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Pietų Vietname vėl naujas
perversmas

Gen. Nguyen Khankh, 37 m. amž., nuvertė karių vyriau

sybę su gen. Duong Van Minh priešaky, kuri pernai rudenį 

buvo nuvertusi ir nužudžiusi diktatorių Ngo Dinh Diem.

Buvusios parversminės vyriausybės trys nariai suimti. 
Naujasis šalies valdytojas sudarė iš karių tarybą. Ji turės 
tvarkyti visus šalies reikalus ir išvyti raudonuosius parti
zanus. jau giliai Į sali Įsibrovusius. Raudonieji įsiveržėliai 
Į Pietų Vietnamą yra komunistnės Kinijos ir Sovietų Są
jungos remiami.

Naujasis šalies valdytojas 
pareiškė, kad kariausiąs iki 
pergalės, iki raudonieji bus 
iš šalies išvalyti. Buvusi per- 
versminė vyriausybė, anot 
jo, pradėjo rūpintis susitar
ti su kariaujančia komunis
tine Šiaurės Vietnamo val
džia sudaryti visam kraštui 
koalicinę vyriausybę ir pa
skelbti Vietnamą neutralia 
valstybe, kai Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle pasi
siūlė tarpininkauti tarp Pie
tų ir Šiaurės Vietnamo vy
riausybių koalicijai sudary-
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ti. Todėl generolas Nnūye 
Khanh nuvertė tą vyriausy
bę. Jis nutraukė ir diploma
tinius santykius su Prancū
zija.

Yra pagrindo laukti, kad 
komunistų partizanai išnau
dos susidariusią padėtį ir 
pradės platesnį žygį į šalies

partizanus. O čia šalyje vi
daus perversmai, jokių re
formų, ypač žemės srityje. 
O dabar, Prancūzijai prpa- 
žinus komunistinę Kiniją, 
Pietų Vietnamo kovos su 
komunistais dar labiau pa
sunkėja.

Panamos ginčas 
neišsprendžiamas

Panama vadina JAV už
puolike, ir jokie Pietų Ame-

jos tarybos mėginimai su
švelninti ginčą nepasisekė.
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Vrasario 10 d. šitie trys vyrai atsisės Los Angeles teisino kaltinamųjų suole. Jie 
kaltinami pernai prieš Kalėdas pagrobę a ktoriaus Frank Sinatra sūnų, taip pat ak
torių. Jie iš Sinatros tėvo pareikalavo S 240,000. juos gavo, bet tuos pinigus be
slėpdami ir patys pakliuvo j policijos ran kas.

Mirė prof. Viktoras. Biržiška

Komunistai nušovė tiis JAV 
lakūnus

vidurį.
Prancūzijos prezidentas j 

de Gaulle paskelbė, kad jis 
su buvusia dabar nuversta 
P. Vietnamo vyriausybe jo
kių ryšių neturėjo, tai ir ne- 
sitarė dėl koalicinės vyriau
sybės sudarymo ir Vietna
mo valstybės paskelbimo ne
utralia. kurios neutralitetą 
turėtų pasižadėti didžiosios 
valstybės gerbti ir saugoti.

P. Vietnamas J A Valsty
bėms yra didelis ir brangiai 
kaštuojąs galvosūkis. Už
leisti P. Vietnamą komunis
tams reikštų atidaryti var
tus į tą Azijos sritį Kinijos 
įtakai. Pietų Vietnamas be 
JAV paramos negali išsilai
kyti prieš komunistų gerai 
ginkluotus ir apmokytus

Panama reikalauja, kad 
minėta organizacija pripa
žintų JAV užpuolike ir im
tųsi prieš ją reikalingų prie
monių. Jeigu ji to nepada
rys. Panama grasina ginčą 
perkelti į Jungtinių Tautų 
saugumo tarybą.

Panama net grasina pasi
trauksianti iš Pietų Ameri
kos Valstybių Organizaci
jos jeigu ji neatsižvelgs į 
Panamos reikalavimą ap
saugoti ją nuo nuolatinio 
ginkluuoto užpuolimo iš Š. 
Amerikos.

Ranger į mėnulį 
pataikė

Sausio 27 d. Chicagoje, 
Central Community ligoni
nėje, mirė matematikos pro- 
fesirius Viktoras Biržiška, 
78 m. amžiaus, Mykolo ir 
Vaclovo Biržišku brolis.

Jis gimė 1886 m. vasadio 
23 d. Viekšniuose, gydytojo; 
visuomenininko šeimoje. V. 
Biržiška mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje, matematikos 
mpkslus baigė Petrogrado 
universitete. Studentauda
mas jau reiškėsi visuomeni-! 
niame gyvenime, priklausė 
Petrogi ado Lietuvių Stu
dentų Draugijai.

1905 m. jis dalyvavo Lie
tuvos revoliuciniuose veiks
muose, talkininkaudamas: 
socialdemokratams, rašė 
slaptus atsišaukimus prieš 
carinę Rusijos valdžią ir 
skleidė mintį, kad Lietuva 
turi tapti nepriklausoma 
valstybė.

sigalėjus valdžioje. Vikto-j 
ras Biržiška buvo suimtas. Į 
bet dirbtuvių darbininkai 
pareikalavo jį paleisti. Dar
bininkų tarpe tiek jo būta 
žinomo ir mėgiamo, kad 
bolševikų komisarai turėjo 
jį paleisti iš kalėjimo.

šis apsukrus vyrukas Bob- 
by Baker per 10 metų su
gebėjo, būdaamas . senato 
demokratų sekretorium, sa
vo turtą padidinti nuo $11. 
025 iki 2.160.880, kaip tai 
skelbia senato tvarkos ko-

rašciuose tūpusieji jo rašyti 
suaipeniai buvo išleisti at
skira knyga.

Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje jis. kaip ir dauge
lis kitų lietuvių, pasitraukė 
iš Lietuvos. Vieną kartą jau 
sėdėjęs bolševikų kalėjime, 
antrą kartą nenorėjo ten pa- 
tolrti

Atvykus į JAV, jam teko 
imtis įvairių darbų, ir tai ne 
savo specialybės. Nepaisy
damas nepalankių gyveni
mo sąlygų, ir čia jis bendra
darbiavo lietuvių spaudoje, 
buvo veiklus lietuvių visuo
menės narys.

Jo asmeny Lietuva nete
ko žymaus mokslininko ma
tematiko. gyvo visuomenės 
nario.

Jo ankstyvesnių prašymu, 
jis vasario 1 d. palaidotas 
Chicagos Lietuvių Tautinė 
se Kapinėse greta savo bro
lio Vaclovo.

Lai bus jam lengva Lietu
vių Tautinių Kapinių žeme
lė.

Sovietų kulkų pašautas JAV mokomasis neginkluotas 

lėktuvas. Šveicarijoj nusiginklavimo komisijoj sovietų 

atstovai sielojasi dėl nusiginklavimo, o kur tik pasitaiko. 

Šaudo JAV lėktuvus.

Sausio 29 d. iš Wiesbadeno, V. Vokietijoje, amerikie
čių aviacijos bazės pakilo mokomasis neginkluotas 
sprausminis lėktuvas T-39 su trimis lakūnais — pulkinin
ku lt. G. Hannaford, kapitonu J. Lonaine ir kapitonu D. 
Milard. Jų skridimas buvo sekamas per radarą. Stipriam 
vėjui pakilus, lėktuvas pasuko iš jam skirto kelio ir- atsidū
rė Rytų Vokietijoje. Per radarą buvo pastebėta, kad tada 
nuo žemės pakilo du lėktuvai ir staiga JAV lėktuvas T-39 
dingo iš radaro ekrano. JAV tuoj per savo atstovą Mask
voje įteikė protesto notą dėl.lėktuvo nušovimo. Maskvos 
vyriausybės vardu buvo JAV įteiktas protestas, kur buvo 
pasakyta, kad JAV lėktuvas pažeidė Rytų Vokietijos sie
ną, norėdamas šnipinėti, todėl buvo nušautas, ir visi trys
lakūnai žuvo.

Sunkiai rišamas 
ir Kipro klausimas

Londone konferencijoje 
nepavyko KipFO SSiOS turkų 
ir graikų sutaikyti. Bijoda
ma. kad saloje vėl nekiltų 
ginkluotų susirėmimų, Ang
lija pasiūlė pasiųsti ten 10, 
000 karių iš Atlanto valsty
bių. JAV taip pat turėtų 
duoti savo karių.

Kipro prezidentas arkiv. 
Makarios yra priešingas 
svetimai kariuomenei, bet 
minėto pasiūlymo tuoj neat
metė, todėl spėjama, kad jis 
duos teigiamą atsakymą.

Bet ir tos kariuomenės 
pasiuntimas klausimo neiš
sprendžia. Jis bus išspręs
tas tada, kada patys Kipro 
salos gyventojai sutars ra
mybėje gyventi.

Neramumų kupinos Kipro 
respublikos prez. arkivys
kupas Makarios.

Sausio 30 d. amerikiečiai 
paleido į mėnulį raketą 
Ranger 6-tasis. Joje buvo į- 
taisytos šešios televizijos 
kameros, kurios, prieš pat
raketai krintant į mėnulį, 
turėjo perduoti į žemę apie 
tris tūkstarčius mėnulio pa
viršiaus foto nuotraukų. To
kiu būdu būtų buvę patirta, 
kaip atrodo mėnuFo pavir-į 
sius. žiūrint iš visai arti.

Ranger 6-tasis. sveriąs j 
804 svarus, nėr 66 va’andas 
nuskridęs 230,187 mylias,, 
atsimušė į mėnulio saulėtąją
pusę, bet foto nuotraukų iš 
jo negauta, nes dėl atsiradu
sių kažkurių techniškų kliū
čių nepavyko nuo žemės į- 
jungti jo televizijos įtaisus.

Tai buvo jau 12-tasis ban
dymas pasiekti mėnulį. Šį 

' kartą jis pavyko, nors. kaip 
matėm, ir ne visiškai.

Kitas bandvmas pasiekti 
raketa mėnulį numatytas 
daiyti gal po mėnesio.

1914 m. iškilus iškilus pir
majam pasauliniam karui. 
Viktoras Biržiška buvo mo
bilizuotas i Rusijos armiją. 
Jis buvo paskirtas Petrogra
de esančių ginklų dirbtuvių 
direktorium. Tose pareigo
se jis išbuvo iki 1917 m. žie
mos. Bolševikams smurtu į-

Gen. prokuroras Robert 
Kennedy, kuriam preziden
tas Johnson buvo pavedęs 
vykti į Aziją ir sutaikyti 
Indoneziją, Philipinus ir 
Malaiziją.

mitetas. Jo veikla dabar ti
riama. Ji nemaloni ir prez. 
Johnsonui, kuris iš Bakerio 
ar jam tarpininkaujant ga
vo brangų stereo patefoną.

SVARBŪS ĮSTATYMAI 
PAJUDĖJO

RUSŲ IR KINŲ SIENV 
GINČAS

1C20 m. Viktoras Biržiška 
grižo Lietuvon ir apsigyve
no Vilniuje. Čia jis lenkų 
buvo suimtas kaip Lietuvos 
patriotas, kalintas ir 1922 
m. vasario 6 d. iškeistas i 
lenkų belaisvius Lietuvoje, 
jis įstojo į Lietuvos kariuo
menę savanoriu ir buvo pa
skirtas Lietuvos kariuome
nės tiekimo skyriaus virši
ninku. Aukštuosiuose Kari
ninkų kursuose jis dėstė ma
tematiką ir mokytojavo ki
tose mokyklose. Netrukus 
buvo pakviestas į Lietuvos 

f universitetą matematikos 
dėstyti. Nuo tada prisidėjo 
jo mokslinis darbas.

Parašė keHs iš matemati
kos srities mokslo darbus, 
be o. ir šiaip bendradarbia
vo lietuvių snaudoie. Jis bu
vo našus Lietuvos Šiaulių 
Sąjungos laikraščio Trimito 
bendradarbis.

1928 m. įvairiuose laik-

Kongr ese pajudėjo du la
bai svarbu Įstatymai: mo
kesčiu sumažinimo ir civili
nių teisių. Pirmasis gal jau 
bus priimtas šios savaitės 
gale, o antr asis bus svarsto
mas kitą savaitę.

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle, nutaręs užmegzti 
diplomatinius ryšius su 
raudonąja Kinija.

Iki šiol oficialiai buvo sle- 
pama, kad Sovietų Sąjunga 
ir Kinija turi ginčytinų sie
nų, bet šiomis dieromis, va- 
žinėdamasis po Afriką. Ki
nijos ministeris pirm. Chou- 
En-lai tą faktą patvirtino.

Rusija turi užgrobusi di
džiulius kinų žemės plotus, 
mažausia 500.000 kv. mylių 
(maždaug kaip šeštoji dalis 
JAV). Tos žemės grobsto
mos dar nuo carų laikų.

JAV parlamento atstovai 
atsistojimu ir susikaupimu 
pagerbė žuvusius lakūnus. 
Kiti jų tuoj pareikalavo nu
traukti kviečių siuntas į So
vietų Sąjungą. Ir kaip tik to 
paties sausio 29 dieną pir
moji kviečių siunta iš Nor
folk, Va., išplaukė į Sovie
tų Sąjunga, kai sovietų kul
kos taikė į JAV lėktuvą.

Kongresmanas P. Find- 
ley tuoj pasiurtė telegramą 
JAV prez. L. Johnsonui, rei
kalaudamas sustabdyti ki
tas kviečių siuntas.

Kongresmanas A. E. 
O’Konski taip pat pasisakė, 
kad kviečių siuntos būtų su
stabdytos dėl nepateisina
mo trijų amerikiečių lakūnų 
nužudymo.

Po tų trijų lakūnų nužu
dymo joks amerikietis nega
li duoti nė vieno grūdo, lak- 
kūnų krauju apšlakstyto,— 
tap pareiškė kongresmanas 
Fr. Becker.
Tie visi trys kongresmanai 
espublikcsiai.

Kviečių siuntų sustabdy
mas čia nieko nepadės. Šiuo 
atveju reikalingi . stipresni 
veiksmai, kūmos Sovietų 
Sąjungos valdžia išgirstų ir 
pajustų, kad ji'pagaliau įsi
tikintų. jog negalima pasie
niais šaudyti netyčia nukly
dusius JAV lėktuvus, o ir ki
tų valstybių vidaus gyveni
mo VoHi suirutes.

SUNKIAUSIOJI JAV 
RAKETA

Sausio 29 d. iš Cape Ken- 
ned” buvo išskraidvta vie
na didžiųjų JAV raketų, va
dinama Saturn. Jos svoris 
562 tonos, ir ji yra 164 pė
du il'rio. Ji išovė i orbitą a- 
pie žemę ir daug didesnį sa
telitą, rm iki šiol paleisti 
patys didžiausieji Sovietų 
Sąjungos. Taigi šiuo požiū
riu -JAV net pralenkė sovie
tus.

Dr. Werner von Braun. ku
ris vadovavo galingiausios 
raketos Saturn pagamini
mui.
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Lūžiai užsienio politikoj
Prieškariniais laikais Prancūzija tarptautinėje poli

tikoje labai daug svėrė. Prancūzų kalba buvo Įsigalėjusi 
visose tarptautinėse konferencijose. Tada gyvavusios Tau
tų Sąjungos posėdžiuose taip pat vyravo prancūzų kalba. 
Prancūzijai nesėkmingai antram pasauliniui karui pasi
baigus, ji užsienio politikoj turėtas pozicijas turėjo ap
leisti. Prancūzijai nenorėta pripažinti lygių teisių su karą 
laimėjusiomis Anglija. JAV ir Sovietų Sąjunga. Tik Mask
vos dėka Prancūzijai buvo pripažintos lygios teisės su 
anomis trimis valstybėmis. Tada Prancūzijoj prie valdžios 
vairo atsiradęs de Gaulle tuoj išskubėjo Į Maskvą ir pasi
rašė 10 metų nepuolimo sutartį, kuri dabar jau pamiršta.

Po kurio laiko de Gaulle iš valdžios turėjo pasitrauk
ti. bet nenustojo vilties vėl Į ją grįžti.

Prancūzija įkyriai, nei lėšų, nei žmonių gyvybių ne
sigailėdama. gynė savo pozicijas Alžerijoje. Alžerijos ji 
nenorėjo paleisti iš rankų, nepaisydama įvairių Jungtinių 
Tautų rekomendacijų, nes ten, Sacharos dykumoje, ji ap
tiko gausias žibalo versmes.

De Gaulle grįžus į valdžią, Alžerijai buvo pažadėta 
teisė apsispręsti, jei bus paboti Prancūzijos interesai į 
Sacharos žibalo šaltinius. Alžerija tapo nepriklausoma 
valstybė.

Kilo ginčas tarp Sovietų Sąjungos ir Kinijos ne vien 
tik ideologiniais ir ūkiniais klausimais- bet ir dėl terito
rijos. Dar carinės Rusijos imperijos metais iš Kinijos bu
vo nemaža žemių užgrobta. Rusija siekė tenykščiuose 
vandenyse įsigyti sau uostus. Ji įsikūrė Vladivostoke ir jo 
apylinkėse. Kinija tos jai padarytos skriaudos nepamiršo, 
ir dabar, kilus ginčams, tie klausimai iškilo viešumon.

Kinijos besikurianti pramonė dalinai priklauso nuo 
Sovietų Sąjungos žibalo. Dėl tų ginčų esama grėsmės, kad 
Sovietų Sąjunga gali nutraukti Kinijai skystojo kuro pri
statymą.

