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Sovietai J. Tautom nemoka 
nario mokesčio

Sovietų Sąjunga yra nesumokėjusi virš 51 miliono do

lerių jai priklausančių mokesčių Jungtinių Tautų organi

zacijai. Tarptautinis teismą spripažino. kad Jungtinių 

Tautų organizacijai nariai turi sumokėti tas išlaidas, ku

rios skirtos tarptautinės kariuomenės dalinių išlaikymui.

Sovietų Sąjunga mėgin< 
užginčyti, kad ji privalo mo
kėti ir tokias JT išlaidas 
prieš kurias ji yra balsavusi 
Tas klausimas liečia ir tarp
tautinio kariuomenės dali
nio išlaikymą Konge taikai 
išsaugoti ir tvarkai palaiky
ti 1 *

Rodosi aišku, kad jei ku
ris JT organizacijos narys 
nesumoka nario mokesčio- 
tai jis neturi ir balsavimo 
teisės. Anglija, JAV ir kitos 
valstybės reikalauja, kad vi
si mokesčiai būtų laiku su
mokėti. o jei Sovietų Sąjun
ga atsisako savo būtinus Į- 
našus mokėti, tai Jungtiniu 
Tautų organizacijos visu
mos narių susirinkimas turi 
padaryti atitinkamą spren
dimą.

Sovietų Sąjunga yra tos 
nuomonės, kad toks klausi
mas turi būti svarstomas 
JTO Saugumo Taryboj, kur 
sovietai turi veto teisę ir bet 
kurį jiems nepatinkamą nu
tarimą gali sutrukdyti.

Jeigu Jungtinių Tautų or
ganizacija pasielgtų kitaip- 
tai Sovietų Sąjungos vyriau- 
syė žadanti padalyti atitin
kamas išvadas ir peržiūrėti 
savo santykius su šia orga
nizacija ir kitomis valstybė
mis. Tai Sovietų Sąjungos 
grasinimas išeiti iš Jungti
nių Tautų-

Jau iš seno yra žinoma, 
kad Sovietų Sąjunga vengia 
kitoms valstybėms net ir ne
užginčijamų skolų mokėti. 
Čia prisimintina, kad JAV 
karo metu sovietams yra su
teikusios daugiau kaip 10 
bilionų dolerių paskolą, o 
sovietai iki šiol net j dery
bas tuo klausimu nenori 
leistis- nors JAV jau sutin
ka tų skolų dali nurašyti.

Šitaip atrodo Jack Ruby nuteis
tas mirti už kaltinamo prez. 
Kennedy nužudžius Oswaldo nu
šovimą.

V ėl spekuliacįjos 
byla Maskvoje

Sovietų Sąjungoje speku
liacinės bylos nesiliauja. 
Nors teisiamieji baudžiami
mirties bausme, bet tos 
'ausmės neatgrasina nuo 
daptos prekybos.

Štai Maskvoje užsibaigė 
A. Grinbergo byla kartu su 
jo 28 pagelbininkais. Grin
bergas pasmerktas mirti, iš 
jo bendradarbių 20 nubaus
ti nuo 15 iki 20 metų kalėti, 
o 8 išteisinti. Jų tarpe buvo 
7 žydai, 13 rusų, kiti ukrai
niečiai- Jie vertėsi siūlų ii 
medžiagų pardavinėjimu iš 
valstybinių sandėlių. Apy
varta siekė daugiau kaip 6 
milionus rublių. A. Grinber
gas uždirbo 158 tūkstančius 
rublių.

Spekuliantai veikė pačio
je Rusijoje. Bielorusijoje ir 
Gruzijoje.

Gyvenimas Kipre 
aprimsta

Buvęs beveik į karo veiks
mus Įsisiūbavęs Kipro salos 
gyvenimas aprimo- Kanados 
daliniai saloje jau Įsikūrė. 
Jų yra daugiau kaip 900 
ginkluotų vyrų.

Turkija buvo pakartoti
nai Įspėjusi Kipro preziden
tą Makarios, kad jeigu jis ir 
toliau nesuvaldys graikų, 
kurie šaudo saloje turkų 
tautybės gyventojus, tai tur
ku kariuomenė išsikels i sa-c t
lą saviškiu ginti ir tvarkos 
palaikyti. Dadar Turkija sa
va karo laivus jau atšaukė 
nuo salos pakrančių.

Seniau Anglija ir JAV 
buvo kaltinamos Makarioso 
ir Sovietu Sąjungos, kad jos 
ketinančios okupuoti salą ir 
vėl panaikinti jos valstybini 
statusą.

Dabar Sovietų Sąjungą ir 
Makarios jau kaltina tarp
tautinę kariuomenę, kad ši 
salą padalinsianti Į dvi vals
tybei — turkų ir graikų.

Makarios net pareikala
vo, kad tarptautinės kariuo
menės daliniai priklausytų 
jo komandai.

Jungtinių Tautų organi
zacijos sekretorius U Thant 
jo reikalavimą atmetė, nes 
tie kariuomenės daliniai yra 
tiesioginėje Jungtinių Tautų 
organizacijos žinioje-

Kun. L. Jankų ir kt. 
nuteisė kalėti...

Klaipėdoje teistieji 7 as
menys, jų tarpe už akių teis
tas ir kun. Lionginas Jan
kus, gyv. Nevv Yorke, Balfo 
reikalų vedėjas, pripažinti 
kalti nužudę daugiau kaip 
1,000 žmonių. Komunistų 
teismas tos jų vadinamos 
žmogžudžių gaujos "vadą“ 
kun- L. Jankų nuteisė kalėti 
15 metų. Po tiek pat gavo 
dar 5- o vienas, K. Višniaus- 
kas. kuris, pagal pačių ko
munistų pranešimus, jau bu
vęs keiis kartus baustas, 
kažkodėl tegavo tik 10 me
tų.

Jau pats teismo nutari
mas rodo, kad byla buvo 
dirbtinė, nes Sovietų Sąjun
goje net už menkus nusikal
timus nuteisiama mirti, o čia 
štai net už tūkstančio žmo
nių "nužudymą“ tik 15 metų 
kalėjimo. Ta teismo "miela- 
širdyystė“ jau savaime vis
ką pasako.

Lenkija toliau baus 
karo nusikaltėlius

Pagal seniau Lenkijoje 
priimtą Įstatymą, Įvairiai 
nusikaltusieji karo metu, o 
ypač žydų naikintojai, galė
jo būti patraukti teismo at
sakomybėn iki 1965 m. ge
gužės 1 d.

Dabar Lenkija žada tą į- 
statymą pratęsti dar kele- 
riems metams, res iki šiol 
spėta surasti ir teismo at
sakomybėn patraukti tiktai 
1,000 asmenų- o jų būta 12 
tūkstančių pagal sudarytus 
sąrašus. Jie visi dar paieško
mi.

PASITRAUKĖ SPAUDOS 
SEKRETORIUS

Spaudos sekretorius P. 
Salinger pasitraukė iš tar
nybos. Jis pradėjo tarnybą 
prie prez. Kennedžio- Su juo 
pasitraukė ir jo pavaduoto
jas negras A. Hatcher. Jis 
buvo pirmas tokioj vietoj.

Anglijos karalienės vyras prin
cas Philip, kuriam žmona pado
vanojo trečiąjį sūnų. Dabar 
Anglijos karališkoji pora turi 
3 sūnus ir vieną dukterį.

Prancūzij<>6 prezidentas Chaiies de Gaulle (kairėje) ir 
Meksikos prezidentas Lopez Matees mosuoja nuo Tau
tos romu balkono Meksikos sostinėje. Ten de Gaulle
lankėis pereitą savaitę.

Pikta dvasia religinėj parcdoj
(Laiškas iš Chicagos)

Kaip jau iš spaudos žino
te, neseniai Chicagoje buvo 
Religinio meno paroda, su
rengta Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federaci
jos. Joje dalyvavo visa eilė 
žymių mūsų dailininkų. Pa
roda buvo atidaryta iškil
mingai, dalyvaujant lietuvių 
ir net amerikiečių atstovam, 
su žymių žmonių garbės ko
mitetu bei surinktais garbės 
globėjais, kurie toli nuo Chi
cagos gyvendami neturėjo 
galimybės tos jų globojamos 
parodos nė pamatyti. To 
kios parodos proga buvo pa
sakyta ir parašyta gražių 
kalbų, kuriose buvo aptar
tas religinis menas, Įvertinti 
dailininku darbai ir rengėjų 
nuopelnai.

Visa tai būtų buvę labai 
kultūringa, jeigu i tą religi
nio meno paroda nebūtų Įki
šusi savo uodegos ir piktoji 
dvasia, dažnai pristojanti 
netei neperdaug apdairų 
dvasiškąjį tėveli.

Jums. bostoniškiams, ga
bus Įdomu sužinoti, kad toje 
parodoje buvo išstatytas ir, 
kaip Naujienos rašo, "Viz
girdos pabučiavimas“ Tai 
tas pats dail. Antano Pūkš
telės visai rešventos intenci
jos dail. V. Vizgirdą vaiz
duojantis "judošius“, dėl 
kurio kerštinio pobūdžio sa
vo laiku spaudoje jau buvo 
kilę aštrių pasisakvmų.

I abar to piktybinio pa
veikslo viešas pakabinimas 
greta religinių dailinin
kų darbų Chicagoje sukėlė 
net katalikiškosios visuome
nės dalies dideli pasipiktini
mą parodos rengėjais.

Kaip vienas dailininkas

Visiems 'Keleivio' skaitytojams, platinto
jams, rėmėjams ir beidrcdarbiams linki
me linksmų ir malonių Velykų,

Keleivio' leidėjai ir redakcija

m ui linu
Į/t lAVlll JU

man pareiškė, toks nekrikš
čioniškas darbas religinio- 
meno parodoje galėjęs atsi
rasti tik dėl to, kad pagal 
vieno parodos rengėjo su- 

’i eliginis menas
esąs artimai susijęs su visiš
ko savęs išsižadėjimo ir net 
savęs paniekinimo idėja.“ 
Taigi nieko geresnio iš to
kių rengėjų ir nebuvo gali
ma laukti.

O kitas tautietis ten pat 
parodoje man pasakė, kad 
jis visai neprieštarautų to
kio judošiško paveikslo iš
statymui tarp šventųjų, jei
gu parodos rengėjai, rody- 
damiesi tokie pat naivūs ir 
nekalti avinėliai, būtų ten 
pat pakabinę ir Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federa
cijos vadą, ant kalno Kris
taus gundytojo vaidmeny.

Aš manau, kad tada būtų 
užsidegusi visa Chicaga- O 
dabar—kas Viktoras Viz
girda? Tiktai kažkur toli 
gyvenantis dailininkas...

J. K. R-kas

Matyti, rengėjai, kitus mo
kydami, bus patys užmiršę 
prideramą pagarbą žmogui, 
menininkui ir net savo pa
čių darbui. Red. pastaba.

RUSAI PALEIDO VIENĄ 
LAKŪNĄ

Virš Rytų Vokietijos bu
vo pašautas JAV lėktuvas, 
kuriuo buvo paklydę trys la
kūnai. Rusai vis delsė juos 
gražinti- Dabar vieną sužeis
tąjį jau grąžino.

Valst. sekretorius Rusk 
pareiškė, kad rusai pažadė
ję gražinti ir kitus du, bet jų 
dar vis nesulaukiama.

Prancūzijos prez. de Gaulle 
viešnagė Meksikoj

Keturių dienų Prancūzijos prezidento de Gaulle vieš

nagė Meksikoje sukėlė visų didelį susidomėjimą. Spėliota, 

ko ta kelione siekiama. JAV šnairuota į tą apsilankymą. 

Manyta, ar tik nesiekiama Pietų Amerikoje užbėgti JAV 

už akių. Tos abejonės buvo nujaustos taip pat ir Prancū

zijos ir Meksikos prezidentų. Juodu abudu pasisakė, kad 

toji viešnagė neužklius už JAV interesų Pietų Amerikoje.

Nikita nori kalbėti

{ Romą atvvko sovietų 
prekybinė delegacija prie
šaky su Chruščiovo pava
duotoju A. Kosyginu.

Italija jau kuris laikas ga
mina Sovietų Sąjungai ce
mentinius vamzdžius alvvai 
plukdyti per Ukrainą Į Len
kiją, Rytų Vokietiją ir Klai
pėdą. Nustatytu laiku Itali
ja nepristatė sutarto kiekio 
tų vamzdžių, tad dabar aiš
kinamasi dėl to ir kitų nau
jų užsakymų.

Be to, esama žinių, kad 
A. Kosyginui pavesta susi
tarti, kada galėtų N. Chruš
čiovas atsilankyti Italijoje ir 
ta proga pasimatyti su po
piežium Paulium VI.

Jo duktė su savo vyru jau 
anksčiau buvo atsilankiusi 
Vatikane pas mirusį popie
žių Joną XXIII.

Kova prieš skurdą

Prezidentas L. B. John
sonas Įnešė Į kongresą Įsta
tymo projektą kovai prieš 
skurdą.

Sumanyta Įsteigti darboj 
savanorių armiją, kur ieš-į 
kantieji darbo jaunuoliai į 
galės Įsigyti Įvairių specia-j 
lybių, o kiti jų bus aprūpin
ti darbu.

Ten, kur esama skurdo 
dėl kitų priežasčių, tos prie
žastys bus šalinamos.

Kovai prieš skurdą parei
kalauta virš biliono dolerių.

Vyriausybės nuomone, 
šeima, neturinti per metus 
$3,000 pajamų, vra laikoma 
skurstančia, o tokių šeimų 
JAV esama virš devynių mi
lionų arba apie 35 milionai 
asmenų. Daugiausia skur
džių esama pietinėse valsty
bėse, kur daugiau gyvenama 
negrų-

CASTRO HELIKOPTERIS

Key West, Floridoje- 
nusileido Kubos helikopte
ris, kuriame buvo 3 gyvi ir 
vienas, lakūnas, nušautas. 
Du gyvieji išaiškino, kad jie 
suplanavę pabėgti ir liepę 
lakūnui čia nusileisti. Ka
dangi jis nepaklausė, tai jį 
nušovę ir patys nusileidę. 
Jie paprašė leisti JAV apsi
gyventi. Trečias grįžo.

Tarp JAV ir Pietų Ame
rikos valstybių gyvai ūki
niai bendradarbiaujama- 
i ietų Amerikoje visų turi
mų automobilių 80% yra 
JAV gamybos. Veik visos 
tenykštės valstybės iki šiol 
naudojosi JAV pinigine pa
rama.

Prancūzijos karo nualin
tas ūkis buvo taip pat JAV 
pinigais atstatytas. Jei visų 
kitų valstybių ūkiui atstaty
ti JAV7 išleido apie 97 bilio
nus dolerių, tai Prancūzijai 
iš tos sumos teko virš 9 bili
onai 438 milionai dolerių. 
Iš jų virš 4 bilionai duota ne
grąžinamai.

Pati Meksika taipgi nau
dojasi JAV parama. Todėl 
abu prezidentai santūriai 
kalbėjo apie draugystės at
naujinimą ir išleistame jų 
bendrame pareiškime tiktai 
bendrais žodžiais pasisaky
ta apie ateities ūkinį bend
radarbiavimą, kuris jau se
niau atitinkamu susitarimu 
buvo pasižadėtas, bet neį
vykdytas. Kiek plačiau pa
sisakyta kultūrinio bendra
darbiavimo reikalu. Esą, 
tarp Prancūzijos ir Meksi
kos iš seno nebūta jokių o- 
pių klausimų, kokių iškyla 
dabar tarp kitų valstybių- 
Todėl, anot de Gaulle, tos 
dvi valstybės yra verčiamos 
savo santykius suglaudinti 
ir žengti kartu ranka ran
kon.

CASSIUS CLAY 
NETINKA ARMIJAI

Cassius Clay, neseniai lai
mėjęs sunkaus svorio bokso 
pasaulio čempiono vardą, 
pripažintas netinkamu JAV 
kariuomenei dėl menko pro
to.

