas 

Sūnus, šv. Dvasia, Dievas ir

Gramercy Shipping Company
(STEIGTA 1947—TURINT MASKVOS USSR VNFAPOSYLTORG 

LEIDIMĄ—TURINT DEPARTMENT OP BANKING AND 

INSURANCE (USA) LEIDIMĄ IR DRAUDIMĄ

BE MUITO DOVANOS J USSR: 
Siuvamos mašinos, automobiliai, 
dviračiai. šaldytuvai, skalbimo 

mašinos ir daug Kitu. 
MCSę SKANIŲ IR AUKŠTOS 

KOKYBĖS MAISTO PRODUKTŲ 
SIUNTINIAI

SIUNTINYS "R“ įkainotas $36.75 
• 1 svaras degintos kavos,

1 svaras Cacao, 1 sv. šokolado,
2 sv. virimui alyvos 2 sv. cuk

raus. 2 sv. ryžių, 1 sv. sūrio,
2 sv. rūkytų lašinukų, 2 sv. rū
kyto kumpio, 2 sv. džiovintų 
vaisių.

AUKŠTOS KOKYBĖS
> MEDŽIAGOS
Reikalaukite mūsų sąrašų.

GRAMERCY — N. Y.
118 East 28th Street - 906 

NEW YORK 16, N. T.

PINIGAI Į USSR
Pilnai garantuotas pristatymas 
per dvi savaites. Pilnai išmo
kama. Gavėjo pasirašyti kvitai. 

Kursas 9 mikliai už $10 
Už patarnavimą mokestis iki 

$35.00 — $3.00.
Virš $35.00 — 10%

♦ * *
GRAMERCY—N. J.
744 BROAD STREET -925 
NEWARK, NEW JERSEY

Siunčiami siuntiniai ir pinigai
j Vakarų ir Rytų Vokietijas. 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, 

Čekoslovakiją ir tt.

"VorlT'teTepKone-NTu”^-0598*
Atidarytas darbo dienomis 9—5:30, Įeit. II uždaryta.

Alė

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

piai, kaina $3.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO- 
.ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet- 
j ronėlė Liūdžiuvienė, 8S 

psl. kaina...............$1.00

PASTABA: Kartu su orderiu pri- 
siųskite ir pinigus, nes kitaip orderių 
neišpildvsime. Kanadoje 50 centų 1 
ekstra.

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

Protas, štai Jūsų Karalus, Tie- • romanas, 205 pusi., kaina
sa apie pragarą). $2.50.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvu»ja nuo 1886 metų ir 
įau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanu ir »«».uo Iidžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalipę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu koloniiose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo salvgas.
Kas nori platesnių informacijų tegu* rašo i SLA Centrą:

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

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik........................................ $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina....................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuviu Laikraščiai nuos
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina....................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ....................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 

j 196 puslapiai, kaina ............ .... .............. .. .............. $2.09

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai. 221 psl.. kai
na ..................................... $0.75

r.SDP FOR LITHUANTA’S 
FRFEPOM. parašė S. A. Vik
torą®. 32 nsl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka
ry?. 225 Dsl.. kaiira .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl.. kai
na ..................................... $0.15

IS DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi.. kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus. 40 psl.. kaina $0.15

KATI SENOVĖ.TF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ. 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS H' STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdvnės 
ir kt.). 97 psl.. kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTOR1. 
IOS SUPRATIMAS. 80 psL 
Kaina ............................ $0.20

SLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija. 29 psl.. kai- 
kaina ............................ $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ............................ $0.25

DATNOS APIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ..................................... $0.75

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl., kaina ..................$2.00

KAS YRA SOCIALIZACIJA. 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $030

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos »- 
pysakos. A. Antanov, 45 psL, 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo 

ma siusti:
KELEIVIS 

636 Broad way
27.

t
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Vietines žinios
9 radijo stotys primins 

mūsų šventę
Visi j dainininkų banketą! Sandaros kortų vakaras Latviai pagerbs poetę ''ooooooooooooeoooooooooo*

Sausio 24 d. Alto skyriaus 
susirinkime paaiškėjo, kad 
J. Tumavičienės pastango
mis 9 radijo stotys duos su 

NE MIRTI, BET PRATĘST; šalia to, i reportažą dari Vasario 16'Ja susijusią pro- 
TAUTINĘ GYVYBĘ i buvo Įjungti Fausto Riršos i am^'ku\^ Peruos Laisves 

kūrybos pavyzdžiai: dvi >ajP° \edėjas R Viščinis, 
dainos, sukurtos muz. Al.
Kačanausko pagal Fausto 
Klišos žodžius. Tai "Mano