Kinijos komunistų vadas Chou-En-lai svečiavosi kai 
kuriose Afrikoj naujai įsikūrusiose valstybėse. Jis matėsi 
ir su Alžerijos politikais. Čia buvo prisimintos ir Sacharos 
versmės. Ir štai, beveik tuo pačiu metu Kinijon išvyko de 
Gaulle sudaryta prancūzų komisija susipažinti su Kinijos

lanto, ir štai. eidamas 73 
metus, Bostone š. m. sausio 
5 d. F. Kirša mirė.
Tarybinis literatūros moks

las, vaduodamasis marksis
tine metodologija, duoda 
teisingą ir objektyvų litera
tūrinio palikimo įvertinimą. 
"Lietuvių literatūros istori
jos“ II tomo I dalyje atitin
kama vieta paskirta ir F. 
Kiršos poezijos nagrinėji
mui. Apžvelgus jo simbolis
tinę poeziją, plačiau pana
grinėta satyrinė poema "Pe
lenai,“ kuri "nukreipta 
prieš lietuvių buržuazijos 
savanaudiškumą ir gobšu
mą. prieš valdančiųjų biuro
kratinių sluoksnių korupci
jas, pasižymi aktualiais gy
venimiškais motyvais, turi 
nemaža realistinių bruožų“ 
(453 psl.). Ši poema turėjo 
nemažos reikšmės ir povei- 

! kio lietuvių satyrinės poezi
jos vystymuisi

Kol gyvas buvo, Kilia bu
vo "nekošer“, joks komunis
tinis laikraštis neprisiminė 

s i nei jo 70 metų sukakties, 
nei susirgus, o kai mirė, ma 
lonėjo net "Literatūra ir 

i Menas“ atsiliepti ir būtinai 
pabrėžti, kad velionis komu 
nistų pirmosios okupacijos 
metu "rengėsi įsijungti į li
teratūrini gyvenimą naujo-

Vilniuje leidžiamame sa-1 kai kurių operų libretus. mįs sąlygomis, dirbti tokį 
vaitiasty Literatūra ii Me- Prisimenu 1941 metų va- darbą, kuris reikalingas ir 
nas Ni. 4 J. Būtėnas šitaip gjjj-jy mėnesio vidurį. Tuo-' naudingas liaudžiai. Atlei- 

met Kauno rašytojų ir meno džia jam ir jo pasitraukimą 
darbuotojų klube susirinku- nuo komunistų- nes jis ”ne- 
sieji rašytojai pagerbė F. susiorientavęs istorinių įvy-

Jacob Javits, 
.\ew York

Margaret Chase 
Smith, Maine

Clifford Case. 
New Jersey

Kenneth Keating, 
Neu Y'urk Thomas Kuchel, 

Calif ornia
John Sherman 

Cooper, Kentucky 
šeši respublikonai pasiūlė naują planą, kaip aprūpinti 
medicinos pagalba visus senesnius kaip 65 metu. Jis 
skiriasi nuo valdžios pasiūlyto plano.

Kas kitur rašoma
MIRĘS IR F. KIRŠA 

JIEMS GERAS
į mediją,“ J. Kraševskio ”Vi- 
j tolio rauda,“ L. Tolstojaus 
; "Pasakas mažiem vaikam,“

Didžiosios žudynės
Jos vyksta tarp musulmo- dar kiti rytiečiai. Nors jie 

nų ir hindų. negrų ir arabų, buvo mažumoje, bet kaip la- 
. . , . , .5 T ... . biau apsukrūs ir daugiau

Pr.es kur, laiką Indijoje, a išvietę jie ūkiniame gy- 
Kalkutos srityje, jvyko r.au- į f buvo iau įsikūrę. 
sės tarp musulmonų ir hin-
dų. Čia hindai išžudė arti 
dviejų šimtų musulmonų.

Dabar tos žudynės prasi
dėjo Pakistane. Ten jau nu
žudyta daugiau kaip tūks- jus negruš sukurstyti prieš 
tantis hindų. kitataučius.

Tarp tų dviejų tikybų esą- 1962 m. Afrikoj Ruanda- 
ma iš seno nesantaikos. Pa- Urundi, buvusi belgų kolo- 
kistane daugiau gyvena mu- nija, skilo į dvi dalis, ir da- 
sulmonų, Indijoje — dau- bar jau kuris laikas kaip tos 
giausia hindų. dvi gentys taip pat tarp sa-

Af ., . \ . c ... . vęs kovoja. Ruandos gyven-
tojai naikina bahutų taute-

1 ... , 1-. - le, kuri buvo įsibrovusi 1 tassukilimo metu pradėta zu- J’ . ., u • L- - • žemes, kur ju tautiečiai yradyti arabai, grobti jų turtai. •* *
Spėjama, kad čia buvo nu- mažumoje. Jų lavonai ver- 
žudyta arabų keli šimtai. čiami i Ruzizi upę, kuri įte-

.... . ka i Bahutų žemę. Iš tos u-
Prasidėjus vidaus nau- - •jau ist,.aukti 8 tūkstan- 

sems Tanganykoj. tgundoj fiaį babut la Tos tau. 
irgi pradėti žudyti arabai. jau u nesugyveno,

Tose naujai susikūrusiose o dabar atsirado proga vie- 
Afrikos valstybėse, be neg- na kitai atkeršyti ir viena 
ių, gyveno arabai, indai ir kitą naikinti. ♦

vt
Taigi vienpartinio bolševi
kiško stiliaus tenykščiams 
pogrindininkams, saviems in 
iš kitur atvykusiems. buvo 
lengva tenykščius gyvento-

Vasario 16-sios signatarai
(Atkelta iš 4-to psl.) A. SMETONA

Smilgevičius, Justinas Stau
gaitis, Aleksandras Stul
ginskis, Juozas Vailokaitis 
ir Jonas Vileišis.

Tai buvo busimieji signa
tarai. Jiems reikėjo dai- lai
ko ir darbo, kad šį titulą ga
lėtų sau patikrinti.

Lietuvos Taiybos nariai 
konferencijos duotam užda
viniui dirbo kiekvienas pa
gal savo išgalę ir sugebėji
mus. Kol jiems teko pasira
šyti nepriklausomybės at
statymo aktą. bent porą kar
tų teko sunkiai suklupti, bet 
suklupę mokėjo vėl pasikel
ti ir nepriklausomybės aktą 
pasirašyti tokio turinio, 
koks buvo reikalaingas.

SIGNATARĄ!

Aplamai apie juos galiu 
pasakyti, kad Lietuvos Ta
ryboje nebuvo sutelkti pa-
tys stiprieji Lietuvos žmo- šadyti autoritetų šviesoje.

rašo:

”Poetą Faustą Kiršą 
prisimenant

''Dalyvavusieji literatūri- 
name gyvenime buržuazijos 
valdymo metais atsimena 
poetą Fausta Kiršą. šiaip

ūkiniais reikalais. ™ma’u& tylaU:i ^arakterio,

_ ...................................... jis užsidegdavo, kai tik pra-Pagaliau visų tų sveeiavimosi ir važinėjimo paseko- <dėdav0 kalba a))ie m'ero 
je — Prancūzja užmezga diplomatinius ir prekybinius ry
šius su Kinija prieš JAV ir kitų valstybių norus.

Dabar jau prileistkia, kad Alžerija gal susitars su 
Kinija, o kartu ir su Prancūzija bendromis jėgomis pra
dėti ekspluatuoti Sacharos žibalo versmes.

II

ir kultūros gyvenimo stag
naciją. Jis dėstydavo pla
nus, kaip tą gyvenimą suin
tensyvinti. Jisai buvo litera
tūros žurnalų "Baro“, "Pra
dų ir žygių“ redaktorius. 
Nūnai

Kiišą, sulaukusį 50 metų 
amžiaus. Kalbėjusieji drau-

kių eigoje.“
Komunistai žino. kad a-

gai pažymėjo prieštaringą pįe mįrusį galima kaip nori
jo poetinės kūiybos kelią. 
Parašęs nemaža simbolisti
nių eilėraščių, apdainuojan
čių abstrakčias svajones, ly
rinio herojaus liūdesį, blaš
kymąsi. nerandant gyveni
me siektino idealo, F. Kirša 
sukūrė poemą "Pelenai,“ 
kritikuojančią lietuvių bur
žuaziją, smerkiančią jos 
gobšumą.

Anglija prieškariniais ir pokariniais metais buvo pa
tikima JAV sąjungininkė, o karo metais ir kovos draugė.

Ajnglija be JAV žinios ir antraip — JAV be Anglijos 
žinios užsienio politikos pagrindinniais klausimais neši
me jokio svarbesnio žygio. Rimtesniais atvejais visada 
jos pasitardavo.

Ir štai, pastaruoju metu Anglija pradėjo prekybą su 
Kuba be JAV žinios. JAV vyriausybė nenuslėpė, kad jai 
toks Anglijos žygis nepatinka. Bet Anglijos spauda į tai 
tik pašaipiai atsiliepė, —esą, kodėl JAV gali be Anglijos 
žinios prekiauti kviečiais su Sovetų Sąjunga, o Anglja 
niegal prekiauti autobusais su Kuba?

Sovietų Sąjungoje maisto reikalams pablogėjus, at
sirado dar daugiau trūkumų ir pramonėje. Sovietų žemės 
ūkio našumui pakelti reikalingos trąšos. Kilo gyvas reika
las plačiau išvystyti chemijos pramonę. Gi tam būtinumui 
Sovietų Sąjunga neturi nei pakankamai kapitalų, nei pa
tyrusių specialistų. Bet Sovietų Sąjungos vadas Chruščio
vas pareiškė, kad tuo klausimu neabejotinai susidomės 
užsienio kapitalistai. z

JAV vyriausybė davė Vakarų valstybėms suprasti, 
kad Sovietų Sąjungai nedera duoti ilgalaikių paskolų.

Bet Anglija šitos pastabos nepabojo ir jau eina savo 
keliu ,Sovietų Sąjungos biznio galimybių viliojama.

Ginčams su Kinija nenurimstant. Sovietų Sąjungai 
yra būtinas partneris nors ir iš kapitalistų pusės. Juo. la
biau jis reikalingas šiuo metu, kai Prancūzija ištiesė ran
ką Kinijai.

m
Tų užsienio politikos lūžių akivaizdoje lietuvių išei

vijai tenka dar labiau suglausti savo gretas, dar budriau 
stebėti įvairius tarptautinius pasikeitimus ir dar su dides
niu atsidėjimu remti Lietuvos laisvinimo bylą. Šis reikalas 
turi virsti mūsų visų gyvybiniu uždaviniu, ir savo tėvų 
žemės laisvinimo idėjos ne tik mes patys turime niekad 
repamiršti, bet ją privalome, kaip paveldimą moralinį 
turtą, ir ateities kartom perduoti.

................. Poetas rengėsi įsijungti į
studijuojantieji .ite- literatūrinį gyvenimą naujo

mis sąlygomis, dirbti tokį 
darbą, kuris reikalingas ir 
naudingas liaudžiai. Bet a- 
tėjo klaikios hitlerinės oku-

ratūrinį palikimą susiduria 
su Fausto Kiršos kūriniais, 
eilėraščių rinkiniais —"Ai
dų aidužiais,“ Suverstos va
gos.“ "Giesmės“ ir kt. F. 
Kirša pasireiškė taip pat

kalbėti, — jis nesipriešins, 
'lodei jie ir mirusį poetą 
Faustą Kiršą palankiai su
tinka ir ant savo kurpalio 
tempia.

Taip jie pasielgė ir su 
Vincu Krėve ir kitais miru
siais rašytojais, jei tik jie 
buvo ką gera sukūrę. Komu
nistai moka ir mirusius, iš
naudoti.

-1 DIDŽIOJI 
VEIDMAINYSTĖ

kaip vertėjas: išvertė Z.
Krasinskio "Nedievišką ko-į Vakarus, atsidūrė už At-

Lietuvos komunistų parti-
pacijoTmėtai“,* Nesusiorieii-į J08 XIV įvažiavime be jau 
tavęs istorinių ivvkių eigoje- nudėvėto nuolatos kaitoja- 
F. Kirša 1944 m. pasitraukė' m0 tuščiažodžiavimo, yra

Atstovų rūmų pirmininkas John McCormack (deši
nėj) ir teisių komiteto pirm. Emanuel Celler (resp.) 
tariasi, kas daryti, kad civiliniu teisių Įstatymas būtų 
priimtas šitoj sesijoj.

Bet jų laisvės klausimo niekam nepavyks palaidoti tol, 
kol jis bus mūsų pačių širdyse gyvas. O jį gyvą privalome 
visomis priemonėmis palaikyti.

Taigi šių metų Vasario 16 d. Lietuvos nepriklauso
mybės akto paskelbimo paminėjimas turi būti dar plates
nis, visų gausiau lankomas, o ta proga mūsų laisvės kova 
dar didesnėmis ir nuoširdesnėmis aukomis remiama..

pasakyta:
"Lietuvos komunistų par

tija visiškai ir vieningai pri
taria politinei TSKP CK 
veiklai, toliau sutelkiant 
pasaulio komunistinio ir 
darbininkų judėjimo jėgas 
kovoje prieš imperializmą 
už taiką, nacionalinę nepri
klausomybę, demokratiją ir 
socializmą“ ("Tiesa“ nr. 
17).

Maskvinė komunistų par
tija yra Rusijos imperializ
mo įnagis. Kalbos apie na
cionalinę nepriklausomybę 
bei demokratiją ir socializ
mą, ko pačioje Sovietų Są
jungoje nesama, yra tik di
džioji veidmainystė ir žmo
nių suvedžiojimas.

Kokią demokratiją ir ne
priklausomybę komunistai 
pripažįsta, geriausiai rodo 
Vengrijos pavyzdys. Tenai 
Maskvos tankai sutriuškino 
vengrų pastangas tvarkytis 
taip, kaip jie patys nori. Dar 
seniau panašiai padaryta ir 
Rytu Vokietijoje.

MOTERIS —KANDIDATĖ 
J PREZIDENTUS

m t* ir i x - .ii 4 Senatorė iš Maine res-Tegu JAV platesnėj, visuomenes sluoksniai isgu-sta pub)ikonė M a t Smith
dar garsiau tariamą musų gyvą zodj. kad jokia taika,pa.i- nutarė gtatyti kandida.

_______ , ~ . rašyta kitų Uutų laisvės suskaite, niekad nebus tikroji ir tūrą j prezidentus. Ji 1940
didiesiems gal tuo tarpu nebus laiko ir noro Pabaltijo pastovi taika ir kad lietuvių tauta nenurims tol, kol jos m buvo išrinkta į Atstovų
valstybių bylą tarptautinėje plotmėje kelti ir svarstyti, nepriklausoma valstybė bus vėl atstatyta. rūmus, o vėliau į Senatą.

Toji dabar prasidėjusi vingiuota tarpvalstybinių 
santykiavimų raida gal ir nudels Lietuvos klausimą, nes

MM

Antanas Smetona, gfimė 
1874 m. rugpiūčio 10 d., mi
rė 1941 m. sausio 9 d.

Nuotraukoje greta dr. 
J. Basanavičiaus sėdi Anta
nas Smetona. Smetona sten
gėsi būti greta dr. J. Basa
navičiaus ne tik nuotrauko
je, bet ir per visą Tarybos 
veikimo meta — mėgo pasi-

nės. Tas pradėjo aiškėti, 
kai grįžusieji iš Rusijos pra
dėjo dalinai pakeisti senuo
sius Taiybos narius.

0 kas būtų galima pasa
kyti apie ryškesnius Tary
bos narius?

Dr. J. BASANAVIČIUS

Mano turimos nuotraukos 
centre sėdi d r. Jonas Basa
navičius. Taip jis sėdėdavo 
ir Tary bos posėdžiuose.

Grįžęs iš Bulgarijos i Lie- f 
tuvą su nepaliečiamu aušri
ninko n tautos veterano au
toritetu. dr. J. Basanavičius 
nebemokėjo įsikinkyti visa 
pilnuma į jos gyvenimą ir 
atsidėjo daugiausia Lietu
vių Mokslo Dr-jos Vilniuje 
reikalams. Toks jis buvo ir 
Taryboje, retai kada įsi
jungdavo i joje vykusias 
diskusijas tais ar kitais die
nos reikalais. Jis pasiliko 
neaktyvus ir Tarybai kritiš
kais momentais, kai jai rei
kėjo gintis nuo vokiečių pa
stangų primesti, karinę ir ū- 
kinę sąjungą air kai buvo 
balsuojamas Uracho kvieti
mas Lietuvos karaliumi. Ta-!
rybai dr. J. Basanavičius bu-Į STAI5 VIRSAIS 
vo savotiška dekoracija. KIETAIS-—$5.00

Kompromiso žmogus, labai 
anksti pradėjo rodyti palan
kumo vokiečiams. Jo įtakai 
Tarybos daugumai reikia 
skirti ir ta faktą, kad Tary
ba 1917 m. gruodžio 11 d. 
raštu pasižadėjo vokiečiams 
įeiti su jais Į karinę ir ūkinę 
sąjungą. Smetona manė 
kompromisais laimėsiąs. Jis 
manė laimėti, kai stojo ir už 
Uracho kvietimą karalium. 

(Pabaiga kitam numery). 

MILŽINŲ PELNAS

Didžioji automobilių ben
drovė (General Motors per
nai turėjo 16 su puse bilionų 
apyvartos ir uždirbo vieną 
biiioną 592 tūkstančius do
lerių. Jokia kita bendrovė 
tiek pelno neturėjo.

Antroj vietoj yra Ameri
can Telegraph and Tele- 
phon bendrovė, kurios pel
nas siekė pernai 1 bil. 520 
tūkstančių dolerių.

SKAITYK STASIO MI- 

CHELSONO PARAŠYTĄ

KNYGĄ: ""Lietuviu Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK- 

$4.00,
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS RUONOS NEPRAŠO.