Kipro prezidentas arkivyskupas 
Makarios. apie kurį šiuo metu 
daujr kalltama ne tiktai Kipre.
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Lietuvių kongreso reikalu Kas kitur rašo
PIRMAS MŪŠIS TARP 
BIMBOS IR PRŪSE1KOS

Birželio 26-28 dienomis Amerikos Lietuvių Taryba 
šaukia lietusių kongresą. Tai organizuoto^ lietuvių iš--Įvi
jos visuomenė- atstovų suvažiavimas.

Kongresą.- šaukiama.- H'ashingtone. Vieta parinkta 
gera — vidaus ir užsienio po Irt ižo- centre. Todėl .r lietu- •'nu.-- ruomenei ne
viu kongresas turėtu pasir<xiyti tinkamoje aukštumoje. ouv, žinomas. Tai buvo ta

da. kai komunistai sprendė
Lietuv ių kongreso rengėjai turėtų pasistengti sūdo- Klausimą. kas turėtų būti 

minti šiuo Kongresu žymiuosius Amerika- poutiKifc — vyriaučuojti "Laisvė®" re- 
kongresmar.u.-. -enatoriu.- Ir Kitu.- . alstybmir - da.-.toTjra Antanas Bim-
ppaudos atstovus. ba. ar Leonas Prūseika?

Tai ja j ne .talijas HaK-. 
Kis. VL* <iellO
-t • ~~ t • - i a/.f

ne*

programos vedėjas t-oetas 
Stasv - Santvaras suglaustai 
apibūdino a tv. A. O. Shali-

___  nos asmenį. iayškino jo
vaiur.uką Darbininkų Tie- urbias pareigas’jo veiklas 
sa.* \'yriausttioju to savai- čia ir jo nuopelnus
Linuko redaktorium buvo "*G>r** ausomai Lietuvai- 
išrinktas Ju. za- Bahrušai- J ' Pakalė ir vis< eilę gau- ~ 

adv. A. O "

Komunistų sąskrydis Vengrijoj

tų,
ir kitomis kalbomis. Bitų 
įvairiomis kalboml- pa.~zelbtų ne tik lietuvių Kongreso 
sušaukimo pati fa.-itą- bet ir jo carous- pageioavirr.'jr. nu
tarimus. rezoliucijas-

Rei.<ėtų pasirūpinti, .-tad i Kongresą ,-ukv .eitieji K.ta- 
taučiai svečiai v ū-1 būtų aprūpint, Lietuv lal-vin.rr.o r-.~ 
kalamt- skiria spauda.

Numatytus pranešėja- ir paskaitinlr.Kus reikėtų įpa
reigoti savo pranešimus ar paskaitas para- yzi ir visa 
iš anksto Išdalinti kongreso atstovams. Tada pranešėjai 
galėtų pa.--tenKinti tie .-avo kalbų santraukomis m kai Ku
riais būtinais paaiškinimais- o atstovams lįstų daugiau 
laiko dėl tų pranešimų pasisakyti i? _- lėst'.r: -avo nuo
monę ir pasiūlymus.

Paskutinvris lietuvių kongresas ouvo sujauktas 19->* 
m. birželio 27-28 dienomis- todėl derėtų tlz nuo to laiko 
ir išryškinti- kas svarbesnio yra ALTo nu-e.k*a.

Lietuvių kongresui paskirta diena nėra patogi. Lie
pos 6 d. prasideda SLA atstovų suvažiavimas. o dar čia 
pašonėje ir pasaulinė New Yorko paroda Bet tebūnie 
taip, kaip- kaip yra.

Iki lietuvių kongreso suvažiavimo nedaug teliko lai
ko. Reikia nedelsiant jam ruoštis- ji garsinti. Iš anksto rū
pintis, kad jis būtų gausus, darnus- kad ne vien ūk savie
siems paliktų gerą įnspūdf ir juos paskatintų dar uoliau 
rūpintis pa-engtosios Lietuvon likimu, bet kad ir kitų- į 
ta kongresą atsilankiusių, būtų pajustas lietuvių vieningu-

... _ ___ rtii-lvi T i^rnvfi« išlaisvinimui.

I

us, o jo ya».-jėju A r.taras
Bimba.

Taip vardan 'darbininkų
vienvbės ir rerovės* -.-ari- • - • 
baigė piratą-L m ūš L* tarp
draugu Prū.-eikos ir 
bos.“

Oil

tų sveikinimų 
Sftalinos 70 metų amžiaus ir
u-j metų garbės konsulo tar
ti \ bos sukakčių proga, kurie 
dar laoiau atsKieide ir įskėlė 

garbingą -ictUvL 
Jubiliatą -litų žodžių raš-

Abu taria jautėsi pras
tai. ir Pruseiza nutarė Ieško
ti taikos. 5 ui ftge restorane 
baliuką s- kepta žąsiena, 

1^-2 ra. sausio 22 d. Dar- namie virmt-.-s
birūnkų svetainėje Brook- ’’hEkan'bės” .r pakvietė 
lyne ?.: .<•> 'Laisvės' bend- I B.moą -u jo Šta
ro, ė - u . ažiavimas. Daly- ;.V* ^u^anLa; aukštesni-. ts- 
va\o >/O šerini k ų. Reikė- -- moKė-amas
jo nutarti, Kas turės būti Ij^'-^ ;**- Rrūseika
dienra.-t-kj Laisvės* P^-m.-.ė c.rri...r.,r.ku- savo
siuoju redaktorium ir bo- PU£ėn’sul2k j ^rbi- 
su:'Leonas Priseika, ar ninkl^ rks3*' Priduoti. Ro-
Antanas Bimba* Iš 500 šė- d<* &u turė^J

taika, oet ne. Draugai vėl 
susi’.aid. kj. ir bematant —

rininkų 3o5 .-laptu balsavi
mu pas_-akė už Pri-ei.-tą.

Draugą- Bimba, galima 
.-aKjti baisiai Įkaito ir už
sidegė. Davęs ženklą savo 
vai-kur, 105 nariams, iš
matavo iš svetainės- Leo
ną.- Prūseika laimėjo mūši.

J. VIk*
Vengrijos koamustų par- glaudus ūkinis bendradar- 

tija ir valdžia ruošia.-! dide- biavimas jau dalinai pakri- 
Budapeste — ko, nes jis satelitam.- veik 

kai Sovie- nenaudingas.
> “I_  -xulmem

sueina 2 • met. 
tų Sąjungo- .-.u.iuomenė už
ėmė Vengriją, anot masfc- 
vinių komunistų- - 
ja ta: at-.i. ta

en

Tas ūkinis bendradarbia
vimai dabar yra daugiausia 
-eikaiinga.- tik jiačiai Mask- 
vai. kuri be savo satelitų pa- 
gaioos viena jau negali issi-

__r . ------a a—/ , <a
į iškLm oalandžii? mėn.

PLB pirminin- pasižadėjo atvykti Nikita 
.-tas J. Bačiūnas su žmona, Chruščiovas. Be jo dak. 
Eaii.ų Amerikiečių Dr-jos mo tos iškilmė- rara.-;ų ii 

.rr..-.a.- dr. Lie- savo jjra_-.*".ę. Mat- jo įsaky-
tuvos gen. konenlas Chiea- mu li*56 m. spa i > ii-u. 
.oje B. Daužvaniis- s.ar- oaiudėjo Scviet 

“d

reikino

mausta.- praeities veiKJos 
diena.- įsiminė iaišKe gen.

r.' .ia,- Ne i .-i*- J- Bud
rys- -varų Įvertinimo žodį 
atsiuntė Li-tuv-— atstovas 
Wasningtone -J. Kajeckas- 
iš Paryžiaus -velkino min. 
St. Lozoraitis. Įdomų, tie- 

u literatūrinė- vertės laiš
ką atriuntė Uetuvos nepa- 

i- a.-I . .t.... r- D. Brita-pn

sąjun/- - 
armija malšinti Vengrijos 
darbo žmonių. Kurie suki.-, 
nuversti sovietini Kremiiaus 
primestą jungą.

Tuo būriu Chruščiovas y- 
ra Vengrijos komunistą 
nusipelnęs didvyris.

Tų iškilmių proga. Krem
liaus pavedimu- -uvažiu-/s i: 
komunistinio bloko šalių CK

versti. Šiuo metu jai reikia 
a.j. Kreipti.- net Vakarų pagal

ba ir nusižeminus tenka 
r.a; italLstų rinkose ieškoti 
atliekamų duonos trupinių.

Tai opus reikalas, kurio 
negalima užmiršti.

Taigi, Vengrijos "išlaisvi
nimo“ Dkilmės sudaro pro
gą ne tik pasidžiaugti ir {>a- 
-ididžiuoti "laimėjimais“, 
oet ir pakreipti kitų šalių 
kompartijų politiką taip, 
.-tad matuškai Rusijai būtų 
geriau.

Tai jau ne pirmas bandy-
’L’pal Ūpai Prūseika n-ja: mm. B. K. Balutis, pa- pinnieji sekretoriai- išs.-iy- rra- sudaryti Maskvai pa-

Bimbai kaili lupa- L pei or^žriam a-a»iv A. O. iina.l- ru-dK Albanijos-Jugoslavi- -;lusr.ų Komunistini jungini, 
kelerius metus tarp jųdvie- ' ne Lietuvai nau- j^g jr Kini jo- komunistinius Bet lengviau buvo primesti
jų ėjo arši kova. Gal būtųl '^3^ bet Ir garbingą gyve-į vadeivas. sovietinę santvarką, negu
ėjosi ir toriai, jei V. And- sumą. dar n.u. visi-Kai numarinti kad ir ko-
riulls nebūtų pasiūlęs Prie1 Dar r , r‘ sa.eutų, oar lau-Be savų —a* elitų

„ T ...... kiama ka* R-iripn^rn aa munistu nacionalinius jaus-
sakai darbo Chieagoj prie Bostono aetuvisktuų mus ir i-ažabotas tautas pa-

** 'šokimais Maskvos’Vflnies-.“
Dabar tebūnie Prūsei^*

ouvo ■ ^rr-kaitv’tas

iijų aoresas_____
vakarių organizatorių var- Prancūzuos. Beržuos ir gai

; Kar..:Kitą dieną bimbiniai 
susirinko kitoje svetainėje 
ir Įsteigė Lietinių Darbi- amžina ramybė, te i^ija QU 
ninku Spaudos bendrovę, turi žinoti teisybę, sako A c;
kun neužilgo pagimdė sa- Baeėnas. ’ t€*fc :r a-",e-''

Pagerbė Lietuvos konsulą

Utim, grupavimas. TaiM- tariant, tai bmr„ ir aakojbn?'M« Easton įai-
nybė. Bet gj-\enima., taip pa. pa U ,r_, ’ adv. Zuzanos Shallnsenės liustravo puikiomis spairo-
tinumą. Ji turi būti taip pat jvertmta ir vy k pagerbimo ir jų darbo Įver- tomis nuotraukomis ekrane.

T ietirviu tauta iš praeities turi daug vieningo darbo tinimo vakaras. Japonijos civilizaeijo- at

padėtis 3
krašto nepriklausomybės atstatymo

vienas faktas yra g>vas Įro-

BENDRUOMENES
RINKIMAI

Rytinėse valstijose gyve
nantieji lietuviai JAV LB 
ketvirtosios Tarybos rinki
muose suskirstyti Į dvi rin
kimines apygardas: ketvir
tąją ir penktąją.

Ketvirtoji (Naujosios 
Anglijos) JAV LB rinkimi
nė apygarda apima: Naujo
sios Anglija, Connecticuto- 
Maine. Ma-sachasetts, New 
Hampsire, Rhode Lsland ir 
Vermont valstybes. Jose 
veikia ri-
Bostono. R.oc.Ktono. Law- 
rence- Worcesterio, Bridge- 
porto. Hartfordo, N’ew Bri- 
taino. N'ev. Haveno, Putna- 
mo, Stamfordo ir Waterbu- 
rio.

gin Lsland su Puerto Ricos- konsulas Bostone yra ne tik 
\Vashington DC ir Panamos šviesus mūsų nepriklauso- 
zonomis- Jose veikia šios LB mybės dienų simbolis, bet ir 
apylinkės: Amsterdamo, visų mėgiamas žmogus ir
Bushwicko, Cypress Hills- pavyzdinga^ lietuvis. 
Flushingo, Great Necko,
Manh attan ir Bronx, Mas- 
petho. New Yorko I-ji, Rid-

iubat- versti
j, - - r» dar ir kitu kra^n kf-n'tiJirTi Bergais. -Juo labiau. Kad irdu boso Įteikta knyga- Bos- u<x- Kra^ų Komparn- f,-- - - fl;įkiaic«oro—plokš- pHTRieji sekretoriai- Be ^teliuniai kraštai

___ sekretorių, kitu žemesnių junu rusiškojo impenahz-
FabateS; S 3 komuną veikėjų nepasitil
nes adv. A. O. Shallna yra k<** kvuesu. įstangas.
vienas tos draugijos steigė-j Dabar beveik visur komu- 
ju. Gi zen. konsulas Budrys nistų partijose esama ir Ki- 
adv. Z uzanai >hallnienei ta nijos šalininkų. Ir toji kinie- 
proga atsiuntė gražią raudo- tiška ir Maskvai priešiška 
nų rožių puokštę. 1 Komunistų srovė turi ir savo

Garbės konsulas adv- A. spaudos leidinius, kuriuose 
isiems nuošir- dažnai kritikuojama .Mask- 

g jo v<jg politika.
pririmini Indonezijos- Malaizijos,

rurr.pai p«ipa- Kombodijos ir dalinai Indi- 
<Ojo is savo praeities, su- jog komunistai nėra

tusios su Konsulo pareigo- --
Ris.

lad labai abejotina, kad 
ir šis Budapešto suvažiavi
mas grąžins komunistinės 
bažnyčios vienybę ir bolše- 
vikinių avinų besąlygini pa
klusnumą savo popiežiui Ni
kitai.

KUBOJ CUKRUS 
RYŽIU LAUKUOSE

Kuba sumanė su Mask
vos pagaiba padidinti cuk
raus gamybą. Ten. kame da
bar buvo sėjami ryžiai, bus 
auginamos cukraus lendrės- 
197o m. numatoma paga
minti cukraus 10 mil. tonų. 
Daugiausia cukraus Kuba

Maskvai visiškai patikimi.
... Taip pat sunkiau Maskvos

I.-Kilmės baigtos, sugiedo- sudrausminami komumstai. 
iu.-Ilgiausių metų ir prie Ka- veikiantieji pogrindyje įs
iutęs .ar nuotaikingą dai- partijoj, Portugalijoj. Egin- 
nelę, sKirtą adv. Zuzanai te? Tunise ir kitur.
ShaLr.ienei- Kaip to pagei
davo laiške ministeris B. K. Tame būsimam komparti-
Balutis- ju sekretorių sąskrydy bus turėjo 19o_ m. mik

ši St. Santvaro sklandžiai ^arstomas ir Maskv is-Pe- ^nų, o paskminiais metate 
estą garbės konsulo A. kin?° ginčas. Kaip komunis- bepagammo tik 3.8 mr. Lo-

O. Shallnos pagerbima Į sąjudžio žinovai teigia. r‘“
juostą užrašė Laisvės Varpo Chruščiovui tas ginčas jau Chrtiščio\as pirks^ cukrų 
radiio vę<l ė j 3g P. Viščinis ir tiek įgrisęs, kad jis no- 6 centu> už svarą ir parū- 
atitinkarnąai oaminėjo sek- ris numoti ranka Į Kiniją. P*n- Kubai reikalingų maši- 

Po šios programos Lietu- madienio programoje. kaip Į beviltiška reikalą, čia nil'
vos garbės konsulo adv. An- Ir mes tariame: Ilgiausiu in iškilo būtinumas prieš tai

tais. kurie dar VAIKŲ PATARIMAI 
Ištikimi- TĖVAMS

, juos lyg suartino su šia toli-
dyma-. kai Lietuvos garbės m^ja šalimi. Pro akis ek»a- 

ne prabėgo ir Hong Kongo 
prabanga ir vargas, su per
pildytu žmonių skrusdėKmu 
gatvėse ir gausy’be pabėbė-
lių iš komunistinės Kinijos.

S!
pravi

deno. Newar.<o, Patersono. matytas uzkanauti ne tik 
1 hiladelphijos, Baltimorės, Pietų Carolinos, Virginijos
pietines New Jersey ir Wil 
ket-Larre.