Iš visos lietuviškos spau
dos ir radijo tarnybos Lais
vės Varpas buvo pirmasis, 
kuris paskleidė žiną apie ra- rožė“ ir ”Piada!giuos“. Pir-
šytojo Fausto Klišos mirti. 
Tai buvo tik dviem valan-

mąją atliko sol. Ona Kas- 
kas, o antrąją sol. Prudenci-

dom praėjus nuo tos mirties, ja Bičkienė. Dainos buvo
konstatavimo fakto. Kaip Į perskirtos Fausto Kiršos ei-
žinia. Faustas Kirša mirė 1V1. r , , lerasciu As palikau tėvusausio o d. o.5o ryte- o tą pa- . „ ~
čia dieną 8 vai. rvte Laisvės i * namą . kur. skaitė 
Varpas perdavė ia žinia sa ' akt- Aleksandra Gusta.t.e- 
vo klausėjams. Žinia' buvo! ne' Is vlso reportažas su 
nuolat kartojama per visą
programą. Nugirdę tą žinią

Gal tas pavyks ir televizijos 
stotyse. Tuo rūpinasi Ona 
I Vaškienė.

Šiemet Lietuvos nepri- 
kiauscmybės atstatymo pa
skelbimo 46 m. sukaktis bus 
minima vasario 16 d. įpras
toj vietoj — Thomas Park 
mokyklos salėje. Pradžia 2 
vai. popiet.

Į minėjimą pakviesti šen. J

programos vedėjo P. Višči
nio paaiškinimais truko a- 

Laisvės Varpo programoje, i n*e Pus£ valandos. Jis gra-
Tamošaičiai iš So?Bostono į žiai iiun^ė i atsisveiknima > vos Laisvės Komiteto v 
pranešė ją Amerikos Balsui, l olatesne visuomene, ypač j pirmininkas, 
kuris tuojau pat perdavė ją j bjos- kurie asmeniškai nega-
į pavergtąją Lietuvą. Taigi. »’č.io jame dalyvauti, 
šiuo atžvilgiu Laisvės Var-Į Tokie skubūs žinių perda- 
pas atliko skubų patarnavi-' vimai ir reportažai svarbių
mą lygiai čionykščiai visuo-! įvykių įrikiuoja Laisvės
merei, kaip 
Lietuvai.

0 sausio 12 d. programoje 
Laisvės Varpas perdavė 
platų reportažą apie Fausto 
Kiršos atsisveikinimą Lubi
no laidotuvių
reportažo 
mi buvo paimti Fausto Kir
šos žodžiai: "Ne mirti, bet 
pratęsti tautinę gyvybę iš
klydome iš savo tėviškės.“ 

Tuos žodžius Faustas Kir
ša buvo pasakęs prieš keletą 
metų Laisvės Varpo spren
dėjams po įvykusio susirin
kimo vakarienės metu.

Reportažo pradžioje ir 
pabaigoje jie skambėjo, 
kaip mirusiojo poeto testa
mentas ateities kartoms. Re
portaže duotos ištraukos iš 
Lietuvos atstovo J. Kajecko 
laiško. St. Griežės-Jurgele- 
vičiaus ir St. Santvaro kal
bų. giesmė "Marija, Mari
ja.“ pasikalbėjimas su Ame
rikos Balso atstovu Alf. Pet-

ir pavergtajai

Sandaros 7 kuopos kortų 
vakaras bus vasario 1 d. (šį 
šeštadienį 7:30 vai. vak. sa
vose patalpose (124 F St.).

Kaip paprastai, bus ver 
tingų dovanų ir gardžių už
kandžių. Visi kviečiami at
silankyti.

Komitetas

Floridoj serga Stevensonas

Tradicinį metinį banketą 
rengia Bostono Lietuvių 
Mišrus Choras vasario 2 d., 
sekmadienį. Lietuvių Pil.
Dr-jos III aukšto salėje. Pra
džia 5 vai. vakare.

Po puikios vakarienės bus 
įvairi programa. "Mėlyna
sis Durojus“ ir kitus valsus 
atliks mišrus choras. Bosto
no estų studentų tautinių
šokiu grupė pašoks keletą Teleforu mums praneša 
tautiniu šokių. Latviai irgi į kad Miami mieste. Floridoj, 
pasižadėjo prie programos j sunkiai serga Jonas Steven- 
prisidėti.

Po programos naujai per-
Kennedy, Mass. gubernato- organizuotas Ferdinando 
rius Peabody ir Bostono ma- Šmito orkestras palinksmins 
joras Collins. susirinkusius lieuviška ir eu-

Pagrindinis kalbėtojas ropietiška šokių muzika.

sonas. savo laiku turėjęs pa
vyzdingą vištų ūkį Randol- 
phe. netoli Bostono.