Pasaulines parodos ruoša
Sausio 21 d. įvyko Pašau- ruošė arch. Mulokas. jau yra 

linės Parados New Yorke baigiamas statyti. Kryžiui 
Lietuvių Komiteto posėdis, pastatyti yra gauta labai ge- j 

ra vieta parodos aikštėje —Jame patvirtinti keli pa
keitimai pareigose. Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko 
apygardos pirm. Jonas Šle
petys perėmė svarbias fi
nansų komisijos pirmininko 
pareigas iš pasitraukusio 
kun. dr. Stasio Valiušaičio.
J tą sekciją dar įeina Domas 
Penikas, Antanas Reventas, 
Juozas Boley-Bolevičius ir 
Vaclovas Alksninis. Jurgis 
S i rusas dėl laiko stokos at
sistatydino iš spaudos-infor- 
macijos sekcijos pirmininko 
pareigų. Jo vietą užėmė Ro
mas Kezys. šiai sekcijai dar
priklauso Albinas S. Trečio
kas, Stasys Dzikas ir Anta
nas Sodaitis. Romo Kezio 
turėtas jaunimo sekcijos pir-. 
mininko pareigas perėmė I 
Algirdas Budreckis. Valdy-j 
bos sekretorius Zenonas Ju- į 
rys dėl laiko stokos pasi
traukė iš komiteto, jo vietą 
pakviestas sutiko užimti An
tanas Maceika, buvęs New 
Yorko apygardos LB pirmi
ninkas.

Valdybos pirmininko pa
kviesti gen. konsulas Jonas 
Budrys ir prel. Jonas Balkū 
nas sutiko būti komiteto 
garbės nariais — globėjais.

Susidėjus nepalankioms 
aplinkybėms lietuvių liau
dies meno kūrinių paroda 
neįvyks. Tai komisijai vado
vavęs kun. Lionginas Jan
kus ir Vaclovas Butkvs pa
žadėjo suorganizuoti svečių 
priėmimo sekciją.

Valdybos piimininkas Jo-

tik pusė bloko ųuo centrinio 
parodos pastato. Lietuvos 
Vyčiai savo CV posėdyje su- į 
tiko surinkti 4-000 dol. kry
žiui pastatydinti.

Kazys Vasiliauskas, at
stovavęs komitetui rytinio 
pakraščio LB atstovų šuva-! 

i žiavime, painformavo, kad 
LB pažadėjo komiteto dar
bus remti. Jis apgailestavo, 
kad mūsų dainų ir tautinių 
šokių akomponavimui vy
riausioji parodos vadovybė 
orkestro neduos, kaip anks
čiau buvo žadėta, ir išreiškė 
padėką muz. Juozui Stan
kūnui už 560 dol. auką. ku
ris savo lėšomis išleido šven
tės dainų repertuarą.

Dail. Aleksandra Merker 
pranešė, kad patalpos lietu
vių dail. kūrinių parodai 
dar negautos ir abejoja, ar 
jas gaus. Parodos ženklelio 
konkurse dalyvauja didelis 
skaičius lietuvių menininkų.

Dainų ir tautinių šokių 
šventei atžymėti bus išleis
tas specialus leidinėlis —pro
grama. Šio leidinėlio darbą 
derins V. Vaitiekūnas.

Aleksandras Vakselis, va
dovaująs sporto sekcijai, 
pranešė, kad rugpiūčio 22 
d. parodos sporto aikštėse 
ivvks lietuvių futbolo- krep
šinio ir tinklinio žaidynės. 
Planuojama pakviesti pa
čias geriausias lietuvių spor
tines pajėgas.

Muz. Algirdas Kačanaus- 
kas pranešė- kad -jau yra už
siregistravę 38 chorai, jų

kubas Stukas pranešė apie j tarpe 1 iš Australijos, 1 iš
VI • /"> V A   4- — <■. tv « T-savo lankymąsi Chieagoje, 

kur parodos reikalais tarėsi 
su LB CV pirmininku Jonu 
Jasaičiu. Alto pirmininku
Leonardu šimučiu ir kitais. 
J. Jasaitis pažadėjo komite
tui 1,000 dol auką, kuri bus 
įteikta LB vardu netolimoje 
ateityje. L. šimutis išreiškė 
viltį, kad Altas galėtų finan
suoti leidinėlį, jei būtų ne
mokamai dalinamas paro
dos lankytojams. Šis leidi
nėlis būtų informacinio po
būdžio apie Lietuvą. Leidi
nėlį yra paruošęs leidinių 
sekcijos pirm. Vytautas Vai
tiekūnas. Šituo klausimu iš 
Alto galutinio atsakymo dar 
negauta. Lietuviško stiliaus

Argentinos,, 2 iš Kanados, 
2 iš Chicagos. iš viso 1-300 
dainininkų. Australijos cho
ras pasiliks JAV-se vienam 
mėnesiui ir su koncertais 
gastroliuos po JAV lietuvių 
kolonijas.

Jadvyga Matulaitienė yra 
atsakinga už tautinių šokių 
pasirodymus. Jau yra užsi
registravę 20 grupių su 330

Negras piketininkas, .dainuodamas laisvės dainas, 
kviečia jam pritarti užsimaskavusius Ku Klux klano 
vyrus, kurie piketavo integruotą viešbuti Atlantoje. 
Ga. Vėliau tie vyrai piketavo negru piketus prie segre- 
guoto restorano.

IŠSIGYDYKIT PATYS

Dirva nr. 11 vedamajame 
straipsny tarp kitko paste
bi:

DETROITO NAUJIENOS

”Lietuvių visuomenė kaž
kaip yra pripratinta gyventi 
kartu su skaldymosi dvasia.
Kol toji dvasia lietė nuo 
kasdienybės nutolusias ir re
čiau mūsų gyvenimą liečian- 

‘ čias organizacijas ar jų va
dovus, niekas- išskyrus vie
ną kitą jautresnį žmogų, dėl pasakys torontiškis 
to perdaug nesijaudino. Bet kas-visuomenininkas 
kai toji skaldymosi dvasia 
pradeda skverbtis giliau ir 
pradeda siekti net ir jauni
mo organizacijas, tenka su
sirūpinti ir į reikalą pažiurę

Vasario 16-sios minėjimas Detroito apylinkės metinis
Šįmet įvyksta kaip tik va- visuotįn;s narių susirinki- 

salio 16 d.'Detroito Lietuvių ma? Dūksta sekmadienį. va- 
Organizacijų Centro valdy- 5531™ “•’ Lietuvių namuo-
ba minėjimą ruošia Western se'- ®us ren^ama nauja val-

High School audiorijoje 3 
vai. po pietų. Kai rašomos 
šios eilutės, jau yra žinoma, 
kad pagrindinę kalbą iš 
laisvinimo veiksnių pusės 

politi- 
Jonas

Matulionis, buvęs Vliko ir 
PLB pirmininkas, ir kad mi
nėjimo metu meninės pro
gramos dali atliks Šv. Anta-

dyba ir statomos gairės toli
mesnei veiklai. Visi aktyvūs 
LB nariai, arba tie, kurie no
ri aktyviais pasidaryti (už
simokėję tautinio solidaru
mo mokestį), prašomi susi
rinkime dalyvauti, nes jis 
bus tikrai svarbus. Pradžia 
1 vai.

.......................................... , . no parapijos choras. Kas
ti visa įimtimi n gilesniu at-! g JAy vaMžios
sa komy bes jausmu.

NEW YORK, N.Y. KIEK SKAITO VAIKŲ 
"---------- j LAIKRAŠTJ

Pastatys du 110 aukštų ----------
dangoraižius j L. Bendruomenės At-1

Kitais metais Manhattan'lant0,.Pa.kraščiOT darbuotojų 
žemutinėj vakarinėj daly suvaziavime Nevv Yorke 

vaikų laikraščit “ 
stovas pranešė- kiek to laik

bus du pastatai po 110 aukš-i ?¥io siunčiama į kai kūnas 
tų- 1350 pėdų aukščio, taigi j -^anto pakraščio vietoves, 
net 100 pėdų aukštesni už s^ntl”^ama^ ^or- 
dabar laikomą aukščiausiu i
pasaulyje Empire State <
dangoraižį. Tie pastatai at-l^1^, Petersoną 1, Eliza- 
sipifi itsn mil Hnlprin ! keth 13- Rochesten 14. Nev
'Tuose pastatuose'bus loj^ritaDin^ 14 ’ 13.’

mil. kvadratinių pėdų ploto. ^* Bostoną 10 Dorchester, 
Ten įsikurs įvairios valdinės! l^JBiocktoną 10 
įstaigos
to-importo firmos ir tt. j

bus pradėtas statyti Pasau
linės Prekybos Centras. Tai į

"Neieškant kaltininku irz
nesvarstant formalių skal
dymosi priežasčių- negalime 
toliau nutylėti faktą, kad 
skaldymosi daigai gan toli 
yra pažengę mūsų skautiš
koje bendruomenėje.“

Pastaba vietoje- bet ji tin
ka pirmiausia visiems Dir
vos pasekėjams ir ne vien

Lietuvių namai vis gražėja
Dar prieš Kalėdų šventes 

Lietuvių namų abiejų di
džiųjų salių grindys (parke-

. . , , . , . BU- tas) 5UVO naujai nulygintos
sės ir kas daugiau dalyvaus h. dabal. ant jų da,. sma>d;iu
minėjimo programoje, pa
aiškės kiek vėliau, tik vargu, 
ar beturėsiu progą Keleivy 
apie tai pakalbėti.

J. Matulionis yra nepa
prastai puikus oratorius ir 
kalba tik apie pačius svar
biausius dalykus. Detroite 
viešai jis kalbėjo, berods. 
1959 m. Darbo Dienos sa-

šokti. Gi iš gana liūdname 
stovyje iš čekų perimtos a- 
patinės rūmų dalies, kuri 
dargi buvo pertverta į dvi 
atskiras patalpas, sausio 
pradžioje padaryta didoka, 
jauki salė- kuri lengvai tal
pina porą šimtų žmonių ir 
galės būti naudojama Įvai
riems kultūriniams bei pra-

uvaziavime j\ew lorKe tik skautiškoje bendruome-j vaitgalyje. LB atstovų šuva- moginiams tikslams. Šios 
rėJe’ ket ir kitais atvejais j žiavime. Tik tuomet jo kai- salės remontase buvo gana 
lietuvių visuomeniniame gy- bą labai mažai, gal tik ke- didelis, pareikalavęs daug
venime.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Ale Rūta,- MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tiksią ir 
rūpestį išauklėti savo vai

skus pilnais žmonėmis ir ti-
konsulatai ekspor-^ 0 mažlDM letuviukų At-i krais lietuviais, 397 psl.

! lanto'pakrašty juk yra daug ' kaina $4.00.

lios dešimtys, detroitiškių lėšų ir darbo, bet užtat ir 
teišgirdo. Puiku, kad Dloco vaisiai via geri. 
vadovybė tokį garbingą as
menį ir gerą kalbėtoją šįmet 
pakvietė.

Kaip visada,
t - vzinlzamrui 

X vu r\cxxu\7n

Nusisekė rinkliava Balfui
Prieš šventes vykdyta 

; rinkliava Balfo naudai Det- 
minėjimo roito ir apylinkių lietuvių

♦ 1LAziiz\nint

Spėjama, kad tuose pa 
štatuose kasdieninių tarnau 
tojų bus iki 50-000, o lanky- į 
tojų po 80,000. Todėl ten* 
bus 250 kambarių viešbutis- 
1,600 automobilių garažas.

Tuos dangoraižius stato 
uosto administracija, ir sta
tybos darbai numatomi vi
sai baigti 1970 metais.

K. Žemaitis 

LAWRENCE, MASS.

_: kartų daugiau.

ŠEIMA IR LIETUVYBĖ

Alė Rūta, PRIESAIKA
Didžioji meilė, II d., roma-

Amerikos Lietuvių Tarybai, 
vieninteliam šiame krašte Į 
Lietuvos laisvinimo veiks
niui. Užtat visi tautiečiai tu
ri būti dosnūs ir aukoti, 
kiek tik pajėgia. Galą gavo 
visokie "izmai.“ tad neabe-

Vasario 16-sios minėjimas

Šiemet Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 46

šokėjų. Šalia to bus keli mo- sukaktis bus minima va- 
kyklinio amžiaus vaikų pa- sario 16 dieną Lietuviu Pi-
sirodymai Šią grupę sudarys 
100 berniukų ir mergaičių. 
Tautiniams šokiams akom- 
ponuoti numatoma pasam
dyti orkesrą. Šį reikalą tvar
ko muz. Vytautas Strolia. 
J. Matulaitienė pageidavo

kryžius- kurio projektą pa-į gero susipažinimo vakaro, 
kuris turėtų įvykti šeštadie-

ŽODYNAI
ni, rugpiūčio 22 d.

Antanas Šetikas, komite
to iždininkas, davė finansi
nę apyskaitą. Nuo savo 
veiklos pradžios komitetas 
turi pajamų 4,553 dol.. išlai- 
dų_1.447 dol. Šiuo metu 
kasoje yra 3,105 dol. Visi

liečiu Klubo salėje. Pradžia 
2:30 vai. po pietų.

I minėjimą pakviesti ma
joras J. J. Buckelv, kongres- 
manas Thomas Lane ir kt.

Menine programa ir po 
minėjimo vakariene rūpina
si Marija Zautrienė ir U. 
Penkienė, kurioms padės ki
tos atstovės.

Visi kviečiami minėjime 
dalvvauti.

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas, redagavo prof. J. ___
Balčikonis ir kt., yra apie i pinigai yra surinkti gerašir- 
45.900 žodžių, 990 Psk, > džių lietuvių aukomis.
kaina ...... • •..... •.... $12.00 - _, . , « z,iPosėdyje dalyvavo valdy- 

Lietuviškai angliikas žo- pOP nariai, sekcijų pirminin-
dynas, Viliaus Peteraičio. II i kai ir komiteto globėjas 
laida, daugiau kaip 30,000 prep j. Balkūnas. Kitas po- i 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00. gėdis įvyks vasario 11d.

Anglų-lietuvių kalbos žo-_________________________
dynas, V. Baravyko, apie.•
3?,000 žodžių, 583 puslapiai, į 
kaina ....................... $6.00

Alto vadovybė
Amerikos Lietuvių Tary

bos skyriaus prezidiumą šie
met sudaro: pirm. John A. 
Stundza, vicepirm. J. Fies- 
lakas- sekr. M. Stonie- ižd. 
E. Petkevičienė.

M. Stonie

PABRANGS SIUNTINIŲ 
PAŠTAS

' nas, 309 psl.. kaina .. S-.o0.. jokjme? kad ateis negarbin-
Apie tai L. Bendruome-! Jurgis Gliaudą. ŠIKSNO- gas galas ir pačiam 

nės Atlanto pakraščio dar-iSPARNIU SOSTAS, premi- 
buotojų susirinkime Nev j juotas romanas iš Dolitiniu 
Yorke kalbėjusi K. Ruzgie
nė pabrėžė, kad pirmoji 
vaiku mokvkla vra šeima, 
bet ne vienintelė. Šeima ir 
mokykla viena antrą papil
do. Tėvų pareiga vako iš a- 
kių nepaleisti ir tada- kai jis 
ir į mokyklą išėjo.

Negalima pasitenkinti 
vaiko paaiškinimu ”nieko 
neuždavė“, bet reikia patik
rinti. Dažniau kreipti dėme
sį, kaip vaikas praleidžia 
laisvalaiki, ruošia pamokas.
Reikia susižinoti su moky
toju. kokios vaikas reikalin
gas pagalbos ir tt.

Reikia susirūpinti televi
zija ir komikais. Juk yra 
vaikų, kurie iki vėlumos sė
di prie televizijos aparato 
arba skaito visokius komi
kus- o pamokų neparuošia, 
neišsimiegoję eina į mokyk
lą.

Tame pačiame suvažiavi
me R. Kezys, kalbėjęs apie 
L. Bendruomenę ir jaunimą, 
ragino labiau bendradar
biauti su jaunimu. Tai* ge
riausiai seksis per jaunimo 
organizacijas. Reikia rū
pintis patalpomis jaunimo 
organizacijom, stovyklavie
tėmis vasaros iškylom ir tt.

emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

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

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

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

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

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida-

tus) ir šį kartą davė gerus 
rezultatus: surinkta netoli 
trijų tūkstančių dolerių. 
Rinkliavą organizavo Balfo 
76-tas skyrius, sutelkdamas 
kelias dešimtis rinkėjų ir 
jiems vadovaudamas. Kas 
savo aukos vargstantiems 
tautiečiams dar nėra įtei
kęs, prašomas ją prisiųsti 
Elzbietai Paurazienei, vy
riausiai rinkliavos vadovei. 

Alfonsas Nakas

NEW HAVEN- CONN.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20,000 žodžių, kai
na .................................. $4.00

Sirdiefc skausmas skau

desnis buvo, nei kūno sopu
lys, nei apdegusios rankos 

žaizdos.
V. Krėvė

Nuo balandžio 1 d. įsiga
lios naujas pašto tarifas 
siuntiniams. Aplamai siun
timas pakeliamas 13%. Di
desnis pabranginimas liečia 
mažus siuntinius.

Pašto valdyba tikisi šiuo 
I tarifo pakėlimu sumažinti 
5 savo defecitą.

DAR GALIMA GAUTI

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

”Ar Romos popiežius yra

žiau
riausiajam, pačiam barba- 
riškiausiajam iš visų — bol
ševizmui.

Dalyvaukime nepriklau
somybės atstatymo 46-jų 
metinių minėjime visi. kas 
tik galime, tuo parodydami 
vienas kitam- kad norime! 
savo gimtajam kraštui lais
vės!

Užgavėnių vakaras

Vasario 8 d., šeštadienį 
prieš užgavėnes- Lietuvių 
namuose yra rengiamas šau
nus vakaras su gera menine 
programa, geru. Užgavėnių 
bufetu ir orkestru šokiams, į

Meninę programą atliks 
grupė clevelandiečių, kurių 
tarpe bus viena solistė ir du į gag Susirinkimas.’ Ja-

j me pagrindinis kalbėtojas 
bus Konstantinas Rūkas iš 
Hartfordo. Meninę progra
mą atliks vietos pajėgos:

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
46 m. sukakties minėjimą 
rengia vasario 16 d.