Rinkiminės apygardos
i p' - i i komisijos adresas: KostasLB apjbnke,. J9 gt

Brooklvn 8- N. Y.

AR NE PERDAUG 
GRANDIOZIŠKA?

ar kitas artimesnes valsty
bes, bet netgi Virgin lsland, 
Puerto Rico ir Panamos zo
ną... Plane randame net ir 
Naujosios Anglijos atskirą
valstiją, kurios, manėme, 
iki šiol lyg ir nebuvo... Jeigu 
jau taip didingai užsimota, 
tai kodėl pamiršti Havajai, 
o ypač Alaska- kurios Bend-

Čia skelbdami mums pri- ruomenei laiku neužėmus, 
Rinkiminės apygardos ko- siųstą L. Bendruomenės gali per Beringo sąsiaurį iš- 

misijos adresas: Justinas rytinėse valstijose gvvenan- lipti kacapas Nikita ir dar 
Guntulis, 7 Kimberly Road.; tiems lietuviams rinkimų Įkurti čia mums patogiai Įsi- 
West Hartford, Conn. planą ir linkėdami tais rin- gyronuriems Sibirą?

Penktoji (Rytų) JAV LB Rimais gyvo susidomėjimo žinoma, Puerto Rico ga
lit kimine apygarda apima: *r juose gausaus balsuotojų lėtų balsuoti lietuviai genus 
Dt'laware. Floridos, Georgi- dalyvavimo,^ vis dėlto turi- portoricus, bet tokių y*ra pa
jos, Marylando, New Jersey, me truputį šyptelti iš pla- kankarr.ai ir New Yorke. gi 
New Yorko I-ji (rytinė da- nuotojų užsimojimo didv- Virgin lsland ir Panamoj
lis iki linijos Senegos eže- h®8* d?r ga.Iėtli prasti ir vienas

Atrodo, lyg šį planą būtų juodesnis lietuvis, bet 
sudai*ęs koks nors senas nar- l°kių ir čia pat mūsų tarpe 1 
sus generolas, prieš save
pasitiesęs karinį žemėlapi ir Na, tiek to. Ką mums 
pasiryžęs vienu kombinuotu reiškia! Pabandykime šį

ru), N. Carolinos, Pennsyl 
vanijos (rytinė dalis su Har- 
risburgu iki Vidurio apygar
dos vakarinės ribos), S. Ca- 
roiincs ir Virginijos valsty-

Britą karys rodo Kanados dalinio vadui pulk. Edvar
dui Amy (kairėje) žaliąja juosta, kuri Kipro sostinė
je skiria turkus nuo graiku. Kanados 1.500 karią at
vykimas, atrodo, įneėė kiek nusiraminimo.

__ .. Ven tlk 135 f111"! Dr. Spock iš Toledo, O-
cas Kremliui yra opus. A ra ’nj0< klausinėjo mokyklinio 
atsirad u^ių dar ir kitų skau- amžiaus vaikus- kaip reikia 
dunų. . tai prieš kelerius auklėti vaikus. Štai keli tu 
metu:* .abo sudaryta Mask- vaikų patarimai tėvams: 
vos bloko valstybių ŪKinio
bendradarbiavimo taryba. Nekreipti per didelio dė

mesio Į vieną kuri nors vai
ką.

bes. Taip pat ir Vir- smūgiu užimti L. Bendruo- kartą nuo jūrų ligi jūrų.

Ta taiyba privalėjo svarsty
ti visus ekonominius klausi
mus ir bendrai vadovauti ū- 
kiniarr. gyvenimui. Maskvos nišam. 
buvo užsimota savo sateli- 
tams nusiauti šalies ūkio peikti visko, ką vyres- 
kryptį. Antai Rumunijai bu- nieJ1 vaikai padaro, 
vo skirta pasilikti išimtinai Nebausti visų vaikų už 
žemės ūkio salimi. Bet ši kurio nors vieno vaiko nusi- 
pasipriešino, susirado ryšius kaitimą, 
su Vakarų valstybėmis ir ū- T1 . . . . .
kiniai tapo daug mažiau pri- i,re^l aĮ * ,ra reika^°\ 
klausoma nuo Kremliaus. * e. gti- \ainą *uprasti.

Čekoslovakija taip pat ,.vf?ndjti-J'aikuj J?0?1' m°- 
beveik apsieina be Maskvos ‘ *.uz u^tus darbus, bet
pagalbos, ir jos darbo žmo- ' ^uos Paruosti.
nių pragyvenimo lygis yra 'a‘ eIgtlS
net geresnis, negu Sovietų pj viskak-eraj

, S^"***- | kinti i, tik uVvSka tat
Lenkija laikosi irgi rezer- tinti.

vuotai ir iš Maskvos kokios Vykdyti tei, kas skelbia- 
ūkines pagalbos irgi beveik ma.
nereikalauja. Taigi, patarimai visai

Tuo būdu tas numatytas rimti.

Neleisti vaikui jaustis vie-
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SAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO,

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Mirė dainininkas 
Steponas Sodeika

Kovo 15 d. vakare ligoni
nėje mirė Stepas Sodeika, 
dainininkas, operos solistas, 
mokytojas, chorvedys.

Jis gimė 1903 m. gruo
džio 11 d. Jurbarke. Muzi
kos mokėsi pas vietos vargo
nininką J. Pocių- Baigęs Jur
barko progimnazijos moks
lą. 1924 m. įstojo į Klaipė
dos muzikos mokyklą. Čia 1 
buvo susirūpinęs savo balso į 
tobulinimu. Dar besimoky
damas, dalyvavo koncertuo
se ir pats buvo organizavęs 
chorą. Muzikos mokyklą 
baigė 1929 m. ir tuoj buvo 
pakviestas Kauno valstybi- 
nėn operon. Pirmą kartą 
scenoj pasirodė "Fausto“ o- 
peroj Valentino vaidmeny.

?Jetams praslinkus, buvo 
pakviestas Klaipėdos kon
servatorijoje dėstyti daina
vimą-

Stepo Sodeikos ir kitų pa
stangomis Klaipėdoje buvo 
suorganizuota opera. Ir čia 
jis dainavo Valentino parti
ją, o Traviatos operoje —

JDOMIOS knygos 
ROMANAI

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meile, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl.. 
kaina $4.00.

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

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

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

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

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

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s1 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo. 394 pusi kaina 
$4.00 |

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

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

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL. 
kaina $2 00.

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

Barono. Jis organizavo ir 
mokė Klaipėdos pedagogi
nio instituto chorą, kviečia
mas padėjo organizuoti ir 
kitus chorus ir pats dalyvau
davo programoj.

Pradėjus Vilniuje veikti 
konservatorijai, jis čia buvo 
pakviestas dėstyti dainavi
mą ir sukūrė katedros cho-

iArtėjant bolševikų armi
jai. S. Sodeika pasitraukė į 
Vakarus. Bet ir čia rankų 
nenuleido. 1945 m. kartu su 
kitais sukūrė tautinį an
samblį, su kuriuo įvairiose 
Vokietijos vietose ruošė 
koncertus. Drauge su akt. 
Gasparu Velička pastatė di
delės apimties muzikinį 
vaidinimą "Nemunas žydi“ 
ir kt.

Atvykęs į JAV, Stepas 
Sodeika 1950. m. apsigyve
no Chicagoje ir čia šv. Kry
žiaus bažnyčioje vargoni
ninkavo ir vadovavo Daina
vos ansambliui. Su Dainava 
koncertavo Įvairiose JAV ir 
Kanados lietuvių kolonijo
se. Dainos puoselėjimo srity 
Stepas Sodeika yra nepa
prastai daug nuveikęs. Bū
damas linksmo ir draugiško 
būdo, jis visada mokėjo gra
žiai sugyventi su savo bend- 
rabarbiais ir dėl to sugebė
davo ir choruos išsaugoti 
taiką ir gerą nuotaiką-

Prisimintina, kad du jo 
broliai—Stasys ir Antanas 
yra taip pat dainininkai, žy
mūs Lietuvos operos solis
tai.

Stepas Sodeika palaido
tas kovo 19 d. Šv. Kazimie
ro kapinėse Chicagoje.

Jo giminėms ir artimie
siems reiškiame gilią užuo
jautą.

CHICAGO. ILL-

Pietų Kalifornijoje dega krūmai. 100 mvliu 
Lindą vėjas labai padeda gaisrui plisti.

per va-

WORCESTER. MASS.

Lietuvoj mirė J. Krasinskas

šiomis dienomis gauta ži
nia iš Lietuvos, kad ten mirė 
mano pusbrolis Jurgis Kra- 
Jnskas, Keleivio bendra
darbio Pietų Amerikoje Mi
lo Krasinsko tikias brolis.

Jeigu ne velionis Jurgis, 
gai ir aš nebūčiau į JAV pa
tekęs. Jis čia jau buvo gyve
nęs apie porą metų, kai aš 
atvykau. Vėliau jis grįžo į 
Lietuvą- vedė savo kaimynę 
Antaniną Bunevičiūtę. kuri
iabai
o. Be

WATERBURIO ŽINIOS
Aukojo Lietuvos laisvinimui Al. Norkeliūnas, E.J. Norvi

lai, AVilliam Pace, A. Paliu-

Kas rengė A. Smetonos 
minėjimą Chicagoje

Dirva Nr. 31 rašo:
"Minėjimą surengė orga

nizacijų ar jų padalinių Chi
cagoje sudarytasis komite
tas, pirmininkaujamas Dr. 
Antano Kalvaičio. Komite
to sudėtyje: Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos sk.. Karių Šeimų 
Moterų Kunigaikštienės Bi
rutės dr-jos Chicagos sky
rius- Lietuvos Atgimimo Są
jūdis. Lietuvos Skautų Bro
lija. L. Savanorių-Kūrėjų 
S-gos Chicagos sk., L.S-T. 
Korp! Neo-Lituania Chica
goje, Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris, Mažosios 
Lietuvos Lietuvių dr-ja- Lie
tuvių Bendruomenė- L. Lais
vės Kovotojų s-ga, L. Karių 
Vet. Ramovė. L. Šaulių s-ga, 
L. Skautų Sąjunga, L. Fron
to Bičiuliai, Krivūlės Klu
bas. Margutis, SLA, L Duk
terų Draugija, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga- L. 
Žurnalistų S-gos Chicagos 
sk. ir šviesos-Santaros Fe
deracija Chicagoje.“ 

Paaiškinimai nereikalin
gi- I

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

V. Krėvė

ALTo surengtame Vasa
rio 16 minėjime aukojo:

Brooklyn Baking Co. sav- 
A. Staškevičius $50.

Po $25: Liet. Neprigul- 
mingas Polit. klubas. Liet. į 
Piliečiu Polit. klubas, Tho- į 
mas Matas.

Po $20: Kleb- kun. A. E. 
Gradeckas, Žiemas Kara- i 
liūs, Juozas Kirvelaitis.

Juozas Pagareckas $15.
Po $11: A.K.G. Čampės- 

P.M. Gureckai, P.E- Stuope- 
liai ir V.G.J. Valiuliai.

Po $10: S. J- Bajorinai, 
Ed. Bazėnas, A. Bernotas, 
C.E. Bogušai, J. A. Brazaus
kai- J. B- Budzinskai, P.J. 
Gaižučiai, M.E. Gureckai, J. 
Katiliai. Keniauskų šeima, 
K.E. Kiaunės, L.I. Končiai. 
Ig- Kriaučiūnas, VI. Leva- 
nas, V.O. Mačiokai, A. J. 
Madeikiai, J. McNellis— 
miesto meras- V. Mileška, J. 
Muraška- A.M- Pesiai, V. J. 
Puodžiukaičiai, J.A. Rauga- 
lia.i- Joe Samoška, K.T. Se- 
liokai. J.E. Slivinska.i J. 
Stapulionis- J- Svarplaitis iš 
N.Y., J.H. Šatai, M.O. Ton
kūnai. K.S. Urbaičiai, A E. 
Vaišniai, P. Valantiejus- P. 
G. Valiūnai. Ad. Varkalas, 
V.A. Vameckai, dr- Vita Vi
leišienė, dr. Petras Vileišis- 
Žemaitaičių šeima- Liet. 
Darbininkų S-gos 5 kuopa, 
Liet. Karių Ramovė, Liet. 
Moterų Klubas. Liet. Vyčių 
S-gos 7 kuopa, SLA 11 kp.. 
Šv- Vardo dr-ja.

Po $5: Komp. A. Aleksis- 
adv. J. Alishausky, M. An- 
drikvtė, adv. C.E. Balanda- 
vaisi- J. Bendleris, V. Blauz- 
džionis. M. Boguža, V.U. 
Bradūnai- J. Brogys, A. Da- 
vičikienė- Thomas Deliniks. 
-J. Eidukas. A.J. Gyliai, Br- 
Grušaitienė, A. Igaunis, K. 
Jatužis- P. .Jokubauskas, VI. 
Jonušauskas- M. Karinaus- 
kienė, J-G. Kazlauskai. P. 
Kevinas. M.T. Kiemaičiai, 
prof. Ign. Končius, V.V. 
Kuzmickai. J. Laudinskas- 
M. Lisauskas, St- Liutkus, 
V.M. Marūnai, adv. V.P. 
Matusavage, A.L. Matoniai, 
Alb- Melninkas- F. Mileckis. 
J. Montvydas. V.E. Norkai,

lis, J. Paliulis, P- Paliulis- 
Br. Patrauskas, A. Petrokai- 
tis — Tony’s Superette, J.
Puodžiūnas, N. Raubienė- 
K. Sapetka. A.Ir. Šatkaus
kai- dr- W. Shukaitis, adv. J.
V. Smolskis- Ray E. Snvder.
A.E. Stankevičiai, V.S.
Stankevičiai, Mar. Stanke
vičienė, St. Strikulis—Mar
ket. V- Šidlauskas, P. šikš
nius. J. Šmulkštys, D. J.
Šlankūnai, J.M. Taruškai,
Mrs. Suz. Tamošaitis. J. To-; _________________
leikis, J P. Trečiokai, D. Uo- KAME NEGRAI GYVENA 
gintienė, J. Valkauskas.E.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Margučių vakarienė

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 7 kuopos praėjusiame 
susirinkime nutarta sureng
ti margučių vakarienę. Ja 
rūpintis išrinkta komisija— 
adv. Steponas Briedis, Pet
ras Mačys 
lis.

ir Vincas Kalve-

Margučių vakarienė ren-i 
giama šeštadienį, balandžio 
11 dieną 7:30 vai. vak. 
Woodhavene, 86-16 Jamai-
ca Avė., Baltojo Žirgo res-' 

’iūdi savo mylimo vy- torano salėje. Už gražiau- 
to, paliko dukrelė ir, šiai numargintą margutį bus 

sūnus Stasys, baigęs Aklųjų duodama premija, buspro- 
ox\ klą ii d a ba i gos pašokti nariams ir ne

gyvenantis Kaune, ir brolis nariams. Gėrimai ir lietu- 
Montevideo, Urugva- viški valgiai. Visa tai tik už

5 dolerius. Bilietai gaunami 
pas kuopos pirm. drg. Spū-

Mikas 
juje.

Liūdžiu ir aš ir sakau: Il
sėkis ramiai savo gimtaja
me krašte.

dienę, 88-33 Alberts Lane 
Woodhaven„ ir pas visus 
valdybos bei parengimo ko
misijos narius. Pageidauja
ma bilietais apsirūpinti dar 
prieš parengimą.

Kuopos susirinkimai šau
kiami po kiekvieno mėnesio 
1-mos antrąjį sekmadienį 3 
vai. po pietų aukščiau pami- 

Balsų gavo: prezidentas, nėtoje patalpoje.
P. Dal gis 25. į vicepreziden-

SLA 57 kuopa balsavo

Kovo 5 d. kuopa rinko 
centro Vykdomosios Taiy- 
bos narius. Dalvavo paly
ginti mažas narių skaičius, 
turbūt dėl blogo oro.

pastatyta naujų milžiniškų 
viešbučių ir tt.