Jau pora savaičių jis guli 
ligoninėje, kur jam buvo pa-

i------------- t
Bostono latviai šį šešta-1 

dienį, vasario 1 d. 7:30 vai. j 
vak. Dauguvos Vanagų salė-: 
je (23 Kenilvvorth St.. Rox-» 
būry) pagerbs poetę Mariją 
Urniežiūtę-Lambergienę jos 
eilėraščių knygos pasirody
mo proga. Be paskaitos ir 
deklamacijų, bus ir šokiai.

M. Lambergienė yra lie
tuvė, augo Latvijoje, buvo 
ištekėjusi už latvio ir eilė
raščius rašo latviškai.

Ji vra vaidinusi Bostono *
Lietuvių Dramos Sambūrio 
R. Blaumanio "Indranų“ 
pastatyme ir su šiuo sambū
riu yra apkeliavusi eilę ki
tų lietuvių kolonijų.

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. bixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

oeeeeeeeeeoooeooeoeeeoeG.
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III
co.}j ROOFING and SIDING

S 469 W. Broadaay, So. Boston} 
! AN 8-2150 1
{ » 
» DAŽOME IR TAISOME j
! Al Stecke F. Pukanasis } 
} Res.: 8 Faxon St. Natick 
• Brockton 586-9272 655-0807t_  ____________

bus Juozas Audėnas, Lietu-
;ice-

pir
Pertraukų metu bus lietu
viškos dainos. Tad, mieli He

.. . * , tuviai, nepamirškite vasarioMeninę programą atliks 9 , banketo 
solistas Benediktas Povilą- - “ oanaeio.

Taip rengėjai kviečia vi
sus Bostono ii- apylinkės lie-

varpą į modernišką radijo ( 
tarnybą, kuri aiškiai išsiski- kėjai 
ria iš kitų lietuvių radijo

vičius, komp. Jeronimo Ka
činsko vadovaujamas cho
ras ir Onos Ivaškienės vado- tuvius, 
vaujami tautinių šokių šo-

programų. Duoną užsidir
bant fabrike, rėra lengva i 
Laisvės Varpo vadovybei vi-!

Gub. N. Rockefeller 
ir Bostono lietuvės

Praeitą trečiadienį Mass.
vių įstaigoje. To sur būti su mikrofonu, įrašy-j gubernatorius Peabody pa- 
pagrindine minti-,ti į juosta įvairius įvykius,! sįrašė deklaraciją, skelbda- 

bet ji kažkaip sugeba tai pa- ' mas vasario 16-ją Lietuvos 
daryti. Tik paskutiniu metu' Diena. Pasirašant dalyvavo^ 
tokie reportažai buvo duoti; Amerikos Lietuvių Tarybos^ 
iš rašytojo Mykolo Yait-delegacija.

kaus pagerbimo, Lietuvos! Jos eilei atėjus eiti į gu- 
kariuomenės šventės. VL1- - bernatoriaus kabinetą, stai- 
Ko veiklos dvidešimtmečio' Sa delegacija buvo prie du- 
minėjimo, o dabar atsisvei-i sustabdyta, nes ateinąs 
kinimo su Faustu Kirša. At-' ^įew ^Oiko gugernatorius 
rodo. kad reikalai dar ge- ^se^son Rockefellei savo ko-
riau būtų tvarkomi, jei Lais- I 3
vės Varpo vad.vybė neturė-* Prade<°. 
t , 1 , - • tuoj atžygiavo ir Rockefel-tu sunkumų su lesomis- rei- Ier.J Eld'/maį ]ls pastebėjo 
kalingomis būtinoms tos vi-. tautiniais rtbais apsMlku- 
suomeninės ir kultūrnės : sias Ona Ivaškienę ir Aldo- 
radijo programos išlaikymo ną Malėnaitę, nusišypsojo, f 
išlaidoms padengti. Lyg su- kažką pasakė ir įėjo į guber- 
nrasdamas tai, anuomet: natoriaus kabinetą.
Faustas Kirša kalbėjo: "Nei Išeidamas jis priėjo prie 
mirti, bet pratęsti tautinę minėtų moterų, pasisveikino 

račių, kaip Amerikos Balsas, e^-v^be išklydome iš savo. ir su greta jų stovėjusiu Lie- 
pagal Laisvės Varpą gavo į tėviškės.“ į tuvos garbės konsulu A.
žinią apie Fausto Kiršos į Varpietis. Į Shallna, pasikeitė trumpais
mirtį ir ją perdavė į paverg-________________________ \ žodžiais, iš jų sužinojo, ko

1 Cl

LAISVES VARPAS
naujosios angluos lietuvių 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA^

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
iŠ WK0X, Framingham. Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St

tąją Lietuvą. Visa tai buvo! p,raer;nL 
įrašyta į juostą atsisveikini-; 
mo metu Lubino laidotuvių išsirašyti Keleivi, 
įstaigoje. 1 metams $5.