Tą dieną 10 vai. pamal
dos bažnyčioje. Po pamaldų 
bus padėtas vainikas prie 
kryžiaus žuvusiems už Lie
tuvos laisvę pagerbti. 3 vai. 
popiet parapijos salėje iš-

solistai. Tai Nora Braziulie-į 
ravičiaus gyvenimo. 233 psl., nė—sopranas. Vacys Jurge

lis—tenoras ir .Julius Kazė-’ 
nas—bosas. Be šių, dar da
lyvaus dvi baleto

kaina $2.50.
Juozas švaistas: JO SU

ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina I 
$*4.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl.. 
kaina $3.00.

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

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS,
kaina $2 00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Tos knygos gaunamos ir

šokėjos-
jaunos balerinos seserys 
Milda ir Rūta Jokubaitytės. 
o taipgi pianistė Genė Kor
sakienė ir deklamatorius 
Zigmas Peckus. Tik dvi se
sutės balerinos Detroite jau 
yra pasirodę (ir labdi ge
rai! L o visi kiti mums dar 
nežinomi.

Vakarą rengia sudėtinai ‘ 
SLA 352-ji kuopa, birutinin-i

_........... kės- savanoriai - kūrėjai iri
166pusl.. ramovėnai. Visa vakaro pel-į 

ną. jeigu tokio bus- jie nuta-’ 
rė paaukoti Lietuvių Fon-Į 
dui.

choras, skautai- lituanistinės 
mokyklos mokiniai ir tauti
nių šokių sambūris.

Vėliau veiks bufetas.
Rengėjai nuoširdžiai kvie

čia visus vietos ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti ir pa
remti aukomis kilnų Lietu
vos laisvinimo darbą.

J. Mačys

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Kristaus vietininkas?“
227 psl., kaina tik $1.20. ‘Keleivio administracijoj.

Programos pradžia — 7 
vai. vakaro.

Metinis LB susirinkimas

Lietuviu Bendruomenės

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

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivi. Kaina 
metams $5.



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6, 1964 m. vasario 5 d.

KAS GIRDĖTI 
KLAIPĖDOJE

RUSAI PABALTYJE 
AUGA KAIP GRYBAI

Iš Klaipėdos i Vakarus A. Namsons žurnale Ori- 
sugiįžęs vokietis pasakoja, ente Europo. kuris leidžia- 
kad Klaipėdoje daug rusų. mas Ispanijoje. parašė

Klaipėdos miesto pagrin- straipsni "Pabaltijo kraštų 
dinės Liepojos gatvės na- usifikacija.**
mai karo nugriauti, ypač Statistikos duomenimis 
viršutinėje gatvės dalyje.. ; iUloriUh irodo> kad nuo 
Sugriautų namų vietoje pa- Į 1939 iki į959 metų rusų 
statyta keletas triaukščių .kaičius Fabaltvje
namų įprastinės bolševikam 
kareivinių formos tik su 
balkonais.

gyver;Šiuose namuose 
tiktai rusai atėjūnai. Vietos 
gyventojai skui'sta senose 
lūšnose. Nors ir naujuose bių gyventojų

užaugo
oent 3 kartus. Latvijoje ru- 
ų dabar yra per 646,000- į 

Estijoje 286,000. Lietuvoje 
279,C00- taigi iš viso yra jau 
per 1,212-000, o tai sudaro, 
22 r< visų Pabaltijo valsty- ik., anavič.us, gimė 1851 m. lapkričio 23 d., 

mirė 1927 m. vasario 16 d.
namuose. rasai gyvena susi- 
glaudinę po keturias šeimas 
viename keturių kambarių 
bute. Keturios šeimos nau 
dojasi viena virtuve. Čia vi 
šokių nesusipratimų pra 
džia. Kai vienos šeimos na
rys pastato ant viryklos ži
dinio puodą, tai kitos šeimos 
narys, skubėdamas i darbą, 
tą puodą nuima ir pastato 
savo. Trečios šeimos žmo
gus ir tą puodą nuima, stato 
savo. Čia ir kyla alkanų 
žmonių pikti ginčai. Kai ka
da tokie barniai baigiasi ir 
tu puodų bei lėkščių smū
giais i galvą. Panašiai suža
lotų skaičius nemažas.

Paklaustas, kaip ten žmo
nės gyvena kaime, vokietis 
atsakė, kad kolchozuose ne
retai gyvenamuose namuose 
viename gale gyvena kol- 
chozininko šeima, o kitame 
karvė ga savo šeima. Arba 
tvarte viename gale gyvena 
karvė, o kitame kolchozinin- 
ko šeima.

Vieno stambaus kolcho
zo, kuris apima 100 buvusių 
ūkininkų, pirmininkas pasi
gyrė, kad kolchozas jau tu
rįs 110 karvių. Vokietis tuo 
nenustebo ir pirmininkui 
paaiškino, kad prieš kąrą 
ūkininkai laikydavę ne po 
vieną karvę, bet po penkias 
ar net dešimtį, todėl dabar 
kolchozas turėtų turėti ne 
110, bet bent 500 karvių.

Kolchozo pirmininkas ne
bežinojo, ką atsakyti ir nu
kreipė kalbą apm rytdienos 
orą.

J. Va.

“Žuvų krašte“ žuvys 
pykdo vartotojus

Latvijos komunistų orga- 
as “Ciną“ buvo priverstas 

itidergti faktą, kad “žuvų 
rašte“ yra tikri sunkumai 
u žuvimis. Rygos vartom
ai pasipiktino, kad miesto 
idžiojoje maisto krautuvė- 

'e pardavinėjamos dvokian
čios ir maistui visai netin- 
amos žuvys. Kai valstybinė 

inspekcija atliko kontrolę- 
•ado ten didelę netvarką.

Rygos “Ciną“ dar prane- 
a, kad Latvijos upėse masi- 
iai stimpa žuvys, nes į tas 

upes fabrikai suleidžia nuo
dingas paplavas.

Bulvių krašte nėra bulvių
(E) Latvija prieš sovietų 

okupaciją buvo tikras “bul- 
, ių kraštas,“ su plačiais bul
vėmis užsodintais plotais ir 
aukštu derliumi. Laikraščio 
“Latvija“ duomenimis. 1939 
metais Latvijoje buvo užso
dinta bulvėmis apie 159-000 
ha plotas, o šiemet jau tik 
apie 50 000 ha, tad tik treč
dalis prieškarinio ploto.

Nusmuko ir derliai. Jeigu 
prieš karą ir net 1940 metais 
.-auta iš hektaro vidutiniaiC-
149.9 kvintalai bulvių, tai 
1962 metais gauta jau tik 
apie 140 centnerių iš ha. 
Maža to, rudenį dalis bulvių 
nų.
nukentėjo nuo ankstyvų šal-

Rygos “Ciną“ bara kol
chozų vadovybes, kad jos 
’eidžia valdžiai pristatyti su 
alusias bulves.

Vasaris i6-š os i>v karėse
J. VIks

Iš didesnių laike ir erd
vės tolumų pasidairykime, 
kokioje aplinkumoje bren-

tuvos laisvės klausimą.
Ir ano meto Lietuvos lais

vės kovotojams reikėjo pra
do mirtvs ir rvžtas, kurie diti nuo įrodymų, kad Euro- 
sudėti i Lietuves nepriklau
somybės aktą.

Vos prieš 50 metų Lietu
vos vardas nebuvo žinomas 
net kai kam ir tų, kurie a- 
nuomet vadovavo tarptauti 
nei politikai. Tiek Rusijos, 
tiek Vokietijos valdomose
dalyse jos vardas buvo iš
brauktas ne vien tik iš ofi 
cialių raštų ir administraci 
nių sričių pavadinimų, bet 
net mokyklose vartojamuo
se geografijos bei istorijos 
vadovėliuose Lietuvos pava 
dir.imas sąmoningai nemi
nimas, nutylėtas.

Tie, kurie valdė tas Lie
tuvos dalis- skubėjo jos gy
ventojus nutautinti, ištrin
ti visa, kad nebūtų nieko 
kas primintų tų žemių pra 
eitį.

Kai 1914 m. rudenį ištiki 
pirmasis pasaulinis karas i; 
reikalas spyrė kaliau jai. čia. 
valstybes pasisakyti dėl jr 
pavergtų tautų ateities, ir ta

niais sumetimais buvo pa-, 
siųstas kai kurių politinių 
grupių atstovų raštas carui, 
pareiškiant jam ištikimybę 
ir kartu norą, kad visos Lie
tuvos žemės būtų apjungtos 
caro sosto globoje.

Tą deklaraciją, be kitų, 
pasirašė ir Martynas Yčas. 
u kun. raukaitis.

Tuo raštu tada norėta iš
gauti bent kiek palengvi- 
narčių sąlygų lietuvių veiki
mui.

Deja, beveik visos Lietu
vis žemės trumpu laiku buvo 

. or.ietijos okupuotos. Lie
tuvoje likusi lietuvių tautos 
aalis dabar turėjo pirmiau- 
s-a suiasti kelius i Vokieti
jos politikus ir nauja krypti
mi ieškoti Lietuvos laisvini
mo būdų. Tai buvo vėl sun
kus ir vingiuotas kelias, c 
kai kada ir sunkelis.

Vilniuj teko tuoj susikirs
ti su vietos lenkais, kurių 
simpatijos buvo Lenkijos 
pusėje ir, aišku, jie norėjo, 
kad Lietuva būtų įjungta i 

j būsimą Lenkijos vadovybę.
Lietuvių veikėjams teko 

vokiečų karo vadovybei įro
dinėti, kad lietuvių tauta y- 
ra gyva, kad ji turi ilgą ir 
garbingą valstybinę praeitį, 
kad ji siekia sau atskirai 
laisvė ir atstatyti tai, kas is
torijos eigoj buvo prarasta. 
Ir derantis su vokiečiais, vi
są laiką teko jausti bepro- 

grėsmę. kad, lai-

Nepriklausomybės aktą
• •

pasirašiusieji
KAIRYS
mirė tūkstančiai.

Reikia čia pasakyti, kad
visas lietuvių politinis bei

, . . ... , visuomeninis gyvenimas su-
kurie pasirase Lietuvos vais- kosi vilniuje įnte|jgentq bū. 
tybės atstatymo rastą- ku- ,.e|vje Jo teko būti į. 
nuos jpratome signatarais ma'n kartu su kitais nariai8
vadinu. Ilgai esi ai urnai Lietuvos Socialdemokratų 
oenaravęs su visais signa- partijos, jau 1896 m. prad4. 
.aiats, todėl bučiau dėkui- vejkti ir skieiduajos

minti, kad Lietuva turi būti 
nepriklausoma demokratiš
kai besitvarkanti respubli
ka. Ta “utopinė,“ kai kam 
beprotiška rodžiusis mintis 
vis tik dar prieš karą spėjo

“Keleivio“ 
-Jackus Sonda

STEPONAS

redaktorius 
man įašo:

’Esi vienas iš 4 dar gyvų,

as. jei apie juos parašytu
mei.

Susimąsčiau,
.ą redaktoriaus 
i’ikrai. ką galiu 
pasakyti, tiek iaiko praėjus,

},£; snaitęs 
prašymą, 

apie juos

.cad kito ir veidas sunku be- užkrėsti ne vieno inteligen-
prisiminti!

Paėmiau laikrašti, kuria
me buvo visų signatarų nuo
trauka. Viešpatie, tikras ka
pinynas! Iš visų tik keturi 
bėra gyvi.

Mėginsiu juos prisiminti 
atsargiai, kad mirusiųjų ne
įžeisčiau.

to bei darbininko galvą. Vė
liau pasirodė, kad socialde
mokratų partijos darbas ne
buvo bergždžias.

Kai daug kas rodė, kad 
karas pagaliau turės baigtis, 
dažnam lietuviui parūpe 
mintis, kokia ateitis laukia 
mūsų Lietuvos po 
Tarp to meto lietuvi

bėga Bendros kolchozinės ii 
ovchozinės netvarkos dėka 

eiliniams vartotojams mies- 
.uo e susidaro dideli sunku- 

apsirūpinti bulvėm i

Mokytojai masiniai 
iš mokyklų

(E) Net pačių latvių ko
munistų spaudoje plačiai ra
šoma apie masinį mokytojų j y}ai 
bėgimą iš provincijos mo- z?en . ....
kyklų. ”Pafl. Jaunatne“ ra- i aaznai truksta bu,vnb lr u

žiemai. Rygos valgyklose'

poje esama ir Lietuvos, bu
vusios didelės valstybės, 
kad lietuvių tauta yra gyva, 
kaip ir seniau buvusi, tiktai 
dabar svetimųjų prispausta.

JAV prezidento Wilsono
plačiai išgarsėjęs aktas apie švaistinę 
tautų apsisprendimo teisę mėjus karą Vokietijai, Lie- 
susilaukė ir lietuvių tautos tuva gali būti amžiams į- 
širdyje gyvo atbalsio. Jeigu jungta į Vokietijos valsty- 
kitoms tautoms vra pažade- bės sienas. Su jais derybose 
tas laisvas apsisprendimas.! tegalėjo būti kalbama tik a- 
tai kodėl Lietuva turėtų bū- pie šiokią tokią autonomiją, 
ti pamiršta? Ir lietuvių tau- į tantruU:
tos laisves ilgesys, kele tvn tą pastangų ir apsukrumo, kad 
pasiryžimą kovoti iki laimė-, |9jy m_ būtų leista sušaukti 
Iirno- Lietuvos konferenciją. Jei

Nei Rusija, nei Vokietija tai pavyko, tai buvo didžiu- 
Lietuvos žemių nenorėjo ge- lis. ypač karo meto sąlygo
tuoju išsižadėti. Kiekviena se, laimėjimas.
;ų galvojo, kad. karą laimė- Pagaliau vokiečių karinė 
•usi- pasiglemš pati visas vaĮdžia leido sudaryti orga- 
Lietuvos žemes, kad čia bus nįzacįnį komitetą Lietuvos 
r gera kolonizacijos vieta konferencijai šaukti. 1917 

buvusiems savo kariams už m rugpjūčio i.2 dienomis 
nuopelnus fronte apgyven- Vilniuje susirinkę visų lie-

Steponas kairys, gimė 1879 m. sausio 1 d., 
dabar gyvena Smithlown, L.L. N.Y.

linti ir atlyginti.

Apie tai byloja ir išlikę
tuvių veikusių politinių sro
vių atstovai vienbalsiai pa-

da Lietuva buvo tylomis ap-, Įvairūs pi mojo pasaulinio sisakė. kad “lietuvių tauta
eita. Tada Rusija, Vokieti- karo dokumentai.
ja, Austro-Vengrija prisimi- Štai vokiečiai 1917 me
nė Lenkijos likimą ir atitin- tais Įkūrė net Deutsche-Bal- 
.\amais raštais - atsišauki- tische Geselschaft, kuri aiš- 
mais pažadėjo lenkams ka- kiai pasisakė savo tikslus ir 
žin ką panašaus i autortomi- jau planavo Lietuvos kolo- 
ją lenkų simpatijoms Į savo nizaciją. O Lenkija- dar pati 
pusę patraukti- kad jie karo neatsistojusi ant savo kojų, Lietuva nežuvo 
fronte nebūtų abejingi. dar tik pažadais gyvenanti j

Lietuvių tauta ir jos že
mės buvo palikta jos pačios

organizacijų tebuvo vieną, 
kuri turėjo aiškų atsakymą. 
Tai Lietuvos Socialdemo
kratų Partija, savo vyriau
siu tikslu laikiusi kovoti dėl

so- kad naujai i provincijos j 
mokyklas atkeltieji mokyto
jai neturi kur apsigyventi, 
neranda butų.

Vietiniai komitetai jiems 
patarią: “Prisiglauskite kur 
nors laikinai.“ Tačiau tas 
“laikinumas“ trankąs jau 
kelioliką metų.

Provincijos mokytojai esą 
priversti gyventi senuose 
butų laužuose, kur lietus ei
na per kiaurus stogus ir lu
bas, kur žiemą vanduo su
šąląs ir kur iš viso esančios 
nežmoniškos gyvenimo są
lygos. Kai kur mokytojai tu
rį suvaikščioti 13 kilometrų 
kasdien.

Iš Balvų vidurinės mo
kyklos praėjusį pavasarį pa
sišalino ir daugiau negrįžo 
6 mokytojai. Kitur panašiai. 
Iš viso Balvų rajono šiemet 
“pabėgo“ 65 pedagogai, o iš 
paskirtų į tą rajoną 35 naujų 
mokytojų atvyko į tarnybą 
tiktai 12.

ne kaita kritikavo pati “Ci 
na.“

Kaip “Latvija“ pastebi 
i. atvijos miestiečiai būtų ge
riau aprūpinti bulvėmis, jei 
jų didelius kiekius neišvežtų 
•š krašto į “broliškas res
publikas.“

Spekuliacija žuvimis

(E) Rygoje plačiai išsi
vystė spekuliacija žuvimis. 
Neseniai Rygos teismas nu
teisė sunkiomis bausmėmis 

“žymių speku- 
vadas Fiodor

limimui. Bet pažadas len
kams gyvai paveikė ir lietu
vius, neatsižvelgiant, kur 
jie būtų begyvenę. Tada jie 
dar labiau sukrato kelti Lie-

įr gerokai svyruojanti, prie 
kurios kai iaujančiųjų šalių 
prisiglausti, tylomis jau taip 
pat kėsinosi į Lietuvos že
mes. Lenkus viliojo ir ka
daise praeity buvusi Liubli
no unija ir jų politikai vėl 
troško ją atgaivinti ir Lietu
vą padalyti vėl tik savo pro
vincija.