Bilietas parodon įeiti kai
nuoja $2 suaugusiam ir 25 
centai vaikui, riet anksčiau 
buvo galima nusipirkti bi
lietų su nuolaida — už 
$1.35. Tokių bilietų parduo
ta už 35 mil. dolerių- Neži
nau. ar tuo pasinaudojo lie
tuvių organizacijos. O juk 
galėjo nupirkti didesnį kie
kį papigintų bilietų ir lietu
vių tarpe paskleisti už nor
malią kainą ar su mažesne 
nuolaida. Būtų likę geroko 
pelno.

Primintina, kad rugpiūčio 
23 d. parodoj bus Lietuvių 
Diena, kurios programoje 
dalyvaus kelios dešimtys 
chorų ir tautinių šokių sam
būrių. Tą dieną, aišku, pa
rodoje lietuvių bus daugiau
sia.

K. Žemaitis

KYŠININKAI MOKESČIU 
IŠTAIGOJE

tus S- Gegužis 18. o S. Jokū
baitis 8, į sekretorius B. Pi- 
varonienė 26, į iždininkus 
N. Gugienė 17 ir M. Klimas 
8- į iždo globėjus E. Miku- 
žiūtė 19, S. Briedis?, N. Ba- 
jorienė 7 ir S. Butvytis 18. 
i daktarus kvotėjus S. Biežis 
23- P- Zalatorius 2.

J. Krasinskas

Vaitkus — 
sav. "Spauda“, Br. Vase- 
nauskas, VI. Vaškelis, J.N. 
Veličkai- adv- P. L. Zailc- 
kas, Silv. Z danis, ARLK

Valūnienė, V Daugiau kaip 35'7 visų 
gyventojų sudaro tik Missi
ssippi valstybėje. Nuo 25% 
iki 35% visų gyventojų neg- 
į-ų vi a Louisianos. Alabamos

Moterų s-gos 43 kuopa, A.L. įr Georgija bei S. Carolinos
T. Sandara 11 kuopa- Am. 
Liet. Tautinė s-ga- BALFo i 
sk., Gyv. Rožančiaus dr-ja. 
Kristaus Kančios Arkibroli-į 
ja. Maldos Apaštalavimo dr- 
ja-Maž Liet- Bičiuliai, Liet. 
Fronto Bičiuliai, šv. Juoza
po parapijos choras. Tėvy
nės Mylėtojų dr-ja, Tremti-

valstybėse. Nuo 15% iki
25% jų gyvena Arkar.sas, 
Ter.nesee- N. Carolinoj, Vir
ginijoj, Marvlande ir Flori
doj; nuo 5% iki 15% —Ca- 
liforaijoje, Texase- Oklaho- 
moj. Missouri. Illinois. Indi-: 
anoj, Kenntucky. Michiga-

nių dr-ja- Tretininkų Kong-I ne, Ohio- Pennsylvanijoj- N.
Jersey, Delaware, New Yor
ke. Nuo 1% iki 5%—Wa- 
shingtone Oregone. Neva-

regacija.
Po $3:

Macienė.
Po $2: J. Ciplys- J. Ka- 

napka. Z- Katarskas, Krisiū- 
nas, D. Kulienė. A. Kušlis, 
P. Levanauskas, S. Tump- 
kus, V. Valteris, K. Valuc- 
kas.

A.B. Balsiai, Sof.

Po susirinkimo nariai su
meta užkandžiams ir užkan
džiaudami bei pasišneku
čiuodami užbaigia pobūvį.

Praėjusiame susirinkime 
M. Akelienė pavaišino na
rius lietuvišku sūriu, o N. 
Stilsonienės anūkas Šadeika 
vaišino visus dalyvius kiškio 
saldainiais.

y«

NEW YORK- N.Y.

E. Urbaitytės paroda
Dailininkės Elenos Urbai

tytės kūrinių paroda atida
roma kovo 27 d- 10 4 Group 
galerijoje (178 Second 
Avė). Parodą lankyti gali
ma nuo antradienio iki sek
madienio nuo 1 iki 6 vai. 
vak. Paroda tęsis iki balan
džio 16 d.

NEW YORK. N. Y.

Parodos atidarymas 
jau čia pat

Jau nė mėnesio neliko iki 
Pasaulinės parodos atida-

doj, Arizonoj. N. Meksikoj.', tymo — ji atidaroma balan- 
Alaskoj- Colorade, S- Dako-| džio 22 d. ir tęsis iki šių me- 

Nebraskoj, Wiscor,sine. tų rudens ir kitais metais

Lituanistinės mokyklos 
mokiniai $2.65, Bevardis 
$225.

Kiti aukojo po $1 ar ma
žiau.

Įžangos pajamų $69.50.
Iš viso surinkta $1216.90.
Waterburio ALTo Valdy

ba reiškia nuoširdžią lietu
višką padėką kiekvienam 
aukotojui, taipgi kleb. kun. 
A.E- Gradeckui, komp. A. 
Aleksiui. J. Ambrozaičiui, 
J. ir V. Gelumbauskams, V. 
Vaitkui. Gr. Maurutienei, S. 
Macienei. A. Žemaitaičiui,! 
K- Urbšaičiui, A. Jarui, ra
dijo vai. vedėjams A. Paliu
liui ir J. Adomaičiui ir vi
siems kitiems, prisidėjusiem 
bet kokia nemokama para
ma bei darbu.

toj,
W. Virginijoj. Massachu
setts, Connecticut, Rhode 
lsland. Mažiau kaip 1% 
negrai sudaro Idahoj. Mon
tanoj. L’tah, Wyominge, N. 
Dakotoj. Minnisotoj, Iovvoj,' 
Vermonte- N. Hampshire, 
Maine, Havajuose.

Lygių teisių negrams prie-

taip pat nuo pavasario iki 
rudens. Ji bus toj pačioj vie
toj, kur buvo Pasaulinė pa
roda 1939 metais, bet ano 
meto pastatų, aišku, nebėra. 
Jų vietoje pastatyti ir dar 
skubiai baigiami statyti 
nauji, kai kurie labai moder
nūs ir gražūs-

Lankvtojai pasiges šitoje
šininkų vadas senatoi ius ( e-Į paro(jGje tokių didelių vals-
mokratas iš Georgi jos Rus- 
sel šiomis dienomis, rimtai 
galvodamas ar juokais, pa
siūlė negrams išsiskirstyti 
lygiai po visą kraštą.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci

ja prašo mielųjų skalytoji;, 
kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž*
Waterburio ALTo Valdybai nuriti parašyti ir senąjį.

tybių kaip Sovietų Sąjunga 
Anglija, Vokietija, Italija, 
bet jiems pakaks pamatui 
ir tai. ką parodys bene 60 
kitų valstvbių. kurios paro
doje dalyvauja.

Ne\v Yorko miestas jau 
prieš metus pradėjo paro
dai ruoštis. Visi keliai, kurie 
veda į parodą, naujai per
tvarkyti. kad automobiliais 
ir autobusais atvažiavę lan
kytojai galėtų patogiai pri
važiuoti. Miesto geležinke
lio linijai, kuri eina į paro
dą. nupirkta naujų vagonų.

New Yorko mokesčių į- 
staigoje kyšininkai buvo su
sisukę šiltą lizdą. Jie už ky
šius padėdavo nusukti mo
kesčius. Tuo būdu buvo nu
sukta daugiau kaip $3 mil-

Bet tas lizdas susektas, 
nuo vasario 15 d. jau suimta 
15 įstaigos tarnautojų ir 17 
advokatų ir buhalterių, ku
rie tame biznyje dalyvavo.

WALLUM LAKE. R.i.

Dr. B. Matulionis atostogaus

Dr. Balys Matulionis ko
vo 27 d. išvyksta į Cleve- 
landą ir ten žada pabūti iki 
balandžio galo.

Janina Pakštienė prieina

momis kainomis išnuomoja 

kambarius Miami. Florida. 

3338 SW 25 Street.

PRANEŠAME. KAD KNY

GOS "LENGVAS BODAS 

IŠMOKTI ANGLIŠKAI“— 

NEBETURIME.

DAR GALIMA GAUTI

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

"Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?“

227 psl.. kaina tik $1.20.

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 vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo", kaina $5.50

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

Kipro Bielinio “Penktieji 

Betai", kaina $6.00.



Puslapis ketvirtas Nr. 13» 1964 m- kovo 25 d.

kita "istorinio“ 22-jo parti
jos suvažiavimo medžiaga
Lietuvoje išleista 
tančių tiražu.

600 tūks-

Nauji puolimai prieš 
JAV vyriausybę

(E) Ryšium su Philadel- 
phijos mieste federa'inio 
teismo padarytu nuta; imu 
suteikti JAV pilietybę A. 
Impulevičiui (Impuiioniui, 
Sovietijos ir ypač okupuotos 
Lietuvos spaudoje paskelbta 
visa eilė piktų straipsnių, 
nukreiptų prieš JAV, jos vy
riausybę- Pastaruoju metu 
JAV vyriausybė ar jos poli
tika net suplakama su vad. 
rasistiniais ar dešiniųjų ra
dikalų sluogsniais.

"Tiesa“ vedamajame str

gus Lietuvai, nes šio padė- 
• jėjas P. Mstislavee Vilniuje 
atkūręs Skorinos įsteigtą 
spaustuvę. Minėjime teko 
aiškinti, kad Fedorovas ne
buvęs religinių knygų sklei
dėjas. O “Tiesoje*“ Anuški-

Pramoneje — įvairiausių 
tautybių darbininkai

(L) “Liaudies ūkio* žur
nale (nr. > istorijos m. kan
didato K- Sur: .io str. apie 
"Respublikos darbininkų
klasės struktūros kokybinius 
pakitimus*’ paskelbti duo
menys apie Lietuvos pramo
nėje bolševikmečio metu į-

koncentruotos žymios lietu- įgalėjusį \ ad. daugiaracio- 
rusų. ukrainiečių- balta-1 nališkumą piamonėje. Žar

nas pažymėjo Vilniaus 16- 
17 amž buvusio spaustuvi
ninkų centro reikšmę- Čia
turėjusios įtakos Vilniuj su

vių.
rusių ir vėliau lenkų inteli
gentijos jėgos. Visas minė-: 
rimas bei spaudoje skelbta 
medžiaga turėjo tikslą pa- 
brėžti tariamai glaudžius

(nr. 49) pažymėjo- kad kai 'rietuvių knygų spausdinimo 
kurie žmonės JAV skleidžia 16-1 < amž. ryšius su Mask- 
nacizmą arba žiūri pro pirš- vos tradicijomis, atseit- — 
tus į jo skleidimą, įnirtingai ’ietuvių saitus su slavų tau- 
priešinasi taikos judėjimui- tomis.
skleidžia rasizmą, kursto čįa tenka priminti, kad 
karinę isteriją, kiršina prieš ,agal lietuvių istorikų ii 
Kubą ir ragina įsiveržti i ją. Jbliografų prof. Vacį. Bir- 
Jiems tenka atsakomybė už žiškos, prof. Z. Ivinskio ii 
prezidento Kennedžio nužu- kt- medžiagą Lietuviškoje 
dymią... Philadelphijos fede- enciklopedijoje (1 ir 8 to- 
ralinis teismas išreiškė siu muose- Lietuvių Ene. 1- 6 ii 
sluogsnių nuotaikas ir nusis 28 tom.) Fedorovas, nors ii 
tatymus..“ | laikomas pirmuoju Rusijos

Kitoje vietoje panini.- spaustuvininku, tačiau jis 
dienraštis nurodė, kad ’mi- Duv° Mojavo mokinys, bet
lionams amerikiečiu... tai P kovo

d. \ įlniuje teige F. Bieliaus
kas. Maskvoje sumanius 
steigti pii-mą spaustuvę, iš 
Lietuvos buvo atkviesta.- 
spaustuvininkas Petras T. 
Mstislavee- Vilniaus spaus 
tuvininko Pr. Skorinos mo
kinys. Cerkvės djakonas 
dabar Sovietijoje garbina
mas Fedorovas virto Mstis- 
iaveco mokiniu, ir jie Mask-

puolimas prieš demokratiją- 
prieš JAV konstituciją- prieš 
žmoniškumą... JAV presti
žas smunka..-“ Komunistai 
net kišasi į J AV vidaus rei
kalus, reikalaudami- kad 
teismo nutarimas būtų pa
keistas. Kai kuriuose mies
tuose įvyko mitingai.

Toje pačioje
piKUiiaina^i, L- ori

Tiesoje“ 
lan_T AV

’J - X »
žančios tarptautinius susita
rimus, nacių laikų įvykiams 
nušviesti paskirtas net vi
sas puslapis (antraštė — 
"Amerikos gėda**), skelbti 
A. Venclovos. T. Tilvyčio 
ir kt. protestai.

"Tiesa“, "Kom- Tiesa** ir 
kt. aprašė New Yorke vasa
rio 27 d. įvykusį mitingą 
"Liplomat“ viešbuty. Mitin
gą organizavo "nacionalinis 
kovos prieš nacinius nusi
kaltėlius ir nacizmą Ameri
koje komitetas.“ Mitinge 
reikalauta JAV-bėms prisi
dėti prie genocido konven
cijos... aišku, nutylint dide
lius pačių komunistų geno
cidinius nusikaltimus. Tass 
telegramoje iš Nevv Yorko 
pasigirta, Kad "gerai žino
mi“ J A V-se gyvenančių ii 
ten globojamų hitlerininkų 
adresai- Kaip žinoma, min- 
nėtam komitetui priklauso 
ir mitingus JAV miestuose 
organizuoja daugiausia ko
munistų šalininkai.

Pažymėta rusų knygos 
400 metų sukaktis

(E) Ryšium su rusiškos 
knygos 400 metų sukaktimi, 
Lietuvoje paskelbta visa ei
lė straipsnių- o kovo 3 d. 
Vilniuje resp. bibliotekos 
rūmuose įvyko iškilmingas 
minėjimas. Čia dalyvavo 
Sniečkus. Paleckis ir kiti 
partijos ir valdžios parei
gūnai. Buvo surengta kny
gos ir plakato paroda. "Tie
soje“ (nr. 51) A. Anuškinas 
pažymėjo, kad dar 1525 m- 
baltarusių humanistas švie
tėjas Fr. Skorina išleidęs 
pirmąją spausdintą knygą

ątspaus-
dino "Apostol“ (Apaštalo) 
knygą. Tačiau "Apostol* 
pirmoji laida jau buvo at- 
.pausdinta Vilniuje 1525 m.
kovo mėn., ir tai buvo pir
moji išleista knyga ne tik 
Vilniuje, bet ir apskritai 
Lietuvoje. Tą "Apaštalą” 
Vilniuje išleido ir atspausdi
no gudų gydytojas, šv. Raš
tų knygų leidėjas, Prahoje 
ir Vilniuje buvęs spaustuvi
ninkas Pranas Skorina. Tai
gi, Lietuvoje pirmoji knyga 
išleista 39 metais anksčiau 
kaip Rusijoje — Maskvoje. 
Atrodo juokingos per buvu
sius minėjimus dėtos pa
stangos aiškinti- kad visi tie 
spaustuvininkai neleidę re
liginio turinio knygų.

Agitacinė bolševikų 
literatūra su 34 mil- egz.

(E) Pasikalbėjime su 
“Tiesa“ (nr. 52) Min. Tary 
bos Valst. spaudos komite
to pirm. F. Bieliauskas pa
pasakojo apie Sovietijoje ii 
Lietuvoje leidžiamas kny
gas, jų tiražus. Esą. Sovietų 
Sąjungoje knygos leidžia
mos 138 kalbomis. Per so
vietinės okupacijos metus- 
(1940-1963, išskyrus tris 
nacių okupacijos metus) pa
gal Bieliauską vad. visuo
meninės-politinės literatū
ros (tiksliau — grynai agi
tacinio, bolševikinio turi
nio) Lietuvoje išleista 3,416 
knygų net 33-998-000 egz- 
tiražu. Markso, Engelso, Le
nino veikalai leidžiami ke
liomis kalbomis, o "didžiau

vvjt t r.mii -------

nalas pripažino, kad ypač 
"daug įvairių tautybių žmo
nių įsiliejo į darbininkų kla
sės gretas pokario metais.” 
Nepažymėdamas, kad Lietu
von atgabenta daug rusų h 
kt. darbininkų, tariamai ne
pakeičiamų "specialistų**, 
žurnalas ramina skaityto
jus, pastebėdamas, kad pa
grindinę darbininkų dali su
darą lietuvių tautybės žmo
nės.