-c-'t -3E

.. . čia esame atėję,savo pažįstamus*________  __ _
Kaina !

I

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 We«t BROADVVAY. So. Boston 27. Mas?.. Tek AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusiios valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsn įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų j
katalogų.

ISTMGA I.TFTfVTšKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SAž’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame «-u TNTURISTO ięmlioiimai?

Siuntiniai pri’mami ka-dien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniai’ nno į 
• vai. ryt« iki 7 vai. vak ir ėeitadieniais nuo s vai. ry to iki 2 vai. popiet 

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

COSMOS PARCELS 
ZXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R. 

VNESHPOLSYETORG

įstaiga bus priimama užsa 
k y mai sumokant vietoje nu 
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku 
rie bus aprūpinti dalimis u 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal 
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau 
šio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan 
tūotas ir skubos.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadway 

So. Boston 27, Mass. 
Telefonas AN 8-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

, daryta sunki operacija, o 
kai sustiprės, reikės dar kar
tą operuoti.

Jonas yra ilgametis Ke
leivio skaitytojas. Linkime

Šimtą metų gyvensi, 
jeigu valgysi medų. 
pirkdamas pas lietuvį 

VICTOR THOMAS.
189 Pleosant St., 

Watertown. Mass.

Telefonas: AN 8-2805 J

: Dr. Jos. J. Donovan >
[Dr. J. Pasakarnio*

jam ligą nugalėtii ir^ nors Reikalaukite jo aukitos
kartą dar atvažiuoti Bosto-.
nan. II

X
x

kokybės medaus ir 
So. Bostone 

lietuvių krautuvėse
xjXXxXXXX3O0OCX.XX.XX

ĮPĖDINIS |
OPTOMETRISTAS j

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

447 BROADWAY i 
South Boston, Mass !

BROCKTON 18, MASS. 

Tek JUniper 6-7209 .

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BR0ADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

rrari PIER L!QVGR €©., INC.
19 RAMP STREET

COMMONWEALTH FISH PIER SO. BOSTON
ATVEŽAME Į NAMUS ........................... DEvonshire 8-9027

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI, ŠAMPANAI 
Specialus dėmesys klubams, vestuvėms ar banketams 
Maloni krautuvė, kurioje lietuviai susitinka ir perka 

pasirinktus gėrimus

TAUPYK $$$ SU FORTUNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS "EXTRA“—NEKAINUOJA "EXTRA“
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ : 
BĖDOJE, naktį ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai Į 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono i 
dieną. j
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas: į
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet bumerio ž 
ir kati’o, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes j 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja. •
3. Dalių išlaidų garantija: •
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro- • 
iės dalį, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. • 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo planą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto pianas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos Ivgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aiiejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna / 
Fuel Co_ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame į 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus j 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų : 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums ; 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba •
pasiųskite atvirute: (

FORTUNA FUEL CO. į
487 Washington SU Dorchester, Mass., 02124. Į

BCMeeeoaoeoeeooeeeooeeeeeoar

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

882 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. » 
Telefonas AN 8-6020 Z

Nuo 9 vai. ryta iki 8 vai. vn išskyrus šventadienius ir sekas.

DOVANOS I LIETUVĄ

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūši i 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS.
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
’ocikių, veikia sėteiadi®- 
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j 

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

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal snsitarimg 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Coraer 
Dorchester, Mass.

• Draudžiame nuo polio, viso- ♦
} kių kitokių ligų ir nuo nelai- • 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. J 
t Visais insurance reikalais J 
{ kreiptis: }
• BRONIS KONTRIM į
l Jastirc of thePeaee—Constable < 
’ 598 E- Broadway

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

i Dažau ir Taisau į *
* Namus iš lauko ir viduje.
X Lipdau popierius ir taisau} 
J viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Salin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854

4441
3

‘V*

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plu mbin g—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

J Gazo šilimą permainyti S263
Telefonas: CO 5-5839

į 12 MT. VERNON STREET » 
« DORCHESTER 25, MASS. *
Ltasssaatstteeeeetsaaa

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gvdytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd„ Billeriea, Mass.

TEL. MO 3-2948

A. J. N AMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokis geležies daiktai

I