Prieš ano meto lietuvius

visą. grupę 
liantų?* Jų
Bogdov nuteistas 12 metų, 
jo artimas padėjėjas Sla- 
mons Jofe tokia pat bausme, 
kiti keturi nuo 6-9 metų ka
lėjimo. Visų nuteistųjų tur
tai konfiskuoti. Bogdovs bu
vo vidaus vandenų žvejybos 
valdybos viršininkas. 
Milžiniški broko nuošimčiai

(E) Rygos “Ciną“ prane
ša apie milžiniškus broko

DĖL KO IR KAIP 
SIGNATARAI ATSIRADO

Gyvenome tada nepa-' 
prastos reikšmės laikus.
1914 m. prasidėjo pirmasis ... .
pasaulinis karas. Carų Rusi-i nepriklausomos demokrati
ja. kuriai tada priklausė iri nes 1 iefcuv<>s respublikos at
jos paglemžta Lietuva, pa-!
skelbė karą Y okietijai ir j šiuo kritišku gyvenimo 
Austro-Vengrijai. įvykdžiu-' momentu Vilniaus inteligen- 
si visuotinę mobilizaciją, [ tų būrelis nutarė, kad Lietu- 
Rusija Lietuvoje sutrauktais'vos ateities klausimu dera 
pulkais puolė Vokietiją ir iš ’ atsiklausti, ką mano pate 

ir negali karto buvo užėmusi Prūsijos kraštas. Sutarta šaukti Vil- 
senos galybės pele- dali. Bet Vokiečiai greit at- niuje konferenciją, 

nuošė niekad neužgeso tau* sigavo. persitvarkė ir Mozū- p , K-
tinęs minties ugnis. rų ežerų srityje davė rasų derybų vokie-

kariuomenei tokį smūgį, JeK,in^s buvo gautas, 
kad ji bematant turėjo pasi- . ^^‘’encija įvyko Vilniu- 
traukti į rytus nuo rusų tvir- ’’1m* ni£sejo 18-23 
tovių linijos Kaunas-Gardi
nas, o jas paėmus, ir iš Lie
tuvos ribų.

Gerai atsimenu nakti- ka-

sudaro nepriklausomą vals
tybę etnografinėmis ribo
mis“, ir nutarė sušaukti rug
sėjo 18-23 dienomis Vilniu
je Lietuvos konferenciją tuo 
ir kitais klausimais dėl Lie
tuvos ateities pasisakyti.

NAUJIENA

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEViClUS, jo gyvenimo u 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa-

jinių ir kituose fabrikuose.
Vienas tų fabrikų pataręs
savo vartotojams, kad ant politikos veikėjus iškilo sun- veikslų, 37^061., kaina $6 
Kojinių pėdų užsimautų dar kiai sprendžiamas klausi- Rnvirie nirma karta nla- 
artras trumpesnes kojines, mas, į ką atsiremti, iš ko ga- čiai aprašyti Karo Muzie- 

lima tikėtis paramos Lietu- jus, garsėjęs laisvės kovų

1917
dienomis. Ji nutarė, kad iš 
karo išėjusi Lietuva turi at
sikurti kaip nepriklausoma 
demokratinė respublika su

da rusai besitraukdami Vii- j sO^lne dniuje. FYiešingų 
niuje sprogdino tam tikrus Y>--^rn1 įtarimui nebuvo, 
jų supratimu svarbiu? Įren- kad tokio turinio nu
gintus, be kitų. ir Žaliąjį til- L.ail[r3 pasiūlė konferencijo- 
tą per Nėrį, bet nevykusiai, i *le , lletuvia.i socialde- 
Ir po tos neramios nakties I atai-
ankstyvą rytą savo akimis j j ’/uta, imas būtų vyk- 
mačiau, kaip į Vilnių įjojo 
pirmasis vokietis ir, perjo-

girdi, kad “naujosios koji
nės ne taip greit suplyštų.“ Vai laisvės siekiant. Ir čia ne įaminklals^^OkuDantas^'rtP 
Broko nuošimčiai kojinių g karto buv0 surastas vi. ^ muziejų Sin™,

J'®“? Pri.imtinas ateakj™^ laisvės kovų paminklai din- 
bara komunistų oiganas, T o klausimo sprendimą sun- ~o 
bara, žinoma, ir fabrikų kiro paini politinė padėtis,
darbininkus, tačiau nemini, SUnkumai numatyti- kuri ka- Jonas Aistis, POEZIJA, 
kad visa tai yra sovietinės liaujančių pusių laimės. Mo- Joje yra šio žymaus poeto 
ūkio netvarkos pasėka. narchistinė Rusija kare at- visi eilėraščiai, 420 psl., kai- 

Ne kitaip yra ir visoj bol- sidūrė demokratijos šalių na $6.
ševikijoje. Tik maža lietuvių saujelė Leonard Valiukas LI- sunkiems metams okupuota. ___ _______ _

Pražuvo balta duona tik«j°si >š carinės THUANIA LAND OF HE- kurie rusams apleidžiant mas, Donatas ’ MaHnauskaš.
.. k? "ors «e' tsnl° Sį^’ ROES. 88 psl. teksto ir 95 kletUVą "aPa®™ukeme į .................
Šiauliuose nebera baltos jei karas pakryptų Rusijos . ’ ..£7 , . tRusijos gilumą, turėjome

duonos ir baltų miltų nebe- fronte prieš Vokietiją. ’ " * * nešti vokiečių okupacijos
galima gauti pirkti krautu- naudai. Bet ne tiek iš įsiti- Dr. Kazys Grinius, ATSI- jungą. Tai buvo vargo ir 
vėse. Prie juodos duonos kinimo, kiek vingiuotos po- MINIMAI IR MINTYS, II skurdo metai, per kuriuos

domas, konferencija iš savo
r..... ...... ^.rP° ^inko 20 asmenų
jęs ant apšepusio kuino tiltą! 77letux08 Tarybą. Į ją įėjo 
per Nėrio vingį, ramiai nu-,sle asrnenys:
šlepsėjo Gedimino gatve į! dr. Jonas Basanavičius, 
miesto centrą. Su to apdul- Salemonas Banatis Myko- 
kėjusio vokiečio at jojimu las Biržiška, Kazys’ Bizaus- 
Vilniun Lietuva liko ilgiems kas. Pranas Dovydaitis. Ste

ponas Kairys, Petras Kli-

Y ladas Mironas, Stasys Na
rutavičius, Alfonsas Petru
lis. Kazys šaulys, dr. Jurgis 
Šaulys, Jokūbas Šernas, An- 
tanas Smetona, Antanas

nuošimčius kai kuriuose ko- reikia stovėti eilėse. į litikos dėlei ir diplomati- tomas, 336 psl., kaina $6. j pačiame Vilniuje dėl bado j (Nukelta į 2-ą psl.)

t
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Pasikalbėjimas
Maikio sn Tėvu

Ką nuveikė Balfas 
1963 metais

kitų Balfo šelpiamųjų buvo 
1420 asmenų.

Šitoks šalpos paskirsty
mas ne visada buvo Balfo

plito.
Iš Europos jis pasiekė Ki

niją ir Japoniją. Sakoma, 
kad Anglijoje net ir karalie
nė Elzbieta mėgdavo pyp
kės patraukti. Bet Anglijos

— Maiki, šiandien atėjau klinikas lankyti. 76 nuošim- didžiūnai geriau mėgdavo 
pas tave klausti rodos. Kaip čiai jau metė rūkymą. j šniaukšti tabako miltelius, 
tu rokuoji. kas man daryti — Bet Amerikoje tokių j Bet vėliau, kai karalienė 
su pypke — mesti per tvorą, klinikų nėra, Maiki. Elzbieta numirė, tai Angli-
ar ne? Matai, valdžios dak- — Kol kas dar nebuvo, 
tarai ir kitokie specialistai bet dabar jau bus. 
sakosi suradę, kad tabako _ Ražin MaiRi ar bug?
dūmuose yra poizino ir kad juk tabako kompanijos rai
tuos dūmus traukdamas davei paduotų tokią kliniką
žmogus gali gauti plauciuo-, aPt Sūdo. kad gadina joms tabakas buvo kažkaip jun- 
se veži, ar kitokią kvarabą. biznį 
Taigi dabar aš nebeišma
nau kaip man daiyti. Mirti 
bijau, ale ir su pypke nesi
nori skiltis.

— Tėvas dažnai mėgsti 
pasigirti, kad ilgai esi pa
saulyje gyvenęs ir viską ži
nai. taigi ir be valdžios spe
cialistų turėtum žinoti, kad 
tabakas yra nuodai.

— Nu. tai pasakyk, kodėl 
mokyti žmonės rūko?

— Tai paprotys, tėve. Kai 
žmogus prie ko pripranta, 
tai paskui jau sunku atpras
ti. Kitas dalykas, kad iki 
šiol tabako žalingumas ne
buvo aiškiai įrodytas. O ta
bako gamintojai skelbdavo- 
kad rūkyti ne tiktai gražu, 
bet ir sveika. Bet kai dabar 
mūsų valdžios ekspertai ne
užginčijamais faktais įrodė 
kad rūkymas nuodija plau
čius ir kraują, sukeldamas 
pavojingų ligų, tai protingi 
žmonės stengiasi rūkymo 
vengti.

— Maiki, aš ant to nela
bai soglasnas. Aš rokuoju- 
kad dabar dar ’abiau rūkys, 
kai gazietos pradėjo tabaką 
peizuoti. Matai, toks jau yra 
žmogaus notūras- kad kas 
tik būna draudžiama, tai to 
jam daugiau norisi. Juk va- 
luk to ir Adomas su Ieva ro
juje sugriešijo. Jeigu Dievas 
nebūtų jiems uždraudęs nuo 
vieno medžio obuolių ragau
ti. tai ir mudu šiandien bū
tume rojuje. Ai beč jur laif. 
Tą pati man sakė ir Zacir
ka Sako, pii-ma per dieną 
surūkydavęs vieną pakelį ci
garečių, o dabar sujūzna 
tris.

— Tėve, neišmanėlių vi-
sada buvo ir bus. Toks yra ir
Zacirka. Bet yra ir protingų! "di^a žolė? 
žmonių, kurie visai nerūko, kas nuodinga žole. 
o kurie jau rūko, tie stengia-j — Dėl to dera jokios a-
si to papročio nusikratyti, bejonės, tėve. Amerikoje iš ir pažįstamiems. Apysakos kaina S1.80 su persiuntimu. 
Štai Švedijoje yra steigia- jo gaminami labai stiprūs Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
mos klinikos- kuriose yra nuodai kenkėjams naikinti
gydomas rūkymo paprotys, ir pardavinėjami varfu 
Ir iš tų, kurie pradėjo tas "Black Leaf 40.“ Arbatinis 636 E. Broadway

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

i

giamas su pragaru. Kai žmo-
— Bet galima ir jas pa-: nės pirmą kitą pamate ru- “į 

skųsti. kant Rodrigą Jaureza, tai
nusprendė- kad dūmus iš jo 
vidurių pučia velnias, ir ink
vizitoriai tą žmogų tuojau 

į sučiupo. Nors ant laužo jo 
nesudegno- vistiek smarkiai 
nubaudė. Tačiau išėjęs iš, .
kalėjimo jis pamatė kad buvo 103

601 vaikas, 144 ligoniai, 49

TT* I_ O— uz Ką:
— Ogi už tai, kad savo 

bizniu gadina žmonių svei
katą. Massachusetts sveika
tos komisionierius dr. Fre- 
chette jau pranešė per tele
viziją, kad netrukus šioje 
valstijoje bus atidaryta rū
kytojams gydyti tokia pat
klinika, kaip Švedijoje. Jei-i pradėta ir Europoje kovoti, 
gu rezultatai pasirodys to-! Anglijoj ir Italijoj uždraus- 
kie geri. kaip šveduose, tai
čia bus ir daugiau tokių kli
nikų steigiama. Ir jokia ta
bako kompanija nedrįs 
priešintis tam, kas daroma 
visuomenės labui.

— Nu. jeigu tabakas yra 
iokia tručyzna, tai pasakyk, 
kada ir kas jį išrado?

— Tabakas yra Amerikos 
augalas, tėve. Pirmą kaitą 
Kolumbas pastebėjo indė
nus rūkant tabaka 1492 me- 
.ais. Jie rūkė jį- susukdami 
jo lapus kaip cigarus, 
jie vartojo ir pypkes.

Kalbėti tiesą yra buržua
ziniai prietarai. Melas yra 
pilnai pateisinama priemo 

Bet n«-
Kai Reik ia užmegzti diploma- 

padarydavo kokią sutartį su tįnus santykius su kapitalis- 
priešais, tai visi rūkydavo tinėmis valstybėmis jų bud

rumui susilpninti ir kad per 
atstovybes būtų galima in'

/įeną taikos pypkę.”
— Na, o kokiu spasabu 

tabakas atsirado Lietuvoj?
— Visų pirma, tėve, ispa

nas Francisco Fernandez 
parvežė tabako iš Amerikos 
Ispanijon. Paskui, jau 16-jo 
amžiaus pradžioje, prancū 
zas
bako 
nei
jo, kaip ta nuodingoji žolė 
vadinasi, tai ji buvo pava
dinta atsiuntėjo vardu — 
nikotinas. Iš Ispanijos ir 
Prancūzijos tas augalas pa
plito po visą Europą ir, ži
noma- prigijo Lietuvoje.

— Tai tu šiur, kad taba-

šaukštukas nikotino, įdėtas 
1 į galioną vandens, padaro 
tokį stiprų purškalą, kad jo 
palytėti krinta negyvi viso
kie vabzdžiai, maži ir dide
li.

— Kažin, Maiki. ar tik tu
čia nemeluoji ? V e, aš rūkau Vieni duoda, kiti gauna 9.038 dol. Vasario 16 gim- 
pypkę visą gyvenimą, o vis Baltinė kaip ir natūrali nazijoje dirbo 16 mokytojų 
dar gyvas. Ir rūkydavau ne šeima skirstosi i dvi dalis: ir mokėsi 89 vaikai, o visų 
betkokį tabaką, ale raseis- vieni sveiki, tvirti dirba ir
ką makorką. Bakuno tiktai savo uždarbiu dalinasi su 
Kalėdoms ir Velykoms nusi- kitais—nedirbančiais, ligo- 
pirkdavau. Nu. ir vistiek ne- niais, senukais, invalidais, 
numiriau. Jeigu tabakas bū- kalėjime esančiais ar perse- r 
tų toks baisus poizinas- kaip klojimus kenčiančiais. Centio valdybos potvarkiais 
tu sakai, tai aš seniai jau . .. ... padalytas, dažniau jį nusta-
būčiau pas Abraomą, ypač Fumieji \ia tie, kūne au- tė patys aukotojai, prisiųs- 
nuo makorkos. koja, duoda Balfui. Jų nėra darni pinigus, nurodė, kam

taip daug, po kelis šimtus juos įteikti. Laimingiausi
— Rūkymas nėra tiek pa- didesnėse kolorijose (Nev buvo Vasario 16 gimnazija

į vojingas gyvybei, kaip gryni Yorke 700). Apie 1,000 sanatorijos; mažiau prisi- 
I tabako sakai arba nikotinas, JAV lietuvių ne tik aukoja minti mūsų invalidai, ligo
nes tabakui degant dalis Balfui. bet ir dirba organi- niai arba kituose kraštuose 
nuodų sudega- vis dėlto ta- žarijoj, sudalydami skyrius, vargan patekę tautiečiai, 
bako dūmai yra nuodingi, valdybas, komisijas, direk- Tonldinc naiviu čUnn 
Todėl rūkymas seniai jau toriatą ir centro valdybą. f C a 1Ct- S<* 
buvo draudžiamas. Rusijoje ... . . po dar didesne Balfo pro-
net nosis nuplaudavo rūky- remejai ir nariai blema 1963 metais, nes dau-
tojams- Sibiran tremdavo, 1963 metais 1 Centro kasą ge is tikiu lenkų ir gudų uz 
vis dėlto rūkymo paprotys suauKojo 77,652 dolenus kelis zlotus išmoko lietu- 

(1962 m.—78,421). Balfo viskai rašyti, o Lenkijos 
Centras 1963 m. gavo per valdžia vis neduoda Balfui 
25,190 svarų vartotų rūbų, jokių privilegijų šelpiamuo- 
kuriuos supakavo į 1,000 sius aplankyti, patikrinti, 
siuntinių ir išsiuntė į užjū- Apie pusę prašymų teko ati- 
rius, daugiausia į Lenkiją dėti į šalį, kitą pusę tenki- 
(žinoma, netinkamus varto- nant 1963 m. išsiųsta 973 
ti rūbus atrinko ir juos par- siuntiniai su rūbais ir 171 su 
davė po 3-5 centus svarą), vaistais.

... Balfo šalpa Lietuvon ir
* ° se piamieji Sibiran teko ti ims šimtams

Pirmoje eilėje ir 1963 m. išleidžiant tam reika-
Balfo dosniau buvo šelpia- JU1 beveik 16,000 dolerių 
mi Vokietijoje likę tremti- v m- $13,214). Buvo 

. . .. . niai. 1963 m. jie turėjo pa- siunčiamos tik naujos me
ls pradžios n Ispanijoje . Ba,fo Cen(.^ jr dziagos. Vaistų j Lietuvą

okupantai vis dar neįlei-

jos karalius Jokūbas I pa
skelbė tabakui karą. šr.iauš- 
kiamą tabaką pradėta va
dinti "pragaro miltais.“

jau ne vienas ispanas
Dabar su tuo papročiu jau

ta reklamuoti rūkalus tele-j jr tinkamai aprūpinti. Teko 
vizijoje ir spaudoje. Švedi-j dalinti trupinius. Jiems su- 
joj steigiamos klinikos rūky
tojams gydyti. Prasideda 
kova ir Amerikoje.

, — Nu, tai denkiu- Maiki, 
kad tu taip gražiai man šitą 
biznį išvirozijai. Dabar eisiu 
užtraukti gerą dūmą. kol 
policija dar neareštuoja.

filtruoti savo agentus.
Leninas

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys vra neturtingos ūkininkės Daug'.enės įna-

žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi ner-tvaliai. o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešu dantų ir aštrių srapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus sausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems gimiraičiam?