1959 m. gyventojų sura
šymo duomenimis, Lietuvo
je veikiančios pramonės 
darbininkai pagal tautybę 
pasiskirstė taip: lietuvių bu
vo 69' < visų darbininkų, ru
sų — 15' <, lenkų — 9,5%, 
baltarusių — 3%, žydų — 
1.5%, kitų tautybių darbi
ninkų — 2%. Iš kitų tauty
bių darbininkų paminėtini 
dar gruzinai, latviai ir "dau
gelis kitų** tautybių darbi
ninkų- "Liaudies ūkio“ duo
menimis, 1963 m. birželio 
1 d. lietuvių tautybės darbi
ninkų skaičius nežymiai pa
kilęs — jis sudarąs 71.5% 
visų pramonės darbininkų 
skaičiaus (1961 m. darbi
ninkų ir tarnautojų pramo
nėje buvo 235 tūkstančiai, o 
tik darbininkų 195 tūkstan
čiai).

Soldatenkovai tvarko 
teisingumą

Vilniaus "Tiesa“ skelbia, 
kad Vladimiras Soldatenko- 
vas apdovanotas garbės raš
tu už "ilgametį vaisingą dar
bą teisingumo organuose.“ 
Jis, kaip "Tiesa“ rašo- dirb
damas teisingumo srity pe? 
17 metų, padėjęs išaiškinti 
nusikaltimus, atlikęs dideli 
auklėjamąjį darbą- siekiant 
užkirsti kelią socialistinio 
teisėtumo pažeidimams**. 
Jis gavęs paskyrimą Į kitą 
respubliką.

Vadinasi. Lietuvoje atli
ko savo šunišką darbą, da
bar tokioms pat pareigoms 
siunčiamas į kitą respubliką.

NAUJIENA

VLADAS NAGIUS-NA 
GEVIČIUS, jo gyvenimo n 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, laba 
gražiai išleista, daug pa 
veikslų, 374 psl., kaina $6
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Venezuelos prezidentas Raul Leoni gauna pre- 
ziderii::e juostu iš buvusio prezidento Romulo Betan- 
court per inauguracijos iškilmes Caracase. Pažymėti
na kad Letamourt buvo vienintelis Venezuelos prezi
dentas. i aris nenuverstas išbuvo savo pareigose įsta- 
t..ir.v nestatyta laiką ir jas perdavė demokratiškai iš
rinktam naujam prezidentui.

Keistieji sovietiniai teisinai
Štai jau 20 metų praslin- ti lietuvių tautą ir pakirsti 

kus nuo Vokietiios naciu n. r, /-» 1 •» 11C KKI tlCUUV414I

Štai ir šiuo metu nagrinė
jama nauja byla. Kaltinami 
7 asmenys, jų tarpe ir Balfo 
; eikalų vedėjas kun. L. Jan
kus... Esą, jie išžudę netgi 
1,200 žmonių... Mus nenu
stebins, jeigu teisiamieji ten 
net prisipažintų, r es pas so- 
\ ietus po nežmoniškų kanki- 
» imu visi prisipažįsta ir pra- 
šot-i mirties, kuri lengvesnė 
už kentėjimus.

SLi dar daagiau rems kultūrą
SLA Vykdomoji Taryba 

šį mėnesį buvo susirinkusi į 
Nevv Yorką organizacijos 
reikalu svvarstyti. Suvažia
vime dalyvavo prez. P. P-i 
Dangis, viceprez. S. Gegu
žis- sekr. B. Pivaronienė, iž
do glo ėjai adv. S. Bredes 
ir E Mikužiūtė, daktaras 
kvotėjas dr. S. Biežis. Eilėje 
Įvairių klausimų buvo svars
toma ateinančio seimo rei
kalai, tautinių darbų finan
savimas, K. Donelaičio mi
nėjimas, vykstąs vajus ir ki
ti organizaciniai reikalai.

Švaistant tautinius dar
bus, iškilo klausimas, kaip 
stipriau juos paremti. Ne
mažai juos remiančios ir 
pačios kuopos, įvairiais at
vejais skirdamos aukas is 
savo iždų. Bet kuopų duo
damos sumos lieka veik ne
pastebėtos, nes pinigai iš
sklaidomi tarp daugelio pra
šančiųjų paramos. T odei 
Vykdomoji Taryba sieks, 
kad kuopos aukas siųstų per 
savo organizacijos centrą, 
tuo būdu susidarytų dides
nės sumos ir jomis būtų ga
lima daugiau paremti pa
čius svarbiausius tautinius ir 
kultūrinius darbus-

tadienis, buvo nutarta su
ruošti seime rašytojo pami
nėjimą. Čia bus žymaus pre
legento paskaita, o aktorius 
paskaitys ištraukų iš Done
laičio kūrybos. Visa tai bus 
atlikta seimo pradžioje vie
toje sveikinimų skaitymo— 
susilaikant nuo sveikinimo 
prakalbų.

Aptarti ir neseniai įsigyto 
Atlantic City. N.J-, vasarna
mio reikalai. Pats namas pa
vadintas SLA Manor. Bus 
pasirūpinta greitai atlikti 
reikalingus namo pataisy
mus ir vasamamį tuojau ati
daryti narių poilsiui. Bus 
siekiama, kad vasarnamis 
taptų kultūriniais namais, 
kuriuose organizacijos ga
lėtų ruošti savo suvažiavi
mus, išvykas, parengimus. 
Ypač norima sudaryti pa
lankias sąlygas pabuvoti 
prie Atlanto jaunimui.

Susivienijimo didinimas, 
įjungiant į jį daugiau lietu
vių, taip pat gana plačiai bu
vo gvildenamas. Norima, 
kad iki seimo vykstančio 
“Naujosios Aušros** vajaus 
rezultatai būtų žymiai page
rinti- Dedamos viltys ne tik 
į organizatorius, bet ir į na-

kupacijos Lietuvoje, naujie 
■ ji jos okupantai vis dar ke
lia bylas dėl žydų šaudymo 
arba, kaip komunistų spau
da rašo, bylas dėl sovietinių 
žmonių naikinimo.

Komunistai tuos nusikal
tėlius vadina buržuaziniais 
nacionalistais. Pagal mask- 
vinę sąvoką, tai apima visas 
Lietuvoje veikusias politi
nes sroves, išskyrus komu- 

I nistus.
Tikime., kad sąmoningų 

, Vokietijos račių okupaci- okupuotos Lietuvos žmonių 
jos metais visos Lietuvoje jokie parodomieji teismai 
veikusios politinės grupės esuklaidins. Juose iki šiol 
pogrindy turėjo savo spau- yra gyvi nepriklausomybės 
dą. Iš tos spaudos leidinių nietų atsiminimai, o taip pat 
galime įsitikinti, kao nė vie- gyvos ir anuomet veikusios 
na is tų politinių siovių ne- politinės srovės, kurių

joks okupantas nepajėgs nu
juodinti. Lietuvos žmonės ir 
šiandien ilgisi tų nepriklau- 
somybės metų, ir jie tikrai 
anksčiau ar vėliau sugrįš- O 
su iais sugrįš ir nepaperka
mo ir neįgąsdinamo demo
kratinio teismo teisingumas.

irius, kad jie šį pavasarį pa- 
Tautinių centų fondas- sidarbuotų savo organizaci- 

kurį sudaro pačių narių ne- jos naudai.
dideli mokesčiai nėra tiek
pajėgus, kad galėtų plačiau 
finansuoti organizacijų kul
tūrinius darbus. Tačiau for- 
do padidinimas priklauso 
nuo pačių narių, ir šis klau
simas bus pateiktas svarsty
ti ateinančiam seimui.

J. Gintautas

SKAITYTOJŲ BALSAI

Vasario 16 minėjimo 
reikalu

Kultūrinio pobūdžio klau
simas iškilo ir svarstant sei
mo reikalus. Turint mintyje, i N'e 
kad šie metai yra 250-tas juose 
Kristijono Donelaičio gim-

Aš einu į tuos minėjimus, 
todėl noriu tuo klausimu ke
lis žodžius tarti.

pritarė vokiečių nacių vyk
domai žydų naikinimo ak
cijai.

Deja- dabartiniams Lietu
vos okupantams bolševi
kams teisybė nerūpi. Jie de
da visas galimas pastangas, 
kad visus kitus politinius 
sambūrius, išskyrus komu
nistus, kaip nors sukomp
romituotų, suniekintų^ jiems 
primestų žydų šaudymą-

šiandien visiems žinoma- 
kad Vokietijos nacionalso
cialistų partija. Hitlerio ve
dama. buvusi komunistų 
bendrininkė, savo progra
moje buvo įrašius žydus su
naikinti ir pati tą naikini
mo darbą dirbo. Jį vykdė iš 
vokiečių nacių sudarytos 
taip vadinamos ypatingos 
komandos. Jos veikė ir oku
puotoje Lietuvoje.

Bet vokiečių naciai, norė
dami parodyti, kad ir lietu
viai naikina žydus, samdė 
budelių ir iš lietuvių krimi
nalistų ir kitų išsigimėlių 
tarpo, kokių vieną kitą gali 
visada rasti ir kultūringiau
sioje bei dorovingiausiojeį 
tautoje. Čia reikia dar pa
brėžti. kad gerą dalį tų nu
sikaltėlių kaip tik sudarė ii 
buvusieji komunistai, pasi
žymėję pirmosios bolševikų 
okupacijos metu žmonių šni
pinėjimu ir talkininkavimu 
tremiant į Sibirą.bet nespė- 
jusieji nuo nacių pabėgti. 
Dabar jie pasišovė patar
nauti naciams ir taip išgel
bėti savo kailį. Bet ir šie bu
vo tik tų ypatingų komandų 
viršininkų valios vykdyto
jai ir be vokiečių įsakymo 
negalėjo nieko nei šauti, nei 
nešauti. Norėdami dar la
biau sukompromituoti Lie 
tuvos žmones, naciai tuo.- 
savo pagelbininkus ne kartą 
ivilkdavo dar i nepriklauso-

Reikia užmegzti diplomą* 

tinus santykius su kapitalis
tinėmis vaLtybėmis jų bud
rumui susilpninti ir kad per 
atstovybes būtų galima in* 
filtruoti savo agentus.

Leninas

REMEMBER i
CANCER’S Z
SEVEN
BANGER

p to par teta to ton If II Mauta

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAStaip seniai pradėta 

leisti kunigui -pote
riauti. Kunigui vieta pote
riauti yra bažnyčia, o ne sa- mos Lietuvos karių ar polici- 
lės scena minėjime, kur susi-j jos uniformas i/ juos fil 
renka visokioms bažnyčioms muodavo. kaip savo bendri- 

—.. . priklausančių ir joms visai ninkus. norėdami parodyti 
Keleivio administracijoje nepriklausančių žmonių, kad žydu neapykanta vra 

Kam poteriai tokia proga persiėmusios ir kitos tautos 
reikalingi, tie juos gali at- ne tik vokiečiu naciai- Ta 
kalbėti iš ryto bažnyčioje, toks pat istorijos falsifika 

Minėjimuose matau tik v^mas’ koki šiandien d are 
senus žmones, jaunimoį komunistai, versdami su 
nebūna. Ir aš buvau atsive- brinkimuose žmones reika 
dęs vieną jaunuolį, bet tas, iauti mirties bausmių komu 
pamatęs, kad kunigas pra- n?s^. Partijos priešams, ar 
deda poteriauti, pasakė: riešai keikti demokratiją.
"Aš poterių klausytis neno- Bet tokiu nacių samdiniu 
riu“ ir išėjo- X-J- L—i-v..

ŽODYNAI

gauti šiuos kiek vie - 
čiai aprašvtas Karo Muzie-j na7n reikalingus žodynus: 
jus, garsėjęs laisvės kovui |ietuviu kallx>s
paminklais. Okupantas ru- .edagave ūcf.
sas s, muziejų panaikino.! B„kjkon.5 , yų apįe

45,000 žodžių, 990 psl., 
kaira ......................  S 12.00

IJonas Aistis, POEZIJA Lietuviškai angliškas žo- 
Joje yra šio žymaus poet< dvna?. Viliaus Peteraičio, II 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai- laida, daugiau Kaip 30.000

Knygoje pirmą kaitą pla- ?ai^c

Keleivio administracijoje 

’akma gauti dailininko A- 

omo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 

3x6 colių dydžio už 80 cnt.

laisvės kovų paminklai din
go-

, na $6.siu lietuvių tautos kultūros’ 
laimėjimu** Bieliausko lai- ■
koma tai, kad V. Lenino ras- Leonard Valiukas, Ll 

’Apostol“. Minėjime valst.! tų pasirodę 38 tomai. Rū- THUANIA LAND OF HE 
spaudos komiteto pirm. F. pestį daugiau komunistinti ROES, 88 psl. teksto ir 95
Bieliauskas nurodė, kad "A- krašto gyventojus (bet ne psl. paveikslų, kaina $4.75.
postol“ prieš 400 metų už- ju susidomėjimą to komu- Anglų-lietuvių kalbos žo-
baigęs spausdinti Maskvos nizmo "statyba“) įrodo tai, Dr. Kazys Grinius, ATSI- dyna», V. Baravyko, 368
spaustuvininkas Ivanas Fe- kad kom. partijos programa. MINIMAI IR MINTYS, II psl. apie 20.000 žodžiu, kai-

Sovietų Sąjungos kolcho- 
:ininka; iš jiems duotų skly. 
oelių. kurie tesudaro visos 
dirbamos žemės tris su 
penktadaliu procentų, val
džiai davė 81% kiaušinių, 
60% bulvių ir 40% mėsos.

tada buvo labai mažai. 
Neabejotina, kad bolševižodžių. 586 psl., kaina $7.00. Vasario 16-ji yru šventė

. visiems lietuviams nekomu- kai, kaip'ir anais laikais na- 
nistams, todėl ji turi būti ciai, siekdami sukompromi- 
taip rengiama, kad galėtų tuoti nepriklausomybės lai- 
visus patenkinti. kotarpį, o drauge ir lietuvių

J. Z. tautą, tų nusikaltėlių vis pa-
--------------------------- daro naujų,, jų skaičių di-

Paragink savo pažįstamus

Anglų-lietuvių kalbos žo 
' dynas, Baravyko apie 

% 3^,001) žodžių, ob3 puslapiai. 
k«Jna ........................ $6.00.

* * *
Knyga atveria 

nuostabų mokslo ir žinių 
pasauli, atskleidžia tai. kas 
gera ir kilnu.

* * *

kelią 1

_ dina ir, režisuodami vis nau- Įgytas patyrimas svarbiau
J v............................................................................................................................................................................................ išsirašyti Keleivį. Kaina jas bylas, siekia savo propa- už septynis išmintingus pa

rku ovas ir jo vardas bran- N. Chruščiovo pranešimai ir tomas, 336 psl., kaina $o. na ............................... $4.00 į mėtoms $5. gandinių tikslų — pažemiu- mokymus.
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leistas iš jos rankos? Tas 
vyras galėjo pats nusišauti. 
Policija įrodymo neturėjo, 
ir teismas apkaltintą mergi
ną išteisino, šį faktą aš čia 
paminėjau tam. kad tėvui 
butų aiškiau jog žmogaus 
apkaltinimas dar nėra įro
dymas
teismas

Apie bites
Bitė yra ne tik labai įdo- reikia jas išklausyti pro gu- 

bet Ii- nuudinoas šutvė.i mino žainplp

— Bet aš tau pasakysiu, tų malonumo stebėdami jų-_ • , /
Maki, kad ir teismas gali idomų gyvenimą, valgydami j T' *>,,.s1lam?i! sl‘,u s^*la.'>a

„„d,,„vi i- jų suneštą saldų medų! o tu-i Ja<į.bl!‘ a ®a 'ma < aug blc1^
rintieji didesnį avilių kiekį,! 811 L

Pirmas lizdo apžiūrėjimas

misteiką padaryti- Kaitą ir 
mane neteisingai į lakupą
uždarė. Jessa, tris sutkas sė- net savo pajamų biudžetą 
dėjau. Taigi būtų geriau, padidindami, 
kad teismų ant svieto nebū- ‘ Bet ir bičių laikytojai turi

įmokėti su jomis apsieiti.1 vėjo ir saulėta diena (apie
_ Taip vra laukinėje Al- Tuo reikalu susidomėjusieji 60 laipsnių), reikia apžiūrė-

rikoj. tėve- Laukiniai neturi čia ras šiek tiek patarimų, ti bičių lizdus. Viso lizdo 
nei teismų, nei kalėjimų. Jei! kuriuos duoda ilgametis, dar nepatartina apžiūrėti pirmo- 
kuris nusikalsta, tai tą nu-i Lietuvoje sėkmingai bitinin- jo išlėkime dineną. nors o 

kyste veilęsis bitininkas.

Kai tiktai pasitaikys be

— Maiki, aš norėjau su 
tavim davadlyvai pasikal
bėti apie tą Džek Ruby ar 
Rubinšteiną, kurį Dalias 
mieste džiūrė nusūdijo ant 
smerties.

— O ką tėvas nori apie 
tai žinoti?

— Aš noriu, kad man pa
sakytum. už ką jam tokią 
sunkią koronę paskyrė?

— Ar tėvas dar nežinai 
už ką?

— Nausa.
— Mirties bausmę jam pa

skyrė už žmogžudystę. Ne
jaugi tėvas nežinai, kam jis 
nušovė Osvaldą?

— Oswaldą. Maiki, vertė
jo nušauti, ba jis preziden
tą nušovė. Rubinšteiną rei
kėtų už tai pagirti, reikėtų 
medalį duoti.

— Taip ir jis tikėjosi, bet 
apsiriko.

— Aš. Maiki, negaliu šito 
biznio suprasti.

— Suprasti šį reikalą nė
ra sunku, tėve- Džek Rubv 
užmušė nekaltą žmogų, no
rėdamas tapti didvyriu.

— Ar tu sakai, kad Os
valdas buvo nekaltas?

— Amerikos įstatymas 
sako, tėve kad kiekvienas 
žmogus yra nekaltas, kol 
teismas nepripažino jo kal
tu.

— Bet visos gazietos rašė 
ii- teberašo, kad Osvvaldas 
nušovęs prezidentą. Jis bu
vo prezidento žudikas.

— Tėvas klysti. Amerikos | 
laikraščiai taip nerašė ir ne
rašo.

— Nu. tai kaip jie rašo?
— Jie rašo, kad Osvval- 

das buvo kaltinamas prezi
dento nužudymu, bet nera
šo, kad nužudė.

— Ai tai ne vistiek?
— Ne, tėve. kaltinti gali

ma ir nekaltą žmogų, bet ar 
jis kaltas, ar ne, tą gali tik
tai teismas nuspręsti- Kol 
teismas kaltinimo neištyrė, 
kaltinamasis laikomas ne
kaltu. Jeigu laikraštis para
šytų, kad policijos suimtas
žmogus yra kaltas- o teis
mas pripažintų jį nekaltu, 
tai tas žmogus tada galėtų 
tokio laikraščio leidėjus 
traukti teisman už nuplėši
mą jam garbės. Todėl ir Os
valdo atveju Amerikos laik
raščiai nesako, kad jis pre
zidentą nužudė. Džek Ruby

tokią klaidą padarė ir už 
tai dabar yra nuteistas už
mokėti savo galva. Ar dabar 
aišku?

— Ne. Maiki. man visai

plaka ir paleidžia, o jeigu 
nusikaltimas labai sunkus, 
tai nusikaltėlį įmeta į ugnį 
ir sudegina.

— Na, bet giĮžn.im, iš kui Kada bitės pavasarį pir-
! piadejom. Maini. Fasak\k kartą išlekia į orą išsi- 
kui dabai yia nušauto Os- vajyti, bitininkas turi pasi- 
waldo pamilija? Juk jis bu- rūpinti*
vo ženotas ir turėjo motiną- 1

_ „ 1. Kad bityne ar bent prie
i ^eXaso i avilio nebūtų sniego, nes bi-
\alstijoj. Motina bu\o aną- nutūpusios ant sniego, 
dien klausinėjama televizi-; sustingsta ir miršta. Pavasa- 
joje. Ji netiki, kad jos sūnūs | rėjant sniegą reikia apibars-

Red.

Pirmas rūpestis pavasarį

neaišku. Juk ir Osvvaldo pa- 
ti sako, kad jis prezidentą menkos ambasada. Ir Kai 
šovė. Tai ko daugiau reikia? į Jls nutarė grįžti Amerikon,

— Bet ar ji matė. kaip jis, ambasada finansavusi jo ir 
šovė? Ne, nematė, nes ji bu- J? žmonos kelionę. Ir Ame- 
vo namie. Gi suimtas Os\val- 5 ikon sugrįžęs- jis v eikęs čia 
das tvirtino, kad jis nieko
nešovė- Taigi jo žmonos liu- 
dymas nėra įrodymas.

— Bet ji matė namie jo

nušovė prezidentą Kenne- tyti norg pelenais, kad grei_
dy. Priešingai, ji sakosi tu- čiau ištirptų. Orui atšilus, 
rinti įrodymų, kad jos sūnus kol dar nenutirpęs sniegas, 
buvęs valdžios agentas. Bu
damas Sovietų Rusijoje, jis į šiaudų ar dar geriau—lentų, 
visada susisiekdavo su A- kad bitės netūptų ant snie-

mos paliekamos
Po to įsitikinama, ar bi- 

priesais avilį reikia pakloti tės turi motiną. Jeigu lizdo

ras būtų ir labai šiltas. Bi
tės ir taip būna labai sujau
dintos, o jeigu tas sujaudi
nimas dar padidinamas liz
do apžiūrėjimu, bitės daž
nai nužudo motiną.

Pirmiausia reikia nusta
tyti šeimos stiprumą, t. y.-
kiek ji aptupia rėmų. Jeigu Charles Cauthen. nuteistas mir- 
avilyje bitės aptupia 10 re-, ti už žmogudystę. kurią jis pats 
mų, tai Šeima Stipri- Silpnės- neigia, pabėgo iš Georgijus ka- 
nes šeimas SU senomis moti- Įėjimo 3 dienas prieš numatytos 
nomis reikia sujungti SU ki- bausmės įvykdymą. Jis pabėgo 
ta šeima. Dažniausiai visos i Washingto«© valstybę, kurios 
SU jaunomis motinomis šei- gubernatorius atsisakė ji išduo

ti.

... _ ,.x. . .pačioje truputi supelėjusiuviduje nėra bitinių perų, va- koril. ake,įs pejliu>

į kas nesiskundė savo likimu, 
nes kiekvienas buvo seka
mas, tuoj buvo pranešama 
vyresniesiems.

Tokie nepatenkintieji bu
vo tuoj išmetami iš irstituto 
ir skiriami ūkio darbams. 
Tada mokslo karjerai galas.

Medicinos moksle phma- 
vo komunizmo teorijos nag
rinėjimas. Kas iš studentų 
čia parodė pažangos, suge- 
oėjimo įsisavinti komuniz
mo doktrinas, tokie, nors 
medicinos moksle gautų ir 
blogesnius pažymius, iš ins
tituto rebuvo šalinami, o jį 
baigę buvo tuoj skiriami į 
atsakingas pareigas.

Tarp studentų nebuvo jo
kio draugavimosi, jokio at
virumo, nes vienas kito bijo
jo. Visi žinojo, kad vra šni
pinėjami. tik niekas nežino
jo. kuris kurį seka-

Kiniečiai studentai į Afri
kiečius žiūrėjo iš aukšto, 
kaip į žemesnės rasės žmo
nes, beveik kaip į laukinius.

Aplamai, kinų studentų, 
ypač komunistų, tarpe yra į- 
sigalėjęs įsitikinimas, kad 
kiniečių tauta yra pirmau
janti tauta ne vien tik tarp 
Azijos, bet ir kitų kontinen
tų tautų tarpe.

Medicinos institute buvo 
apie 5 tūkstančiai studentų, 
jų tarpe 118 iš Afrikos.

Afrikiečiai studentai ne-

su valdžios žinia.
— Kažin. Maiki, ar tik 

nebus čia melas? Juk prieš 
pat prezidento nušovimą jis 

, dalino komunistų knygpa- 
— Ir mudu. tėve, galim laimes, kur agituojama už 

po karabiną turėti, bet šau- Kubą-
tuvą turėti nėra joks nusi- — Tas tiesa- tėve, Nevv 
kaitimas. Valdžia duoda ir j Orleans mieste jis platino

Į' i -1 ..Kuli';n<xi aviną.

leidimą tokį ginklą turėti.
— Ale ekspeitai pripaži-

komunistų knygelę 
Play for Cuba.“ Bet

”Fair
moti-

go-
2. Kuo vėliau bitės išlekia 

į orą, tuo geriau. Šiltai ap
taisytus avilius saulė mažiau 
įkaitina, tai ir bitės avilyje 
ramiau tupi. Laka turi būti 
pridengta- kad į avilį nepa
tektų daug šviesos. Bet jei
gu bitės nori anksčiau išlėk
ti, jų sulaikyti negalima. Po 
išsivalymo bitės pradeda 
daug perų auginti, o oras pa
vasarį dažnai ilgam laikui 
labai atšąla. Tai bitėms gali 
labai pakenkti, ypač šaltes- 
niuose aviliuose. Esant vė-

no, Maiki, kad prezidentas na sako, kad tai buvusi jam lyvam pavasariui, nors bi- 
Envn miiantaci įg OsVValdo _ ____________ . _ • :buvo nušautas 
karabino.

— Kad ir taip būtų. tėve,

valdžios pavesta pareiga 
nes tik tokiu būdu jis galė
jęs sužinoti, ką ir kaip vei-

vistiek tai nebūtų dar įro-j kia tikrieji Kubo agentai A 
dymas. kad Osvvaldas prezi- merikoje. Bet kas iš tikrųjų į 
dentą nušovė. Karabiną ga-j buvo Osvvaldas ir kodėl 
Įėjo ir kas kitas iš jo pasi-; Džek Lubiui buvo leista jį 
skolinti, arba galėjo ir pa- nužudyti, kai policija laikė
vogti.

— Maik, ar tai tu nori pa
sakyt, kad Osvvaldas buvo 
nekaltas?

— Ne, tėve- aš negaliu to 
pasakyti, nes aš nežinau- Ar 
jis buvo kaltas, ar nekaltas, 
tą galėjo tiktai nešališkas

jį savo rankose surakintą, 
tai kol kas yra misterija, ku
rią stengiasi išaiškinti War- 
reno Komisija. Ji klausinė
ja liudininkus ir renka viso-Į 
kius faktus. Tas darbas tę
sis gal metus laiko. Taigi 

pa-dabar reikia laukti, ka
teismas nuspręsti. Tačiau, sakys jos raportas, 
kol teismas šio reikalo neiš- — jęU, jeigu tu sakai- kad 
tyrė ir nepadarė sprendimo-j reįkia laukti, Ui turėsim 
oficialiai jis buvo laikomas laukti. Dac oi-
nekaltu. Jeigu jis nebūtų tu
rėjęs iš ko pasisamdyti ad 
vokato, teismas būtų net ir 
gynėją jam pasamdęs. Prieš 
kiek metų toks atsitikimas 
yra buvęs Massachusetts 
valstijoje, netoli nuo Bosto
no. Vienos firmos skalbyk
loj buvo nušauUs jos prezi
dentas. Buvo subatvakaris, 
ir visi darbininkai buvo jau 

namo, ofise liko tik

Žmogaus plaukas per mė

nesį paauga 1 colį. Jo am

žius 2-4 metai.

tems ir sunkiau sulaukti pir
mojo išlėkimo, bet paskui 
dėl pastovaus ir šilto oro jų 
šeima smarkiai vystosi-

Pirmoji išlėkimo diena

Ką turi daryti bitininkas 
pirmąją išlėkimo dieną?

Kiekvieną apsilaksUnčią 
šeimą naudinga stebėti. Iš 
bičių elgesio galima šiek 
tiek spręsti apie jų būvį. Jei
gu bitės linksmai, gyvai ap- 
silaksto ir greitai grižu į a- 
vilį, šeimoje viskas gerai, 
eigų apsilaksčiusios bitės 

lėUi grįžta į avilį ir ilgai 
ant lakos ar sienelių vaikš
čioja. lyg ko ieškodamos, 
tai galima įtarti, kad jos be 
motinos. Bitės, kurios pus
gyvės išeina laukan ir vėl 
grįžta, miršta badu. Kurios 
šeimos visai nelekia laukan.

dinasi, motinos nėra. Šitai 
šeimai reikia duoti šilto ir 
vidutinio stiprumo sirupo, o 
po 8-9 dienų antrą kartą ją 
apžiūrėti, ir, neradus perų, 
šeimą kuo greičiausiai su
jungti su kiU šeima.

Apžiūrint lizdą taip pat 
išaiškinama, kiek bitės turi 
maisto. Radus mažiau kaip 
10 svarų, reikia duoti apie 
6-7 svarus tiršto cukraus si
rupo.

Supelėjusius korius, nors 
jie būtų su medumi, reikia' 
išimti ir išvalyti sodos ar 
valgomosios druskos tirpalu- 
Senus supelėjusius korius 
geriau sulydinti. Medų rei
kia išpiauti, šildyti atskirai 
ir supenėti bitėms.

Kiekviename koryje me
dų reikia po truputį atideng
ti. Korius su susicukravusiu 
medumi reikia išimti ir pa
keisti koriais su tirštu cuk
raus sirupu.

Bitėms paliekama tiktai 
tiek korių, kiek jos gali ap
tūpti. Didesniame lizde yra 
šalčiau, ir šeima lėčiau stip
rėja. Išmatomis suteršti ko
riai pašalinami. Po apžiūrė
jimo laka sumažinama ir 
pridengiama lentele.

Antras lizdo apžiūrėjimas

tu ar šakute reikia išskusti . . ...
ligi vidurio korio sienelės. dėl turimų nepatogu-
Jeigu bitėms tenka supelėju-į nes baimė visus lygiai 
sius korius graužti, jos daž- persekiojo,—tiek kiniečius, 
nai suserga ir miršta- Suterš- ^k ir afrikiečius. Niekam 
ti rėmai nuo viduriavimo su nesinorėjo patekti į kor- 
perais reikia kaltu ar peiliu centracijos stovyklas vergų 
nuskusti, o rėmai su medų- darbams.
mi pašalinami, jų vietoje Jokie pareiškimai ar pa
duodant maisto švariuose geidavimai negalėjo padėti, 
koriuose. Į Bet kuris viešai pareikštas

Bitininką* K. M. 1 nepasitenkinimas ar pagei-
__________________ į davimas buvo suprantamas.

STUDENTO GYVENIMAS kaiP esamos santvarkos pa-
KINIJOJE | grindų rausimas. Nors stu-

--------- I dentai afrikiečiai ir savo tė-
vynėje nebuvo išpaikinti į- 
vairių gyvenimo patogumų 
ir didelės sanitarinės švaros, 
bet tai. ką jie išvydo komu
nistinėje Kinijoje,, juos vi
sus nustebino.

Ir nenuostabu, jeigu vie
no semestro paskaitas iš
klausę, 96 afrikiečiai toliau 
jau atsisakė siekti mokslo

Ganos (iš Afrikos) stu
dentas John Chivvi panūdo 
medicinos mokslus studijuo
ti bolševikinėje Kinijoj, nes 
jau buvo apsisprendęs ko
munistas. todėl pasirinko jos 
sostinės medicinos institutą.