KELEIVIS, SO. BOSTON

prasyti paramos, prie prašy
mo pridėdami vienokį ar ki- 

pažymėjimą. 
Mažaraščiams (o tokių yra 
daug) tai buvo sunkoka, ki
tiems nemalonu. Tačiau į 
Balfą kreipėsi 289 šeimos 
ar paskiri asmens bei vie
nuolika tremtinių instituci- 

iš viso 1,225 asmens.

invalidai. Balfas negalėjo 
jų prašymų atmesti, tačiau 
dėl lėšų stokos negalėjo jų

šelpti buvo išleista 31,607 
dol. pinigais, išsiųsta 60 
siuntinių su rūbais, knygo
mis. Balfas šelpiamiesiems 
prenumeravo Amerikos lie
tuvių spaudą, vaikučiams 
siuntinėjo 55 Eglutes. 

Balfas šelpė tremtinių
grupes, kaip Vasario 16-siosigįant ryškinti, galima pažy- 
gimnaziją- vargo mokyklas, mėti, kad 1963 metais Bal- 
prieglaudas, sanatoriją ir fas [Urėj0 77,652 dolerius 
pan. Tose institucijose buvo pajamų, išleido 88,743 dole- 
283 vaikai, 36 ligoniai bei rius. Į išlaidas įrašvta ir 
57 senukai-invalidai. 10-000 doleriu, kurie grąžin-

Iš kolektyvu daugiausia ti Valstybės Iždui (sena dai 
gavo Vasario 16 gimnazija 1955 m. skola). 1963 metų 
—24.569 dolerius, visi kiti gale Balfas didesnių aukų 
Vokietijos lietuviai. įskai-, nebeturėjo, bet Balfui liko 
tart vargo mokyklas, prie-■ skolingi daugelis iš 1956- 
glaudas ir sanatoriją gavo) 57 metais į JAV pei Balfą 

atvykusių. Beveik jau nėra

vis dar
džia.

Balfas šelpė lietuvius ir 
kituose kraštuose, tam rei
kalui išleisdamas arti 3,000 
dolerių. JAV lietuvių šalpai 
išleista 1,131 doleris. Ši šal
pa, turint lėšų, galėtų ir tu
rėtų būti žymiai stipresnė.

Apie 300 šeimų ieškojo 
Balfo pagalbos atvykti į 
JAV. 1964 m. sausio 1 d. 
Balfas turėjo 245 neužbaig
tas lietuvių imigracines by
las iš 22 įvairių kraštų, dau
giausia (76) iš Vokietijos. 
Balfo stalčiuose yra imigra
cinės bylos net iš Chilės, Ku
bos, Čekoslovakijos, Peru ir 
Algerijos. Kur tie lietuviai 
nevargsta ir su ilgesiu ne
laukia tos dienos, kada ga
lės išvysti Laisvės Statulą. 

Yra gerų žmonių

Balfines skaitlines bebai-

vilties tas paskolas atgauti- 
nes atvykusieji pasislėpė.

Neįmanoma fiziškai per
duoti Balfo rėmėjams, au
kotojams ir veikėjams tų 
graudžių padėkos laiškų, 
kurie kasdien ateina į Balfo 
Centrą.

Ačiū visiems aukų rinkė
jams ir aukotojams Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
(iš Kanados lietuvių 1963 
m. Balfas labai mažai tega
vo).

Turiu tikrą viltį, kad mes 
šitam sunkiam darbe ištver
sime ir 1964 metais. Kas gi 
kitas gelbės mūsų tautie
čius. jei mes nepadėsime?

Kun. L. Jankus,
Balfo reik. vedėjas

Puslapis penktas

Taip atrodo raketa, kuri yra 164 pėdu ilgio, sveria 562 
tonas, susideda iš 2 dalių. Pirmoji išnešė į erdvę 37,000 
svarų arba 19 tonų satelitą, maždaug tokį, kaip du au
tobusai didumo. Ją paleido amerikiečiai ir tuo pralenkė 
sovietus, nes Saturn esąs 50 procentų galingesnis už 
galingiausią sovietų raketą.

JAV L. BENDRUOMENĖS 
RINKIMAI

JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos rinkimai bus 
gegužės 9-10 denomis. Jie 
bus vykdomi apygardomis, 
kurių yra 5: Pirmoji (Vaka
rų ), Antroji (Chicagos), 
Trečioji (Vidurio), Ketvir
toji (Naujosios Anglijos) iri 
Penktoji (Rytų).

Vyr. Rinkimų Komisija 
yra Clevelande. Ją sudaro: 
pirm, Pranas Karalius, sekr. 
Vida Kasperavičiūtė ir na
riai: Petras Balčiūnas, Ka-( 
zys Karpius ir Zigmas Peč-1 
kus. Jos adresas: Pranas 
Karalius- 3406 Beechvvood 
Avė., Cleveland Hts 18, O- 
hio.

Apygardos rinkimines 
komisijas sudaro apygardų ! 
valdybos.

Nauja kivirčų vieta. Soma
li ja kaltina, kad Etiopijos 
lėktuvai apšaudė jos pasie
nio policijos sargybų būsti
nes.

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:

"KELEIVIS“
636 E. Broad way s------ South Boston 27, Mas*.

Kur nėra Bendruomenės 
apylinkių, ten L. Bendruo
menės Centro Valdyba 
kviečia vietos organizacijas 
ar atskirus asmenis sudaryti 
rinkimų komisijas ir rinki
mus vykdyti. Tų vietų rinki
mų komisijų sudarymo rei
kalu prašoma kreiptis į LB 
Centro Valdybą adresu: 
Jonas Jasaitis- 7252 So. 
Whipple St.. Chicago 29. III.

TIK NE CHRUŠČIOVUI
APIE TAI KALBĖTI

Kubos barzdočius Castro, 
viešėdamas Sovietų Sąjun
goje, sausio 13 d. kartu su 
Chruščiovu atsilankė Kali
nine vienoje dirbtuvėje. Čia 
Chruščiovas sušauktiems 
darbininkams svečio aki
vaizdoje taip pasakė:

"Panamos neramumai į- 
vyko JAV kapitalistų Pana
mos užgrobimo pasėkoje. 
Panamos gyventojai kovoja 
už savo šventas teises būti 
šeimininkais savo žemėje. 
JAV džentelmenai, turėkite 
nors proto lašelį. Išeikit iš 
Panamos, kol jūsų iš ten ne
išmetė.“

Taip pasakė tas kukurū
zinis politikas, kurio veda
moje šalyje liaudis neturi 
balso, kur Lietuva, Latvija 
ir Estija bei kitos tautos yra 
Išnaudojamų kolonijų padė
ty-

Chruščiovui seniai atėjo 
metas pasitraukti su visa sa
vo šutve iš Pabaltijo ir ne
laukti, kol bus iš ten išmes
tas.

Knyga yra ginklas kovoje 
dėl naujo šviesaus gyveni
mo.
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R. SPALIS

Dvaras
(Tęsinys)

Kad ir kaip gaišdami, pagaliau pasiekėm ūki. ir bu
vau pakviesta pietų. Mielai sutikau, galvodama apie dėdę. 
kuris laimina visus šventuosius, belaukdamas stotyje, sau
godamas kiekvieną vėliau ateinanti traukini, arba lan
džioja po pakelės krūmus- ieškodamas manęs.

Prisilinksminę, prisijuokę laukais patraukėme i dva
rą. ir kelionė būtų tikrai smagi, jei ne lieptas. Pasiekę jo 
vidų, abu nugarmėjome i vandeni ir pasinėrėm ne juo- 
kais, nes anksčiau lijo visą savaitę.

Išžvejojęs mane iš vandens, nubraukęs šapalą nuo 
barzdos. Petras (tas viena akim i šalį) murmtelėjo:

— Ar tik ne jūsų dėdės darbas?
— Kaip tai? — pasimetusi paklausiau, jausdama, 

kaip plonutė suknelė limpa prie kūno. apnuogindama visą 
mano prigimti.

— Čia jo žemė, bet mums artimas kelias i mūsų ruo
žą. Nuo neatmenamų laikų naudojomės tuo keliu. bet. kai 
susipykom, jūsų dėdė pagrasė išardysiąs lieptą. Matyt, ki
taip sugalvojo, išmaudyti nusprendė.

Aktoriai Elizabeth Taylor ir Richmond. Burton. Bur
ton atsakinėja Į reporteriu klausinius, o Tatlor meiliai 
į jį žiūri. Jie netrukus susituoks, nors ir dabar gyvena 
kaip susituokę.

Teisės patarimai
Advokatė .M. šveikauskienė sutiko atsa- | 

kyti į keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at Law.
8 Belgrade Avė., Roslindale.
Boston. Mass. 02131.

Tyli kaip žuvis
— Paduokit į teismą. Aš būsiu liudininkė. — ir vos 

antrą kartą nepakibau jam ant kaklo. Tokia proga pasi
taiko atsilyginti už dvarą, už visas prarastas stovyklas, 
palaidotą džiaugsmą.

— Būtinai paduokit, — maldavau, bet jis neklausė, 
o, išvertęs akis. žiūrėjo i mano natūrą, tad kuo greičiau
siai užslinkau už kelmo.

— Jūs visa šlapia, — pagaliau atgavo žadą Petras— 
kaip dabar eisit?

— Grįžtu namo. Jis sprogtų juokais, pamatęs mane 
tokią. Niekad! — ir vos nepravirkau.

— Eikim pas mus. Išsidžiovinsit, išlyginsit suknelę, 
ir dėdė nesužinos.

— Ką jūsų motina pasakys 1
— Svečias i namus. Dievas i namus.
— Eikit pirma manęs, — liepiau ir mačiau- kaip išti

so jo veidas.
Šiaip ar taip, grįžome linksmesni regu tikėjomės.
Šeiminninkams, matyt, labai patiko, kad dėdės auka 

tapau aš. jo giminaitė, ir dar žadu pabūti liudininke. Jei 
jie būtų turėję sostą, aš ten sėdėčiau su karūna. Vakarie- , 
nės metu tiek isismaginom, kad ir Petro antroji akis atro
dė tiesiai žiūrinti.

Gulėdama po patalais, turėjau laiko pagalvoti. Jei 
grįšiu į namus nepasimačiusi su dėde- tėvai nepasilsėdami 
lygins mane visą gyvenimą. Tuo tarpu eiti pas dėdę po tos 
maudynės, jam pavėlavus į stotį, buvo neįmanoma. Jo eilė 
pasirodyti ir atsiprašyti. Žinajau — gandas jį pasieks, o 
gal jau ir pasiekė, kur aš esu, kad tik ne per vėlai, nes 
amžių negaliu leisti šiuose namuose.- ' I

Mano suknelė dviejose vietose buvo perplėšta, ir rei
kėjo ją paremontuoti. Tai sutiko padaryti Petro motina. 
As tuo tarpu, gavusi, kad ir seną. bet žmonišką apdarą iš
ėjau su šeima ir Petru šieno grėbti.

Kelias valandas žaidžiau, mažai ką nuveikdama, 
karts nuo karto mesdama žvilgsnį dėdės žemės pusėn, ir 
jau popiet pamačiau jį ant arklio stebint mus. Tvirčiau 
spūstelėjau grėblį ir taip smarkiai pradėjau švaistytis juo. 
jog sukėliau visuotinį nustebimą. Po kiek laiko, turėdama 
geras akis, pagavau dėdę jau be arklio, pasislėpusį už me
džio su žiūronais rankose. Dirbau, lyg niekas neiūpėtų 
man.

Kai po valandos Petras pasiūlė mesti darbą ir atsi- ; 
pūsti, mielai tam pritariau, ir pasukome su juo toliau 1 
nuo šeimynos, kur pasijutome laisviau. Paėjėjau dar kiek 
į šalį. kad krūmai neužstotų vaizdo dėdei, ir pasinėriau į
tokį flirtą su Petru, kaip niekad pirma. Matydama Petro 
drovumą, neturėdama daug laiko gaistti, pati pirmoji pa
dėjau savo ranką jam ant peties ir į jo nedrąsius, kiek gun
dančius žodžius tiek neryžtihgai atsakinėjau- taip padrą
sinamai gyniausi, kad jam nieko kito nebeliko, ir jis pabu
čiavo mane. Bučkis buvo vienintelis, bet jis tiuko pakan
kamai ilgai, ir Petras pametė protą. Jis vos neišsitiesė čia 
pat prie mano kojų maldaudamas, kad likčiau bent sa
vaitę jo ūkyje. Jutau jį dar nebučiavus moters, ir jo tyru
mas suglaudino mane iki ašanj. Jis man pasirodė toks 
mažas, toks reikalingas globos ir toks vargšas, kad jau pati 
pakibau jam ant kaklo ir bučiavau daug karščiau negu jis 
mane, pamiršdama ir dėdę ir jo nelemtą dvarą.

(Bus daugiau)

Mes žinome, kaip gražiai 
atrodo žuvys akvariume. 
Kiekvienas su dideliu 
malonumu stebime jų spal
vų ir judesių žaidimą. Ta
čiau jos yra tylios kaip ne
bylės.

Bet žuvys-žmonės. ne tie, 
kurie gimė po žuvies ženklu, 
bet tie- kurie kiekvienoje 
draugijoje, kiekvienam po
būvy sėdi ir tyli, kaip neby
liai. tokie nesudaro didelio 
malonumo nei svečiams, nei 
šeimininkams. Įdomiai ir 
gražiai vesti pasikalbėjimus 
yra įgimtas gabumas ir jo iš
mokti nėra lengva- bet visgi, 
jei pasinaudotume kai ku
riais patarimais, tai galima 
su laiku išmokti prakalbėti, 
būti draugijoje ar svečiuose 
įdomesniam, o ne sėdėti 
"užsičiaupus.“

1. Nesiruošk "įdomiai 
kalbėti“ iš anksto, kaip ko
kia mokinė, iš žodyno ar 
humoro knygų.

2. Nepasitikėk perdaug 
receptui apie "gabumą pasi
klausyti.“ Kad reikia kito 
su įdomumu klausytis- tai 
aiškus mandagumo reikala
vimas. Bet nebūk panašus į 
detektyvą. Asmuo, su ku
riuo kalbiesi, gal visai neno
ri atpasakoti viską apie sa
ve, savo profesiją, mokslą ir 
tt. Pašnekesys yra duoti ir 
imti- t. y. kalbėti ir klausy
tis.

3. Pokalbis nereiškia, kad 
kokia nors tema turi būti 
pagrindinai išnagrinėta.

Nors tai gal būtų ir labai 
įdomu- bet nelabai ir nevisa
da tinka ilgos ir išsamios

kalbos svečiuose, draugijoj 
Čia reikia stengtis vieną ar 
kitą iškilusį klausimą pa
liesti kiek trumpiau ir pavir- 
šutiniškiau.

4. Labai sunku pasikalbė
jime išvengti pasakojimų a- 
pie "aš“, "save“, bet reikia 
stengtis tą savo "Aš“ nu
stumti į užpakali ko toliau
sia ir jo akiplėšiškai nedi
dinti, nes kiti irgi turi savo 
"aš“.

5. Venk vartoti visokių 
nereikalingų ir bereikšmių 
savo smulkių "pagražini
mų,“ kaip pav.: "na- tai aš 
taip ir galvojau, aš taip gal
vočiau...“. arba "Aš taip nu
stebau, kaip niekados, taip 
nustebau- kad net savo vy
rui pasakiau...“ ir pan. Nuo 
tokio limonado jūsų klausy
tojai gali tiesiog įtūžti...

6. Venk vartoti netaktiš
kų klausimu, nevykusių 
komplimentų ir nekritikuok 
piktai kitų žmonių.

7. Pelitinės ir religinės te
mos lengvam pokalbiui ne
tinka.

8. Savo sapnus pasakok 
ne svečiams, o savo psichi
atrui- nes jam už klausymą 
užmoki!

9. Negadink kitiems geros 
nuotaikos ir jų juokų, bet, 
krėsdama juokus, pati būk 
atsargi, jeigu nežinai kitų 
nusistatymo.

10. Venk būti visa vakara 
tik juokdarė, nes tada kiti 
gali padėti jūsų bijotis arba 
elgtis su jumis kaip. su klou
nu ir vėliau stebėtis, jeigu 
jūs surimtėsite ir elgsitės

Klausimas

Mano 17 metų duktė 
vaikščioja su berniuku, su 
kuriuo ji lanko mokyklą. To 
berniuko tėvai yra labai ne
tvarkingi- nusigyvenę žmo
nės. Dab araš per kitus su
žinojau, kad tas berniukas 
kalbina mano dukterį išbėg
ti su juo į Floridą ir ten ap
sivesti. Jei taip atsitiktų, tai 
iš ko jie gyvens? Kaip man 
sutvarkyti, kad tas berniu
kas atsikratytų nuo mano 
dukters?

J. J.
La\vrence. Mass.
Atsakymas

Joks advokatas negali 
Tamstai patarti, kaip išauk
lėti vaikus. Tai yra tėvų rei
kalas. Tamstos atveju gali 
būti, kad kalbos apie išva
žiavimą į Floridą yra tik pa
skalos ir nepagrįstos. Tams

tos vietoje aš pasikalbėčiau 
! su savo dukterim ir steng
čiausi jai logiškai išaiškinti! 
padėtį. Taip pat gal vertėtų 
pasikalbėti ir su berniuku 
ir jo tėvais. Yra visokių 
"farnily counselling Servi
ces.“ į kurias galima kreip
tis ir kurios gali padėti. Tei
siniu atžvilgiu, jei Tamstos 
duktė ištekėtų- nebūtų jokia 
Tamstos pareiga juos išlai
kyti. Vyro pareiga yra išlai
kyti savo žmoną, o ne tėvų. 
Massachusetts valstijoj val
dininkams uždrausta su
tuokti jaunamečius be tėvų 
sutikimo. Tačiau, jei vaikai 
apsivestų Floridoj, jų vedy
bos būtų legalios ir būtų lai
komos legaliomis ir Massa
chusetts valstoijoje.