Studentai jį iškilmingai 
sutiko. Po to nuvedė į stu
dentų bendrabutį, busimąją
jo gyvenamąją vietą. Čia ir! subolševikintoje Kinijoje- 
prasidėjo jo nusivylimas.! Ir SUprantama. kad be-

Studentų bendrabučio pa- veik visi jie apleido Kiniją, 
statas buvo paprastas iš len-! nuo bolševikinio komuniz- 
tų sukaltas namas be jokių nio išsigydę visam laikui, 
reikiamų patogumų. Kam- Į Afrikietis studentas visa 

'’Riderstai plačiau aprašė 
Digest“ žurnale.

bariuose lova prie lovos ir 
kampe sumesti drabužiai ir 
kiti daiktai. Viena prausyk-; 
la buvo skilta 30 studentų. Sena* tai galva, jauni tai 
Maudyklon galėjai patekti, jėgos- tai rankos ir kojos, 
tik vieną kaitą per keliasi Bet dažnai galva, miego 
savaites ir tai tik keliom mi- marinama, sunkiai slegia vi-

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

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir da-ugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- 

viena jauna mergina Le- žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
blanc. Žmonės matė, kad o- silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
fisan atvažiavo firmos pre- kai kurie gyviai laikosi ner-traliai. o stipresnis laimi, nors 
zidentas. Netrukus ofise pa- ir jam tenka priešų dantų ir aštriu snapų paragauti.

ii^iivA Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems bitinėse akelėse rodo. 
areštuota ir apkaltinta žmo- skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos anv-1 motina sena. Tokiai šeimai 
gaus užmušimu. Advokato sakos. .Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa any-
pasisamdyti ji neturėjo iš saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- visose
ko, todėl teismas paskyrė ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams akeJėse Paniniai perai rodo,
jai gynėją. Rodos, buvo aiš- ir pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 su persiuntimu. kafJ -e-ma turj neapvaisintą
ku, kad ji tą žmogų nušovė. Užsakymus ir pinisrus prašom siusti šiuo adresu: motina, arba traninę bitę.
Bet jos gynėjas tuoj parei
kalavo- kur policijos Įrody- “KELEIVIS”
mas, kad tas šūvis buvo pa- 636 E. Broadway :-------So. Boston 27, Mas*.

įseję

Po 7-10 dienų po pirmojo , x. ... i , -
apžiūrėjimo ir pasitaikius Baruose pabuvoti- V- H kun,.
gražiai dienai, lizdas apžiū-i fur clles lr barnlal- nle‘ 
rimas antrą kartą- Dabar ap
žiūrimas visas lizdas ir at
liekami darbai, kurių nega-i 
Įima buvo atlikti per pirmą
jį apžiūrėjimą.

Šito apžiūrėjimo metu 
reikia išaiškinti motinos tin
kamumą. Koryje ištisai už
dengti perai, be tuščių ake
lių tarpuose, rodo, kad moti
na gera. Daug tuščių akelių 
tarp perų ir traniniai perai 

kad

Naujas Venezuelos prezidentas 
Raul l^eoni (kairėje) prisiekia, 

Dugnas švariai pašluoja- Minėje senasis prezidentas Ro
mas. Radus kampuose ar a-( mul<’ B*lana>urt-

Vincas Krėvė

Šiandien, kada prie* 10 

metų miręs Juozas Stalinas

oačių komunistu paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 

tr jo lavonas ..išmestas iš 
nauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygele —

JUOZAS STALINAS

ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 

JUOZAS STALINAS, 

Kaina 25 centai.



Nr. 13. 1964 m- kovo 23 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis šeštas

s jįsSCaCA:? x ssĮg X xx.xjs:^Mj®a»W*

MOTERŲ SKYRIUS
•JŠfc'■■ ■■■ -■ --X s s':*3®SSSRRS*»> ■■ • • X:. x x r X :: r x sJiSįs^k

Sveikiname £ 
malonias skaitytojas, 

šviesių Velykų sulaukusias!

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa-
K.vii i r.eieivio skaitytojų klausimus teises 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attornev ai Law,
8 Belgrade Avė., Rosiindale,
Boston. Mass. 02 i.31.

kito autobuso tarnautojo 
apsileidimo (negligence).
To Tamsta negalėtum irody- 

Į ti- nes toks įvykis yra labai 
nelauktas ir retas ir yra nei-

j t & lg 1 1 1 (j 11 1 H K V**
leiviams nuo tokių Įvykių 
apsaugoti.

Salomėja Nėris

PAVASARIO DAINA

Baltija audromis graso----
Jos audringas būdas.
Prie Baltijos — lyg prie sesės 
Lietuva prigludus.

Baltaskariai debesėliai 
Per padangę irias.
Nemunu keliauja sieliai,
Aidi tamsios girios.

Debesų keliu skaisčiuoju 
Grįžta gervės- gulbės- 
Saulė beržą pabučiuoja, —
Beržas lyg apstulbęs.

Svaigulingai širdi glosto 
Žalio beržo šilkas.
Dega, rausta žemės skruostai- 
Gaudžia dirvos pilkos.

Saulė rytmečio lašeliuos 

Ugnimi sužibo.

Žemė bunda- žemė kelias 
Darbui ir kūrybai.

Mūsų Baltija brangioji 
Dūsauja ir grąžos.
Bangomis krantais bėgioja- — 
Ach, erdvės jai maža!

Su pavasariu mes einam!

Dainos mus palydi.
Neški- vėjau, džiaugsmo dainą 
Per pasaulį didį!

Naujavedžiai aktoriai Burton ir Taylor atrodo labai 
laimingi, bet galima abejoti, kad tai ilgai tęsis, nes 
Taylor jau, be Burtono. turėjo 4 vyrus. Ne pirma 
žmona tenka džiaugtis ir Burtonui

Kaip Keleivio skaitytojas 
kreipiuosi i Tamstą šitokiu 
reikalu:

Citrina
Yra daug visokių menkų 

dalykų, kurie visgi mums 
labai palengvina kasdier.i- 

j ni darbą ar gyvenimą. Dau- 
i guma tokių dalykų mums y- 
ra taip Įprasti- taip savaime 
sprantami- kad retai kam iš 
mūsų ateina i galvą pa
klausti, iš kur ir kada jie at
sirado. Vienas iš tokiu labai

Važiuodamas i darbą 
miesto busu, sėdėjau suole 
ir skaičiau laikrašti- Staiga 
pablūdęs (o gal gilias) ki
tas keleivis užpakaly ma
nęs kumščiu keletą kartų 
man smogė per galvą, pada
rydamas veide žaizdas. Bu-

______  so šoferis Į tai nereagavo,
. _ ., y užpuolėjo pavardės nenu

minta. Tai bu\ o nepaprastai statė, ir leido jam iš buso

Kas liečia šoferio elgesį 
po įvykio, būtent, kad nepa
reikalavo užpuoliko pavar
dės. o Tamsta dėl to negali 
ieškoti iš užpuoliko atlygini
mo už padarytą skriaudą, 
tai galima būtų argumen-

Kadangi dalvkas yra tiktai tuo*1^ autobusų vaidyba 
principinis, tai advokatams (Transport Authoritv) prii- 
nėra iš viso jokio materiali-' ma keleivius Į autobusą ir 
nio išskaičiavimo tokia byla t0(iėl turi garantuoti jiems, 
užsiimti. Man gi lieka gydy- ^ad jie saugiai nuvažiuos 
mo išlaidas pačiam apmokė- ten’ ^U! važiuoja- tačiau to- 
tj kiu atveju Tamsta gautum

iš jų atgal tik bilieto kainą, 
Koks Tamstos būtų man y įuos pinigus, kuriuos 

patarimas? Man yra ir mo- užmokėjai už važma. O dėl 
raliai skaudu. Žmogų did
miesty. lyg kokiose džiung
lėse- gali mušti ir primušti- 
ii- niekas už tai nėra atsakin
gas. Gi objektas per mažas 
bylai vesti-..

to tikrai neapsimokėtų byli
nėtis.

Aš Tamstą galiu užtikrin
ti- kad aš gerai suprantu 
Tamstos pasipiktinimą. Vi
sai teisingai Tamsta sakai.

M a r g u c i a i

Pasakojama, kad nunešti dovanų marguti — reiškia 
gerą palinkėjimą ir tinkamą velykinę dovanėlę. Mat- 
kiaušinis iš viso yra gyvybės ženklas. Drauge su pavasariu, 
kai visur bunda gyvybė, kiaušinio Įteikimas ženklina 
geriausius linkėjimus.

Mūsų rašytoja Gabrielė Petkevičaitė (Bitė),- gyven 
dama savo sename dvare Puziniškyje, kad ir nebuvo pa
maldi, vis dėlto lietuvių krikščioniškus papročius gerb
davo ir savo namiškiams velykini stalą ruošdavo. Ne tik

didelė pažanga modernioje 
chemijoje, nes jau tada bu
vo žinomos citrinos rūgšties 
vertingos savybės.

Scheele pagaminta gryna 
citrinos rūgštis buvo gana 
brangi, nes pagrindinė me
džiaga jai gaminti buvo cit

. j , , - - nna- nuo kurios geresnio ar
įprastu dalyku vra citrina iri -ji- -ii•- - . . * * blogesnio derliaus pnklau-jos rūgštis

šeimininkė vertina citri
nos rūgšti, kaip paramą Į- 
vairias uogienes verdant ar

svdavo ir rūgšties kaina.

Citrinos rūgšties pareika
lavimas vis didėjo- Amerika

, , . , - - i iki 1880 metu ja turėjo im-
ka kepant, kaip priemone - r m - ,i- - 1 V \. b . .* poituoti is Europos. Tai bu-demems pasalinti, kaip pi- , ,1 -, * , 1 G vo brangus ir dažnai nesaugia kosmetika rankoms ir ,- -

- • x i i u x gris biznis, panašiai. Bet kada buvo ta i
citrinos rūgštis atrasta ir; Anuo metu du vokiečių 
kaip vartota, reta jų težino, imigrantai turėjo New A or

fni Izko im/vnnr\rt ietį ii iiirvny

pasišalinti- o man patarė ei
ti ieškoti pagalbos, nes ma
no veidu tekėjo kraujas.

Į mano pasiskundimą 
Transit Authority man pra
nešė, kad už tokius dalykus 
jie nėra atsakingi-

Ar aš galėčiau traukti 
teismo atsakom vbėn Tran- 
šit Authority už tai. kad bu-' 
so šoferis nepasirūpino tuo- į 
jau nustatyti užpuolėjo as-i 
menybės arba ji perduoti 
policijai- Man asmeniškai
buvo ”bevond my contro-1“ '——-
nustatyti- kas buvo užpuoli- LEAVE YOUR TEARS IN 
kas. Man atrodo, kad šofe- MOSCOW, Barboros Armonie- 
į is turėjo pasirūpinti, kad : 
užpuolikas neliktų nežino-

A. D.
Illinois.

Atsakymas

Deja, Transit Authoritv 
yra teisi. -Ji nėra atsakinga 
už Tamstos sužeidimą. Pa
gal Įstatymus Tamsta turė
tum Įrodyti- kad Tamsta bu
vai sužeistas dėl šoferio ai

kad žmogus gali būti sužeis
tas, o atsakomybė niekam 
nebus uždėta. Romėnų teisėj 
toks atsitikimas kaip Tams
tos buvo pavadintas ”dam- 
num absque iniuria“. Reiš
kia, skriauda be atlyginimo. 
Labai gaila- bet yra faktas, 
kad moraliniai ir teisiniai 
standartai dažnai skiriasi-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K. Žmo J- 
aomūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ....................................... $5.00.

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ... ?5 50

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kantskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 04.

LIETUVOS SOCTAI.DEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAi. 
RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

KODĖL AS NETIKIU J DIU'/Ą? 
Atvira nuomonė, įdomus argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatoriu. Kaina 25 Cnt.

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

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose 
ra vienybės, 80 psl., kaira .. Ji.36

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliuma=; Trumpa* 
socializmo aiškininmas. Kaira 25 c.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų rašta; dėl bol
ševikų okupacijos ir teroio Lietu
voje. Kaina ........................... 25 Cnt

VISUOTINAS TVANAS. Ar gąiėjo 
toks tvanas būti ir apit tai sa
ko mokslas? Kaina........... 26 Cat

NAUJA VALGIŲ KNYC-A. naraši 
M. J’ichelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

CEZARIS, Mirko J edu’.ič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos i« dalys........... J5.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų. 255 psl. g“ra 
popiera. Kaino ........................ $5.0?

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I irtu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. rt8 psl„ kaina ........... $2.0«

(9EJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kata 
liškio meistriškas aprašomas. ka:p 
karui -inant prie galo tūkstančiai 
lietuvių i>ėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘v*ųi»otojų’, 336 psl. Kaina $;>.O0

tE.MAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo kai o metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveiksiu, 128 puslapiai, 
kriua  ........................ 50 CV

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keite'-i visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ..................... 25 Ct.

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir na ' linga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 53e.

nės "Kryžiau? kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 nusk, kaina ....S3.95.mas. O kadangi jis to nepa

darė. tai Transit Authority___ __
liūdesio simboli Sam.rta ir pradėjo ja ga- turi būti už tei atsakinga, i

minti, importuodami tiktai__________________________ Į chel.-onas. Virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais ................  .............. .. $4.00

Kad citrina yra tokia 
rūgštis ir gaiži, tai senovėje 
ji buvo
Indijoje vyrų našlės, kurios 
eidavo Į laužą ir turėjo būti 
sudegintos kartu su jų mi
rusiais vyrais, pagal Indijos 
papročius, nešdavo savo

cii_CU“
sidomėjo citrinos rūgšties

neandi’bta žaliava iš citri
nos* sunkos. ‘ KĄ NUNEŠIM DOVANŲ?

Bet ir tas metodas buvo Mamvtės ir močiutės, ei- 
, . . nesaugus, nes gamyba pn-į damos i svečius, be abejo

rankose citriną. Europoje klausydavo nub citrinos der-1 peužmilį vaikeliams velyki- 
dažnai dėdavo puodus su liaus. Ir tais laikais buvo ne dovanėle nunešti. Ant
citrinomis
karstu-

ant

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE.

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romana® iš žemaičiu krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

1J PASAUI IO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių Tetų vių ir anglų kalbomis

mirusiųjų sensacija- kai pasisekė pa
gaminti citrinos rūgšti iš pa- 

Nors jau senovėje ir ver- prasto cukraus ii' malaso. 
tindavo citrinos rūgšti- bet Mat. tam tikras grybelis ar 

' romėnai augindavo citrinos pelėsis sukelia cukruje rūgi- 
medžius ne dėl vaisių, bet mą, kurio padarinys—citri- 
dėl brangaus paties medžio, nos rūgštis.
Šiandien visiems yra žino- gitą dirbtinė citrinos da- Ogi knygutę! Močiute.
ma citrinos bei kitų citrusų bar gaminama ne tiktai A- 
vertė. Mes šiandien nekal- merikoje. bet ir Europoje ir 
bėsim apie citrinos vitami- kitur. Ji yra daug pigesnė

apie lietuvius visame pasauly. 
$6.50greitųjų Į puolusios i saldai- psi. Kaina 

niu krautuvę, pridės i dėžu- DIENOJANT. “knygnešiu karaliaus" 
te šokoladinių zuikelių, vis-
ėiųkų. kiaušinukų ir tt. O koj.^ METAI Kjpro BieBnW „„„j.

ninių antroji dalis, 592 poslapiai. 
Kama ......................................... $6.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpo 
pasakojimu. I*?0 psl. Kaina .. $2.0C

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surir.ko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su egidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti n- 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
$26 pusi. kaina ......................$5.0€

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ge 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14j 
p«L, kaina ............................. $L25

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Value- 
ko romana= 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūra. Pirma dalis 280 
psl. Kaina........... ....................... $3.00.