Už viską- kas manyje yra 
gero, aš dėkingas knygai.

M. Gorkis

Tai Jack Ruby-Rubinštei- 
nas. kuris nušovė prez J. F. 
Kennedy žudiką Lee Os- 
wald. Teismas nutarė ištir
ti. ar jis buvo sveiko proto.

Imkit ir skaitykit

ką tik išėjusią

Kipro Bielinio 
knygą

TERORO IR VERGUOS
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 $2.5(1. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Kairėje buvęs šen. Maurice J. Murphy, dešinėj buv. 
New Hampshire gub. Wesley Powell. o vidury Maine 
Šen. Margaret Chase Smith. kuri stalo savo kandida
tūrą į prezidentus.

kaip ir kiti.
11. Negražu, jeigu jūs 

kalbate su savo gerais bičiu
liais apie dalykus ir žmo-. 
nes, esant trečiam asmeniui, 
kuris tų dalykų nežino. Rei
kia nors trumpai jį apie tai 
pirmiau painformuoti.

Svarbiausia negalvokite, 
kad tik jūs galite ar turite 
pasakyti ką nors nepapras
tai išmintingo. Visuomet at
siminkite. kad aplink jus y- 
ra tokių pat žmonių, kaip ir 
jūs, kurie turi tokios pat iš
minties ar tokių pat kasdie
ninių rūpesčių.

Pradėkite pokalbį nuo 
paprasčiausio dalyko, o vė- 

i liau pamažu prieisite ir prie 
"sudėtingesnio“ ir jau nebe
sėdėsite kampe kaip neby-j
lė- . * , -

V. Čekauskienė

LIETUVAITĖ IŠTEKĖJO
TOLIMOJ ŠIAURĖJ

Iš tolimos Kanados šiau
rės, iš Sioux Lookout mies-! 
čiuko, Ontario provincijos- 
kur jau baigiasi visi civiliza
cijos keliai, gavome žinią, 
kad sausio 25 dieną tenai į- 
vyko lietuviškos vestuvės.

1 Vanda R. šukytė. Stasio ir 
Vandos šukių duktė, susi
tuokė su T. R. Wideenu.

Sioux Lookout (ištark: 
Sulukaut) yra nedidelis 
miesčiukas, vis dėlto ten yra 
keliolika lietuvių ir beveik 
visi dalyvavo vestuvėse. Bu
vo kviečiami iš Bostono ir 
Michelsonai su A. Kapo- 
čiais, nes S. Šukys yra Ka- 
počienės brolis ir prieš porą 
metų visi jie buvo čia atvy
kę.

Linkime jaunavedžiams: 
šviesios ateities.

Skaityk Stasio P.iichclso- 

no parašytą knygą “LIETU

VIU IŠEIVIJA AMERIKO

JE," 500 puslapių, daug pa

veikslų, gal ten ir save pa

matysi. Kaina minkštais vir-

lėliai* $4.00, kietai. $5 00.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV. Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina .~S3J5.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais S5.00. minkštais 
viršais........................... ............ S4.W

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, p. Abrib 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti atidarai ____ *3.5'

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
parnešė Anicetas Simutis, daury- 
bė žinių lietuviu ir anerlų kalbomis 
apie lietuvius visame pasanhr. 

464 psl. Kaina .................. . *6.56

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus’' 
sūnaus Kioro Bielinio idoniūs ani 
minimai. 464 nsl.. kaina— . (6.6T-

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslarmi 
Kaina ........................... ......... 16.00

SUŽADĖTINĖ J. Titrnio 15 trumą 
pasakojimu. 1°6 tfl. Kaina . . *?<K

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
•urinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Anr- 

Hšl-ai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti n 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
*26 pusi. kaina ......................>5.06

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Ps 
raš? E. Vande’-velde. vertė Varė# 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt

MARLBOROUGH‘8 LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. lnkienė. te
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
p«L kaina ............................ *125

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Vatoe- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis ’«0 
psl. Kaina................................*3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaiac- 
ko romano antroji dalis, 426 sns- 
lapiai. Kaina ....................... .. (4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su aaugybe paveikslų, gerarne
pon>eriuje. Kaina ..................  . 18.50/*

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų d’kfatū- 
rs faktu šviesoje. Trumoa bolšrriz- 
mo istorija ir valdymo praktika, 
laibai daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
rarašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina ...................................... SULOT-

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dnlyse. 
Visos trys dalys įrištos i vienu 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kain kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knvgų, kieti virtai, 681 pūslinis 
Kaina .................................... M.00

ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl . kai
na *.,.00.

.LETUVĄ BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai para fyti 
atsiminimai kain Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliu«truota. 416 puslapių, 
didelio tovmato Kaina .. *5 56

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL. 
ŠEVTZMAS. Pagal Kautski. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu kr.ygt.iė. iaina.. 25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDE MOK RATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES. 32 psl., kaina.........  25 Cnt.

KOOEI, AS NETIKIU J DIEVĄ T 
Atvirų nuomonė, idomūs anrjmea- 
tai. Kaina ........................ .. 20 Cat

TUOZAS STALINAS. arba kais 
Kaukazo išnonis buvo p;, idare
li u« i jos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam- 144 pusla
pių. Kaina .......................... ... *1.00

’-LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psL. kaina .. *i.J*

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškintu mas. Kaire. 25 c.

DEL LAISVOS LIETUVOS. lietu- 
vos socialdemokratų ra«t»; dėl bol
ševiku okupacijos ir teroic. T.i-to- 
voje. Kaina............................. 25 Cnt.

VISUOTINAS TVANAS. Ar aa.ėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina............26 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYC-A. parašė 
M. M’ehelsonienė. 256 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių revep’a. 
132 puslapiai, kaitų:............... *1.25

CEZARIS, Mirko Jejuiič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
(2, ara visos S.- dalys............ *6.(>4

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Kr.rya. la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kainu......................... *5.06

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I Jeto- 
vos ir iš Amerikos lietuviu gyve
nimo. U8 psl., kaina ............ *2.06

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui -mant prie valo tūkstančiai 
lietuvių iiėgo j V aistru- ru
jų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaita 56.00

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios ma
jų rašytojos pirmojo kai o metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveiksiu, 128 puslapiai, 
k riua ........................................ 50 Ct.

šOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai lr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisi®. Kaina ........................ 25 Ct.

DEMOKRATINIO SOČI ALI 7 MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knygą šių dienų klausimams su
prasti. Karna ............................ 50c.

Užsakymus ir pinigu? prašomo siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<3fl E. Broadw*y ----- :------ So. Boston 27, Mm*.



1964 m. vasario 5 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintas

Sovietų Sąjungos žemes 
ūkio negalavimai

5. Cheminės trąšos
(Tęsinys)

padidinti 5-7 bilionais pūdų, 
kitaip tarus, jų gamybą pa
kelti iki 14-16 bilionų pūdų.

Kiek Sovietija yra atsili
kusi trąšų ir derliaus požiū
riais, rodo paties Chruščio-

Negana pagaminti daug 
ir geros kokybės trąšų. Rei
kia jas iš fabrikų nuvežti į 
ūkius. Transportas buvo 
vykdomas barbarišku būdu: J . „ . . 
trąšos buvo pilamos į vago- v0 Paskelbt‘ duomenys: 
nūs kaip smėlis arba žvyras.

Kelerius metus pavėla
vęs, Nikita Chruščiovas su
prato, kad nuo tokio trans
porto reikia atsisakyti ir pa
sekti Vakarų pavyzdžiu. Jis 
daba!- numato išleisti viena 
bilioną 200 milionų maišam 
gaminti ir sandėliam gele-
žinkelio stotyse ir kolūkiuo- - - Bostcno )jk

- ' Kodėl Sovietų Sąjunga Kuopa vasario 1 d. surengė
T !-ąsoms dirvose išbarsty 

ti bus reikalingos tam tikros ma žemės ūkio chemiją? niežus pagerbti jos antro- 
mašinos, bet svarbiausia,— Tokį klausimą kelia Nikita sios poezijos knygos ”Pli-

Panamos ambasadorius Jungtinėse Tautose Miguel J. 
Moreno (kairėj) ir JAV ambasadorius Ellsuorth Bun- 
ker. Jų nuomonės, kaip baigti kanalo ginčą, nesutam
pa.

perversrr.as. Jėzus kalbėjo apie Knyga atveria kelią į NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
, nuos,».bd ”"<*?'». ► žinių TUVĄ STATANT, Rapolo

Jis pasakė, kad tuojau po to. kai Į pasaulj. atskleidžia tai- kas Skipičio atsiminimai. 440 
bus duotas žemės tautoms liūdi- ; gera ir kilnu, 
jimas apie pasaulio pabaigą iri
apie karalystės įkūrimą, ateis į 
didysis perversmas, ir tas per-I

išmintingam trąšų sunaudo
jimui reikalingi prityrę ag
ronomai
mokėtu

Trąšų kg. į Derlius iš
hektarą: ha tonom:

Sovietija 62 10.9
JAV 229 26.6
Prancūzija 507 26.
V. Vokiet. 715 26.3
Anglija 766 35.8

Kodėl Sovietų 
taip toli atsilikusi

Sąjunga
vystyda-

Lietuviai latvių poetės 
pagerbime

versmas bus paskutinis. Jo žo-. 
džiai yra tokie: ”Nes tuomet i 
bus didis suspaudimas, kokio * 
nebuvo nuo pasaulio pradžios 
iki šiolei ir nebus. Ir jei tos die- į 
nos nebūtų sutrumpintos, neiš- ■ 
sigelbėtų nė vienas žmogus; bet ' 
dėlei išrinktųjų tos dienos bus, 
sutrumpintos.“—Mato 24:21,22. j 

Šie ganytojai (kunigai) ir su- | 
sirinkimų viršininkai ne vien i 
neaprėdvs žemės Dievo garbe, j 
žmogaus deriniuos nuopelnuos, j 
bet jie negalės patys pasprukti; 
nuo užeinančios nelaimės.

(Bus daugiau).

DYKAI! 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 PRODl’KTS 
North Sta.. P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

P A RDl OD A M AS N AM AS

psl., kaina. . . . $5.00
MURKLYS, A. Giedriaus graži 

apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina............................ $1.80,

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

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl.,

, kaina .................. $3.00.
’ANGLŲ KALBOS GRA-
• M ATI K A, 215 psl., kieti vir-
• sėliai, kaina............. $3.50
j VEIDU PRIE ŽEMĖS, para-

p.ir_ Į šė Kotryn aGrigaityte, 13 
172* novelių, 204 psl., kaina 
bu-l $2.00. *

VIETINES ŽINIOS . .Dėl savininko senatvės 
d uodam s mūrinis namas 
Elizabeth St.. New Yorke. 4

_ ± T., . r. r-, tai ir krautuvė, už $13.000. Grv-Bostono Lietuvių DramosJ Rasto, siunčiame nemokamai r„:Lju ;ml,L5i;Samhūrv vaidinant ”TnrlvJ <Dievo Karalystės žinios, Tėvas "<».s pinigais reikia įmokėti
Sšambuiy, \aidinant lnclia- gQnus> pvasia, Dievas ir į $11.000. Mokesčių su draudi- 
nus- | Protas, štai Jūsų Karatus, Tie- ; mais apie $500, mėnesiniu paja-

Poetas Pi. Lembertas pa-j sa apie pragarą). imu $207. Kreiptis: Joseph De-
skaitė poetei sukurtą eilė-: —----- “------ ~ i re>kewi<h. 172 Elizabeth St., 21 1 Ieškau Prano Katino, } JAV arba 309 E. .»th St.

(7)

Skelbia: \Villiam Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34, 
Ohio.

Mes turime paskaitų iš Šv. 
Dramos! Rašto, siunčiame nemokamai

i

rasti „Džiaugsmas,“ kurį dr. Į atvvkusio 1949 m. ‘ jį ’patį' ar | Apt.. a 
Br. Mikonio SU latvių žurn. , kas apie jį ką žino prašau atsi-j

ir pats atsako: svarbiausia vurs“ (šydas) pasirodymo 
priežastis — neturėta me- proga. (Jos pirmoji poezijos 

- chemikai, kurie i džiaginių išteklių, kad trąšų i knyga vadinosi ”Torni lies- 
nustatyti. kokio į gamyba būtų vienoje greto- mas“, t. y. Bokštai liepsno- 

maisto žemė ir sėjamieji au- • je su sunkiąja pramone ir se).
galai reikalingi, kad trąšos 
atneštu naudos.

Laboratorijų kolūkiuose 
nėra, beveik nėra ir agrono
mų, paruoštų žemės ūkio 
chemizacijai. Paveldėtose iš 
Stalino laikų mokyklose ag
ronomams nebuvo dėstoma 
agrochemija. Teks tų mo
kyklų programas pertvarky
ti. užtruks, kol jose bus tin
kamai išmokslinti ir paruoš
ti agronomai. Diktatoriaus 
rankos mostelėjimu tokie 
dalykai neatsiras. Juk ne
galima norėti, kad keliau
jantieji traukiniais kolcho- 
zininkai vien Kremliaus įsa
kymu terbų vietoje vaitotų 
lakuotus lagaminus.

Per naująjį cheminį sep
tynmetį 1970 metais norima 
pagaminti 70-80 milionų to
nu trasu, o grūdų gamybą

ginklavimu. Kaltas ir Stali- Fi’. magistrė Nina Postil-

0. Akmentinš pagalba iš-Į liepti: 
versta paskutinysis paskaitė į p: Miknevicius 8 \\ ėst u< a- 
lat\ i>kai. AI. Lemoeitieno į __ _ _ _ —
įteikė gražia rožių puokštę,!
o dr. B. Mikonis visų ten: 
buvusiu lietuvių va$du M. į 
Katiliškio knygą „Šventa- •

NAUJAUSIOS KNYGOS

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. Eroadway,

KELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS

j ŠVENTADIENIS Už MIES-, 
TO, Mariaus Katiliškio 17 j

Į novelių, kaina $5.00.
nas su savo žalienine siste- jone gražiai apibūdino po-įdienis už miesto*4, palinkę-1 33CAIRNLEA CRASCENT!
ma. kuri neva nereikalau- etę ir jos kūrybą, pati poetė I damas, kad poetė pradėtų, 
" x--2- * 1 -x *--- ’T r,x—’------ J ' jj. lietuviškai elėraščius ra-fjanti trąšų. ir aktorius V. Straips pade-

Aišku, kaltinti sovietu sis- klamav0, «lėraščių jauna 
temą ir save dėl nevykusio J>oia Dulevsk.ų (brolis ,r se- 
per 10 metų vadovavimo že-!?lte> paskambino Webeno š 
mės ūkiui jis negalėjo. 'Pakvietimas šokti.“

syti.
Vėliau svečiai malonių 

šeimininkų buvo vaišinami, 
o kas norėjo, galėjo net tvis-

BELLSH1LL | KATRYNA, Sally Salini-1
LANARKSHIRE, SCOTT-I

Ar turi šitas 
knygas?

LAND.

Per septynmeti žemes u- . . .. . , _
, - - * u.. * • i,*„ k ♦ vykęs ir lietuvių būrelis:kvje sis tas bus pasiekta, bet X, . o T . i * „i „ ..„zizv Monika ir Pranas Lember- kas atsakys, jei vado pro- , . A1 , , ~ . ... -• , . • J tai, Aleksandra Gustaitiene,jektai nepateisins didelių 1T1 . >r., . . T- j m „i,. dr. Bronius Mikonis ir Jac-pazadų. Tuo reikalu Sovieti- . o -kje galės pasisakyti tik Ni- kus. Sonda: Mab L,rnlezus 
kiws "sosto- įpėdinis, kaip <f>fl<'se ?eka .."į , ,,<OTVY* 
jis pats atvirai tepasisakė ! k, auJ°’ be to’ » da,-vvavo Ir 

Stalino pragaištingos politi
kos reikalu, tik jo vietą už
ėmęs.

V. S.
(Bus daugiau).

Poetės pagerbti buvo at- tą pašokti.
Akin krito gana gražus 

jaunimo būrys, dalyvavęs

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

nen, gareios švedų rašyto- !D(DYSIS SAPNININKAS, 185
jos romanas, 291 psl., kai- psl. kaina ...................... $1.50
na $5.00. ' LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į ISTOR1J.A sa spalvotu žemė-

PANEVĖŽYS,

NEW BRITAfN, CONN.

poetės pagerbime.

Vasyliūnų koncertas

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane- , 
iant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

didžiausia s laPiu- ps1- k'ina • - $ū.75
knvrra anieta miestą ira-IGYVULIV P*OTAS- 212 Knyga apie tą miestą ir a į paįna 75 centai.

430 ps ’ aina Į LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kai.
į na ................................. $0.50

GERIAUSIA DOVANA

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

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vrseliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
iant”, kaina $6.00.

<vipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistu paskelb

tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas ii 
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.

Artėja Vasario 16-sios 
šventė

New Britaino ir apylinkės 
lietuviai laukia, kada vėl ga
lės susirinkti po vienu sto
gu Lietuvos didžiosios šven
tės proga — Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 46 
metų sukakties paminėti.

Šiemet mes tą dieną minė
sime sekmadienį, vasario 23 
d., 4 vai. po pietų Lietuvių 
salėje (354 Park St.). Visų 
vietos ir apylinkės lietuvių 
pareiga atsilankyti.

Į minėjimą pakviesti žy
mūs miesto pareigūnai. Iš 
Waterburio pasižadėjo at
vykti dainininkų. K. Marijo- 
šienė taip pat žada pasiro
dyti su savo šeštadieninės 
mokyklos mokiniais.

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius kviečia visus at
silankyti.

Daug mirė
Pernai mirė 52 lietuviai— 

27 vyrai ir 25 moterys. Šiais 
metais jau netekome dvie
jų : 45 metų Klimo ir 86 me
tų Mykolo Baliuko.
Jiems — amžinos ramybės.
Biznieriams buvo geri metai

1963 metais mūsų fab
rikai ir kiti bizniai padarė 
apyvartos 381 mil. Vien tik 
maisto produktų apyvarta 
35.6 mil. dollerių.

Fabrikantai uždirbo mi- 
lionus, o kai darbininkams 
reikia derėtis dėl kelių cen
tų algų pakėlimo, jie negali 
nieko laimėti be ilgo strei
ko.

Pranas Naunčikas

Leo Phillips Chicagos ta
vernoj pardavinėja naujus 
sidabrinius pusdolerius po 
85 centus. Jis jų turi net 
800 ir tikisi visus parduoti.

Smuikininko Izidoriaus 
Vasyliūno ir jo sūnaus Vite-i
nio. pianisto, koncertas bu-Į 11^
vo vasario 4 d. 11 vai. ryto ' ARBATOS IV 
South End Music Center sa
lėje. Programoje buvo 4 Mo-

SANDĖLIS VISOKIŲ

! VARPAS nr. 5, daug įdo- NIHILISTAI, 3 
mių straipsniu, 278 psl., kaina .......
kaina $2.00. ‘ J)ĖL P,IN|G,V. ? veiksmų dra

ma. L. lolstojus, 02 psl., kai
no __ _ jų

RUDENS SAPNAI, Kotry- w ..................----------------
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’, 
kaina $2.00.

veiksmų trage- 
............. .. $0.20

zarto sonatos.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELB'MAS

. .Jis surinks i vieną vietą, ku
ri hebraiškai vadinasi Armage- 
don. Todėl pranašauk tu prieš 
juos visus tuos žodžius ir sa
kyk jiems: Viešpatie, užk iš 
aukštybės ir paleisk savo balsą 
iš .savo šventosios buveinės; jis 
galingai aidės iš savo gyvenimo 
vietos; jis sušuks prieš 
žemės gyventojus, kaip
šūkauja vynuogių mindžiotojai. 
—.Jeremijas 25: 29,30.

Tie pranašo žodžiai parodo, 
kad antrojo Kristaus atėjimo 
metu žemė nebus aprėdyta Die- 

I vo garbe, apsireiškiančia žmo- 
• gaus doriniuose nuopelnuose, 
Į bet kalte kaip tik priešingai, 
į Jeigu kunigai žinotų, kas jų 
j Bibiijos.e yra parašyta ir saky- 
| tų žmonėms tiesa, tai ir jie taip 
! sakytų. Perversmas, apie kurį 
tenai parašyta, bus baisiausias

prieinamiausią kaina
KATALOGAS

Dykai siunčiamas pairai 
pareikalavimą

PALANGOS
TREJOS DEVYNERIOS
Yra augalinis sutaisymas. suside

da grynai iš šaknelių, lapu, žiedų, 
sėklų ir žolių. Kiekvienas kas tik no
ri būti visada sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ, nes tai geriausias vais
us nuo dispensijos, vidurių užkietė
jimo, nevirškinimo, stokos apetito, 
širdies supykinimo, išpūtimo, pilvo 
sugedimo, reumatizmo, neuralgijos, 

VISUS kosulio, gerklės skaudėjimo, karščia- 
antai

LIETUVIU IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE. St. Michelso

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

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina *0.25

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 pslM

I kaina 25 centai.
JAUNASIS SOCIALDEMO

KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvu*ja nuo 1886 metų ir 
tau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanų >r .a.mm iidžiausi ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu j SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. res savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS nelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di- 
domiais rezervais
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taiųx)mo?io? apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
Sl A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA valima gauti apdraudą nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

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

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

STRAIPSNIAI,' LSDp FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka
rys. 225 psi.. kaina .. $5 00

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

RAST Ą.I - 
ATSIMINIMAI, parašė Juo- ’ 

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

vimo. krupo, blogo ūpo, bendro nu- ATSIMINIMAI APIE JLO- 
silpimo, inkstų ir kepenų ligų. ’ t T.-mATTT -

Kaina su persiuntimu $1.50 ZĄ LlLDzIŲ, paraše Pet
ronėlė Liūdžiuvienė, 83Visada gaunama pas:

FLORAL HERB COMPANY
BOX 305, CLINTON. INDIANA 

DEPT. 5
PASTABA: Kartu su orderiu pri- 
siųskite ir pinigus, nes kitaip orderių 
neišpildysime. Kanadoje 50 centų I 
ekstra.

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS K-
psl. kaina.............. $1.00 ’ Kraučiūnr eilėraščiai. 124

| psi.. kaina .................... $1.00
PLAUK, MANO LAIVELI. 

Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl.. kaina..........$2.00

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-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
Į

Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai idomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 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 komuni>tų 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 .................................    $2.00

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

K A ii SENOVĖJF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

F I T. Ė S II STRAIPSNIAI 
(Kaip avsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
IOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
xaina .........  ........... . $0.20

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

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

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

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

ĮKAS YRA SOOIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pvsakos. A. Antanov, 45 psl„ 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad way 
27.

I



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6, 1964 m. vasario 5 d.

Vietines žinios
Bolševikiška statyba 

Bostone
Apvogė Lendraičių*

!
A. Mockienė Floridoje

ATSIMINKITE! Dr. Marija Gimbutienė 
Įsikūrė Kalifornijoje

Šiemet Lietuvos nepri- • ---------
klauscmybės atstatymo pa- Archeologė dr. 
skelbimo 46 m. sukaktis bus Alseikaitė-Gimbutienė, iki 
minima vasario 16 d. Įpras-Į šiol svečio teisėmis profeso-

Į Teisingumo ministerija 
; užvedė teisme bylą prieš dvi 
I Bostono ir vieną Philadel- 
, phijos berdroves. kurios 
5 prieš 11 metų Bostone pa- 
! statė keliolikos aukštų 920 

lovų veteranų ligoninę. Sta
tyba atsiėjo 10 su puse mili
onų dolerių. Pastatas jau po 
metų pradėjo plyšti, jam

Prięš savaitę dienos metu Sausio 31 d. Antanina 
į Lendraičių butą (450 7th Mockienė išvyko Į Floridą 
St., So. Bostone) Įsilaužė va- žiemos praleisti. Ji gyvena 
gys ir išnešė Įvairių daiktų Miami Beach Baltic viešbu- 
kelių šimtų dolerių vertės, tyje.

tuvinis ir N. Anglijos gra
žuolės balius. 1 <

* * *
Birželio 7 d. Laisvės Var- j 

po metinė gegužinė Romu-! 
vos parke Brocktone.

♦ * *

Televiziją 
ir radiją

toj vietoj — Thomas Park > riavusi Kalifornijos univer- • ^^yti -iau išleista daugiau 
1 kaip $100,000, bet tas nie
ko nepadeda. Todėl teismo 
keliu iš statytojų reikalauja
ma 4 mil. 900 tūkstančių do
lerių nuostolių.

mokyklos salėje. Pradžia 2sitete, paskirta ten ordinari- 
val. popiet. j ne profesore.

Į minėjimą pakviesti šen. į---------------------------
Kenredy, Mass. gubemato-į Mažiau sustiuokė, daugiau 
rius Peabody ir Bostono ma- Į mirė
joras Collins. i ---------

Pagrindinis kalbėtojas! Per 1963 m. Bostone su- 
bus Juozas Audėnas, Lietu-: situokė tik 6,605 poros, tai 
vos Laisvės Komiteto vice-1 mažiau kaip kitais metais, 
pirmininkas. j Pavyzdžiui. 1946 m. vedy-

Meninę programą atliks Į bu buvo 12,428. 
solistas Benediktas Povilą- Mirė per 1963 metus — 
vičius, komp. Jeronimo Ka- 13-067. Tas skaičius buvo 
činsko vadovaujamas cho- pralenktas tik rekordiniais 
ras ir Onos Ivaškienės vado- 1922 metais, kada mirė 13. 
vaujami tautinių šokių šo-. 245.

7 mil. ligoninėm*

kėjai.
Iš anksto pasirenkime 

taip, kad visi minėjime ga
lėtume dalyvauti.

Gražus choro banketas

Chor;

Gimė Bostono ligoninėse 
23,331. tai kiek daugiau, ne
gu 1962 m.

Skautų išvažiavimas

Sausio 12 d. Bostono Bai

Kaimynė matė vagis nešant 
daiktus Į automobili, bet 
nieko blogo neįtarė. Bet au
tomobilio numerį ji vis dėlto 
Įsidėmėjo. Tas padėjo poli
cijai greičiau vagis sugauti. 

Susirenka SLA 308 kuopa

PARENGIMŲ" KALENDORIUS

Vasario 16 d. Alto rengia
mas Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas So. Bosto
no aukšt. mokyklos salėje.

♦ *

I
Spalio 11 d. Laisvės Var-- 

po metinis koncertas So.1 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžiojoje salėje, 
trečiam aukšte.

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. bixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

»eeeooeeeoG<a

SAV-ON

Kuopos metinis susirinki
mas bus šį šeštadieni, vasa-{ 
rio 8 d. 6 vai. vak. Sandaros 
salėje. Jame bus renkama 
valdyba 1964 metams, po 

w susirinkimo bus rodomas

Balandžio 3 d. Jordan 
Hali salėj Pabaltiečių Dr-jos 
koncertas — latvis barito
nas Teodore Brilts.

♦ * *

Balandžio 12 d. Laisvės 
Varpo dešimtmečio minėji

Bostono šalpos skyrius už Gedmint0 išleistuvių filmas, mas So Bostono L Piliečių
beturčių gydymų ligoninėm cia b fima suraokėtį į,- 
sumokėjo 7 nui. 100 tūks- 
tančių dolerių.

Į lyvauti.

mokesčius.
Visi nariai kviečiami da-

Sumokėjo už 2 metu*

S. Kavai iš Brocktono su
mokėjo prenumeratą už 2 
metus ir nusipirko J. Balio 
knygą "Lietuvių dainos A- 
merikoje.“

Respublikonų konvencija 
Bostone

Bostono Lietuvių Mišrus i tjjos jr ^algii-io tuntų skau- į Mass. respublikonų kon-
tOl HS \ HS3110 3 Cl. SUrCngt? t o i ir cVonfac. nocicomdo an_ 1Q

savo metini banketą-koncer- 
tą, kuris sutraukė pilną So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos didžiąją salę dainos 
mėgėjų, choro bičiulių.

Šeimininkėms gardžiai 
svečius pavaišinus, choras 
sudainavo 3 savo vedėjo 
komp. Juliaus Gaidelio su
kurtas dainas: Gegutės rau
da ir Dainuojanti jaunys
tė (abiejų žodžiai K. Barū- 
no) ir Barkarolė (žodžiai 
S. Santvaro) ir 3 Strauso 
valsus, o estų tautinių šokių 
šokėjai pašoko 4 šokius, ku
rie buvo palydėti ypatingai Į 
stipriais plojimais.

Banketo programą tvar
kė choro valdybos pirminin
kas Kazys Gineitis.

tai ir skautės, pasisamdė au-, vencija šiemet birželio 19- 
tobusą. aplankė lietuvių ! 20 d. bus Bostone. Paskuti- 
gimnaziją Kennebunk-Port. i ni kartą čia tokia konvenci- 
Maine. ja buvo 1934 metais. Vėliau

Boston iškiai dalyvavo vai-' j°s būda\o kituose miestuo- 
dinime ir sužaidė draugiš-lse*
kas krepšinio rungtynes su* 
gimnazijos komanda naujo-Į 
je gimnazijos sporto salėje. Į

E. Stasiun nuteistas

. . . . . , , : Gubernatoriaus tarybos
Išvykai, kurioje c a >'a\o narys j?rnest Stasiun už ky- 

40 bostoniskių, vadovavo S.j šinfnkavimą nuteistas kalė-! 
bubatktMciene ir ps. Vyt.^ metus. Kartu nuteisti ir j 
Dambiauskas. ' dar du asmenys. •}

Stasiun laiko save lenku
Kaziuko mugė ir jų tarpe veikia.

Dr-jos III aukšto salėje.* * *

Trečio»io» organizacijos 
šimtinė

Kiekvienais metais Balti-. 
, jos ir Žalgirio tur.tai ruošia į 
Bostone Kaziuko mugę. |

Šiais metais mugė Įvyks

Aleknų* ištiko nelaimė*

Reikalingos

SIUVĖJOS
(Stitchers)

motery, sporto ar kity drabužiy 
Mes išmokysime 

ACADEMY SPORTWEAR 
119 Braintree St., Union Sąuare 

A Ils ton, Mass.

Šimtą metų gyvenat 
jeigu valgysi medų- 
pirkdama* pas lietuvį 

VICTOR THOMAS.

189 Pleosant St., 
Watertown. Mas*.

_____  tono L. Piliečių Dr-jos salėj x Reikalaukite jo aukšto*
Kalbininkas Petras Bute-! Stepono Minkaus vadovau- x kokybė* medau* ir 

nas iki šiol dar nepagijo. jamo radijo 30 metų suka - g Bostone
* lietuvių krautuvėse

LAISVES varpas

A. Andriulionis,
pirmininkas

Balandžio 24 d. Jordan 
Hali salėj Pabaltiečių Dr-jos g 
koncertas — lietuvė pianis- " 
tė Aldona Kepalaitė.

♦ *

P. Butėnas tebeserga i Balandžio 26 d. So. Bos- |

S 4UJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai- ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklu 

FM Bangomis 105.7 megactklu 
Iš WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai

į Elektros Prietaisai
j Rūpestingai taisome laikrodžius. 
♦ žiedas, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

I
• i 
t
{ ROOFING and SIDING

•It•II
co.{ i

• 469 W. Broadway, So. Boston {
• AN 8-2150 ‘

DAŽOME IR TAISOME j
5 Al Stecke F. Pukanasis } 
} Res.: 8 Faxon St. Natick Į 
} Brockton 586-9272 655-0807 «

i Telefonas: AN 8-2805 į

\Dr. Jos. J. Donovan J
j i‘Dr. J. Pašakarnio\
! ĮPĖDINIS '
♦ OPJOMETRISTAS ♦
Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Emiliją ir Antaną Alek- 
_ . nūs, mūsų artimiausius kai-j

kovo mėn. 8 d. Lietuvių Pil.1 mynus, kurie žiemą pralei-1

FISH PIER LIQLOR CO., INC.
1 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

DOVANOS 1 LIETUVĄ

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nu© 1 iki 1:30 vai. die-

Siųskite dovanų sintinius ną. Perduodama: Vėliausių 
giminėms į Lietuvą per mūsų pasaulinių žinių santrauka 
Įstaigą. Čia kalbama lietu- j p komentarai, muzika, dai- 
viškai, žemomis kainomis nos ir Magdutės pasaka.

1- ____-■ T ____ i 1-1_i . -1 1 • 1 • ..

Dr-jos patalpose.

Sveikina iš Floridos

džia Floridoj, užpuolė ne
laimės. Emilijai padaryta o-’ 
peracija. po kurios ji jau j

t — 
!

Lietuvių Mokytojų Dr-ja 
Lietuvių Fondui per jo va
jaus komiteto narį Br. Ute- 
ni Įnešė $100. Tai trečioji 
Bostono organizacija, Įmo
kėjusi šimtinę. Pirmosios
buvo Moterų Klubas ir L. vasarJ su 
Bendruomenės apylinkė. i paukščiais.

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

grizo nomo, o Antanui, ga- j j FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
Mūsų geri bičiuliai Juo-, j-įnio puodo kamščiui išlė- J Į 

zas Vinciūnas ir Kazys Za-j kus, verdantis vanduo nu-; į 
bitis atsiuntė sveikinimų iš plikino rankas. /
St. Petersburgo, Fla. rlori-į Linkime abiem greičiau 
doje jie žada praleisti žie-’ pasveikti.
mą ir Į Bostoną sugrįžti pa- -------------------------------------

1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai— . w 7 j ■- — • —— —— — —™ —r — ™

r be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono Į

atskrendančiais COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

T ir krautuvė įvairiu prekių,

Trans-Atlantic Travel Service j
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių už&aky mus, į to susitarimą su U. S. S. R. 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi- j VNESHPOLSYETORG 
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 Wes( BROADWAY. So. Boston 27, Mass.. Tek AN S - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir \ ĮSAS

kitas Rusijos 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 mūsų 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 tuota# jr

įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėja* 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bu* aprūpinti dalimi* ir 
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 dovano* apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan

pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų l
katalogų.

įstaiga lietuviška. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO. KAD MCSV IŠTAIGA SAŽ’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIl’NTINTAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO iiraKoiimais

Siuntiniai priimami kaoiien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
I vai. ryta ui 7 vai. vak ū- šeštadieniais nuo S vai. ryTo iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Cosmos Parcel* Expres* 
Corp.

359 West Broadvray 

So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir kati'o, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro
lės dalį, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:

. Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. ; 
/ Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — Į 
Į jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lygiomis dalimis per 3 
į 10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ. •
• 5. Reguliarus patikimas ku»-o pristatymas: •

Fortu-na seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums j 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia • 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi ( 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. Į

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

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St^ Dorchester, Mass., 02124.

B 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. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius ir sekm.
nooouocuoousoeta

galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau
jant 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

Apsidrausk J 
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ 5

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

BRONIS KONTRIM
Justicc of thePeaee—CoutaU* 

598 E. Broadvray
} So. Boston 27, Mass.
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488 Į

į Dažau ir Taisau J
* Namus iš lauko ir viduje.
* Lipdau popierius ir taisau^ 
v Triolra Iro r>otaicv+i Keikia

4 4 O 4
4 4 
4 4 4 4 
4 4

įį. viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

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

a

a ate aoaeaaooo*
» » » » » » » » » »f» »

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plu tnbin g—Heating—Gaa—Oil 
Lieense No. 4839 

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

J 12 MT. VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS.

*0*00»0*******»*s*000**4
i

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal suaitarim*
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mas*.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurjrss' 
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, Billerica, Mi 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai