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

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jc 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
pon-eriuje. Kaina .......................$8.5-'-

TIKRA TEISYBE APIE SOVIET1 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra. faktų šviesoje. Trumna bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ...................................... 50 Cnt

-ENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nu- 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Farašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl., gera* popierius 
kaina ........................  $10.0f

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose daly-e 
Visos t-ys dalys įrištos i viena 
Aut--rius. pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigą® Vasaris išsiža 
dėjo kunigystė* dėl moterystė* 
knygų, kieti virtai, 031 puslapis 
Kaina ...................   $6.00

reikia daugiau?— savęs 
klausinėdamos ieškos aki
mis po krautuvę...

užmiršai, kad vaikas laukia 
paveiksluotos knygelės. Po 
■aldainių dėžute padėk to

tuose, bruknėse ir kituose reikia-neatsižvelgiant Į cit- , šutinę dovanėlę, ar apati-
vaisiuose- bet daugiausia rinų derlių- r.ę knygutę?
jos citrinose, iš kurių ji ir sa- ‘ _, . » .. . ' —

savo salione baltai užklotas Velykų stalas būdavo gausus- vo pavadinimą gavo. ____________________________
bet ir ūkio darbininkams ji ruošdavo iškilmingas \ elyku ,,n™ST^meiis^švedo Paragink savo pažįstamus į tuvišku knygų. Štai ir Kelei-

Dabar yra išėjusių iš 
spaudos vaikams gražių lie-

šventes su giaziais maigueiai>. J vaistininko Carl Scheele ir išsirašyti Keleivį.
Kas nežino, kaip gračiai mokėdamo kaime išmarginti pį17ną kartą jo gryna paga- metams $5.

kiaušinius be jokių pirktinių dažų! Svogūnų lukštais is-___________________________________________________
dažydavo geltona spalva, beržo lapais — žalsva-

Kaina vvje galėtumėte gauti vai
kams šias knygas:

Janina Narūne 

PAVASARIS

Žengia pavasaris medžių viršūnėmis! 
Švinta ir juokias jauna žaluma. 
Brinkina sulos šakelę lepūnę- —
Verda ir šėlsta nubudus jėga! 
Rausta- žėruoja pavasario ūgiai,
Dega, lyg tūkstančiai žvakių žalių... 
Saulės bučiuojami- virpa nudžiugę, 
Svaigsta galva nuo kvepėjimo jų!

SOV.O VV-V'Stęį

Joan Merriam, 27 m., mėgins viena skrisi i aplink pa- 
■aulį. Ją čia matome prie savo lėktuvo.

MURKLYS. A. Giedriaus apy
saka. 130 psl., kaina . . SI.80.

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

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 

pusi., kaina .................... $2.00

GINTARėLe, .T. Narūnės pasa
ka. gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ................ {1.00

Ta nati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

llftLYN' KARVELIAI. Aloyzo Ba- 
r-r«i movvj, ;:rės vaikams, 69 pal.
tr*’-— ............... t l-BO

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio admi- 
į nistrac.ijoj už 50 centu.

Užsakymus ir pinigus prašoma siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

€3< C. Broadway ------- :-------- So. Boeton 27, M«
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Šitaip pasveikino A. Shallną
Kovo 21 d. 17-kos Bostono lietuviškųjų organizacijų 

atstovai šitokių raštu pasveikino Lietuvos garbės konsulą 
adv. Antaną Shallną:

D. G. Advokatui ANTANUI O. SHALLNAI, 
Lietuvos Respublikos Garbės Konsului,
Boston, Mass.
Mielas ir brangus musų Konsule,
Septyniasdešimt gyvenimo metų,
dvidešimt penkeri metai Konsulo garbės tarnybos 
Lietuvai — tos dvi Tamstos sukaktys suburė krū
von Bostono lietuvius,
kad Jus pasveikintumėm,
kad Jums palinkėtumėm sveikatos ir stiprybės, 
kad su pagarba prieš Jus palenktumėm galvas. 
Septyniasdešimt metų Tamsta buvai susipratęs 
ir taurus lietuvis, niekad nepamiršęs lietuvio užda
vinių ir pareigų Amerikoj;
būdamas konsulu, gynei ir tebegini Lietuvos ir lie
tuvių gyvybinius reikalus,
rėmei ir teberiami šio krašto lietuvių visuomeninę 
ir kultūrinę veiklą,
aktyviai dalyvavai ir tebedalyvauji lietuvių tautos 
kovose dėl laisvės.
Visa tai regėdami ir paliudydami, tariam: nepri
klausomos Lietuvos Konsulo buvimas Bostone yra 
mums daug daugiau, negu šilta užuovėja!

Ilgiausių metų adv. Antanui O. Shallnai!

Pagarbą ir dėkingumą Tamstai reikšdami 

SEPTYNIOLIKOS LIETUVIŠKŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI: 

Bostonas, 1964 Donelaičio m., kovo 21 d.

Kovo 10 d. New Hampshire gyventojai nubalsavo le
galizuoti arklių lenktynių loteriją. 60 nuošimčių k>te- 
rijos pajamų eis švietimo reikalams. Paveiksle matyti, 
kaip žmonės stovi eilėje prie loterijos bilietų Šitiem 
mieste, kur Rockingham Parke vyksta arklių lenktynės

1964 M. KALENDORIAUS lieškomas Jonas Grūstas, PLAUK, MANO LAIVELI, 
NEBETURIME gyvenęs 8769 Epworth. De- Petro Segato eilėraščiai,

111 psl.. kaina......... $2.00
LIE-

KALENDORIUS JAU IŠ- A?‘Iįon?v?ru^* TV,VA STATANT, Rapolo
1188 rnghland Avė., Ior- Skipičio atsiminimai. 440

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

...... -Kr-miT troif, Mich. J is pats arba a- - ,, .. , .KI.I.r.I\IO 1.164 METŲ pįe ,j ka žinantieji prašomi NEPRIKLAUSOMĄ

PARDUOTAS- KURIEMS rington' Conn 

NEBEGALIME TO KA
LENDORIAUS PASIŲSTI,
TIEMS ATSIŲSTUS PINI
GUS ĮSKAITYSIME Į PRE
NUMERATA.

KELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKENAS

33 CA1RNLEA CRASCENT 
BELLSHILL

LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

Lietuva nežuvo ir negali 
žūti. Jos senos galybės pele
nuose niekad neužgeso tau
tinės minties ugnis.

J. A. Herbačiauskas

KĄ DOVANOTI?

Jeigu vra reikalas ameri-
BIČIULIŠKUMO IR LITERATŪROS MEILĖS TALKA kiečiui *pa<įovanoti knygą

" " . tai Keleivio administraci jo-
Leidžiami mirusio Juliaus Kaupo raštai je oalite gauti šias tinkamas

1 knvffas:
Mirties realybės akivaiz- das Adamkavičius, dr. Ka-

Susirenka LDD kuopaV. Kojelienės koncertas .
pavyko ~ ~
_____  Balandžio 5 d. 2 vai. po-

Praeita sekmadieni Jor- pfet So. Bostono Lietuvių 
dan Hali buvęs solistės Va- Piliečių Dr-jos patalpose 
lentines Kojelienės koncer- bus Lietuvių Darbininkų Di-
♦ *1-1

DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi jiagal- 
hą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siusk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

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

Newark 1, N. J.

NAUJAUSIOS KNYGOS

MES NEŠĖM LAISVĘ. Lie
tuvos kariuomenės sava
norio Petro Pleskevičiaus 
idomūs atsiminimai. II

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, i 17 psl., kaina $1.50

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina ................. $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............$3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
S2.00. '

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

patašyta ir praplėsta lai- Keleivio administracijoje: 
da, 196 psl., kaina $2.00. So. Boston 27, Ma’s.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės idomūs atsi-iz 9 \
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.

HISTORY OF THE LI
THUANIAN NATION, pa-

iškeliavusiam Įgauna di- tė- dr. Adolfas Darnusis, dr. ^ase Kostas Jurgela, kaina 
džiąją prasmę tik tada. kai Juozas Girnius, Marius Ka- *5'
jis pareiškiamas, nors ir že- tiiiškis, dr. Vytautas Kavo- POPULAR LITHUANI- 
miškomis formomis, bet su Hs, Kęstutis Keblvs, dr. F. AN RECIPES- parašė Juzė 
mūsų pačių gyvenimu neiš- Kauna®, ARimanta® Daužvardienė- kaina $2.
nykstančiomis konsekvenci- Mackus> dr? Vytautas Ma-’ ”Twenty years’ struggle

jauskas, dr- Vytautas Mile- for freedom of Lithuania “ 
Mirusio rašytojo ir dakta- ris, Henrikas Nagys, Alfon- redagavo J. Audėnas, kai-

ro Juliaus Kaupo atveju jo sas Nakas. Alfonsas Nyka- na $1-50.
draugams, pažįstamiems, vi- Miliūnas, Kostas Ostraus-i „ .
siems io mokslo ir profesijos kas- prof. Justinas rikunas, . u .- ■» a - -
,....? r . J 1 kow- paraše B. Armoniene,bičiuliams, visiems, kuriems \
velionis bent iš jo raštų vra Liūne Sutema- dr. Vytautas kaina <3.95.

doje bičiuliškumas, pagarba zys Ambrozaitis, Kazys 
ir atminimas nesugrįžtamai Bradūnas, Vitali ja Bogutai-

•įti-oiiL-z ui-tii-iilni nni’tpri jos susirinkimas.UUCtUnv, . *■ =Čia bus galima sumokėti artimas-

636 E. Broadway,

Ar turi šitas 
knygas?-

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė. 
lapių. 96 psi., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kai-
KATRYNA, Sally Salmi- na ......................... $0.50

nen, garsios švedų rašyto- NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
jos romanas, 291 psl., kai- kaina ............................... $0.20
na $5.00. Į dėl PINIGŲ, 3 veiksmų dra

ma. L. Tolstojus, 62 psl., kai-
PANEVĖŽYS, didžiausia n? .............................$0.35

knyga apie tą miestą ir a- LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma- 
pylinkę, 430 psl. kaina tulaitis, 24 psl., kaina s0.25

publikos- Didelę jos dali su
darė bostoniečiai lietuviai, 
bet buvo daug atvykusių net

dabar sudaroma i auras, dr. Jonas V alaitis ir Lithuania i j lana _ ror i_ne-
$6.50. LIETUVA,

narius atsinešti nario kny-
iš \Vorcesterio, o taip pat ki- gėlę. _ .
tataučiu. Kadangi netrakus turės,.

me kortų vakara- tai nariai 
Koncertą recenzavo irj prašomj atnešti bet kokių

nario mokesti, tad prašau proga savo jausmus velio- Vytauto Didžiojo universi- rOes,“ parašė L. Valiukas, VARPAS nr. 5, daug Įdo
mių straipsnių, 278 psl., 

----------- kaina $2.00.
niui pareikšti taip. kad in- teto Medicinos fakulteto XX kaina $4-75. 
tencijos pėdsakai lietuvių laida. -----------

amerikiečių spauda, bet a-i dovanų. Už 
pie tai plačiau kitą kartą. mjtetas bus

L. Jasaitienė Chicagoj

Laima Jasaitienė penkta
dieni išskrido Į Chicagą, i 
savo tėvelio pulk- Jurgio 
Bobelio mirties 10 metų su
kakties minėjimą.

Šachmatininkai laimėjo

Tarptautinėse Bostono 
varžybose praeitą penkta
dieni- kovo 20 d.- So. Bosto-

STABMELDIŠKA 
32 psi., kaina .

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psL 
kaina 25 centai.

RUDENS SAPNAI, Kotry- MONOLOGA1 IR DEKLAMA- 
nos Gngaitytes eilerasciai, ciJOS. 96 psl.. kaina .. $0.25

in<ZV.1W

tautos kultūriniame gyveni- gįo komiteto vardu tad 
me neišnyktų ir mūsų visų čia ir kreipiamasi Į visus, 
viešėjimui žemėje seniai pa- kam tik mirusio rašytojo at-i

Jieskojimai

Prašau atsiliepti Juozą premijuota knyga, 80 ps1 . <An\-Acie 
minimas vra brangus, prisi-! Petraškevičių iš Popilekal- kaina $2.00. -»AL. Abis

labai dėkingas. | Ka]ba .ja eina apje Ju pinlįp„ auka prie ,u.| nio. nuo Šunskų, šiuo antra
tai rengėjų ko- sibaigus.

N. Jonuška, 
sekretorius

S. Januškienė vyksta 
į Chicagą

Stela Januškienė- roslin- kap pragare«? prieš mirtį 
dalietė, vyksta į Chicagą sa- baigtas spaudai parengti jo 
vo sesers Petrės U laekienes novejja rinkinys, ryškesnieji
aplankyti. . straipsniai literatūrinėmis

„ Urackienė buvo susizei- ternomjs jr literatūrinės ver- 
. I dusi koją ir dabai gy< osi tur- ra§vtojo laiškai-

namie. Visam šiam užsimojimu-

liaus Kaupo raštus. Norima liaus Kaupo raštų išleidimo.
! išleisti jų pilną pomirtinę j Įprasminkime savo talką 
laidą, kurion Įeitų Juliaus j kūrybinės amžinybės dvel-
Kaupo klasiškųjų pasakų! kimu, pagarba mirusiam ra-__________________
pluoštas, anksčiau pasirodęs šytojui ir meile lietuvių lite- Ieškau savo tėvo George 
vardu '"Daktaras Kripštu- ratūrai Aukas siųsti šiuo Andrei (Jurgio Andrelos. And- 

adresu: Valdas Adamkavi- Jis b“vo
čius, Tabor Farm. Sodus. į 
Michigan 49126

Juliaus Kaupo Raštams 
Leisti Komitetas

Jonas Čekauskas 
Leuschnerstr. 12 
(2GS) Pinneberg 
W. Germany

Jis huvo 
’), dabar 

ninkas ar bedarbis. Jis pats ar-

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St. Michelso

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

SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

4EL0-S BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na $0.75

.JDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
torai, 32 psl., kaina 50 centų

i NEPRIKLAUSOMOS 
VOS PINIGAI. -Jon 
rys, 225 nsl.. kaiba

LIETU-
(welder), dabar turbūt pensi- ĄTSIMINTMAI APIE JUO- KUNIGAI, -Jonas K. Ka-

j 00
j ba kas apie ji ką žinojo ar da- Zf ANARCHIZMAS. 29 psl., kai-

bar žino. labai prašomi man te- ronele LiUdziUViene, 8_. , ........................................ $0.15
lefonuoti (STagg 2-51S8) arini į psl. kaina..............$1.00
rašvti šiuo adresu:

no LPD-jos šachmatininkai ramintas Kaliforniioi realizuoti ir lėšoms telkti v- 
Įveikė Cambridge 2 koman- * _______ ra sudalytas komitetas iš ar-
da santykiu 3:2. Musų ko- p,.aeitJ, savaitę Juozas timųjų velionio bičiulių ir 
maudai taskus launejo Al- Gedmintas įvažiavo į Ka- io profesijos draugų: Val
gis Makaitis, Petras Kon- n nuolat y. Jo
tautas ir Algirdas Leonavi- ank?čiau ten išva.

c,us* žiavo.
Balandžio 3 d. Boylstono Būdamas Bostone J. Ged-

šachmatu klubas atvyksta j mintas buvo ypač veiklu?
So. Bostono LPD-jos rung- Susivienijime Lietuvių A- 

merikoje.tynęs su lietuviais.

Mirė O Čepulienė

Kovo 20 d. mirė Ona Lu- 
košiūtė-Čepulienė. gyv- Ros
iindale, palikusi liūdintį vy
rą Valentiną-____________

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYTĄ

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta

KNYGĄ: ""Lietuviu Išeivija bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose

Amerikoje,” DAUG PA- kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir

VEIKSLŲ. KAINA MINK- Į Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke-

STAIS V1RSAIS $4.00,

KIETAIS—$5.00 leivio administracijoje.

Knyga yra ginklas kovoje 
dėl naujo šviesaus gyveni
mo. * * *

Ką taupysi, tą turėsi.

Geneviene Andrela, 
167 Scholes St.. 
Brooklyn 6. N. Y.

.Išlaidos bus grąžintos. (10)

„ , . iŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
ATSIMINIMAI, parašė Juo- Ps*-, Kaina ............... $1.00

zas Liūdžius, 246 pusią- DELKO ŽMOGUI REIKIA 
‘ GERT IR VALGYT, dr. A.

piai, Kaina..........Garmus, 40 psl., kaina $0.15

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1386 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nariu »r 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 savitarninės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopa pagalbą ir fra- 
temalinę globa. 3) SLA apd-rauda yra saugL nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo 5100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie andraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 VVest 30th Street N«w York 1, N. Y.

jaunimui ir seimos

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

Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j 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 komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina....................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ......................................................  $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina ... ......... ..... .............................. . $2.0Q

KAII SENOVĖ-JF ŽMONĖS 
F ERSISTA PYDAVO SAU
ŽEMĘ, 28 psl.. kaina .. $0.10

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
zaina .........  ............ - $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl., kai- 
kaina •■••••» •••••• .^0.—o

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

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

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

KAS YRA SOC1ALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ........................................ $0-30

i PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos »- 
pysakos. A. Antanov, 45 peL,
kaina 10 centų

Užsakymus su pinigais prašo
ma siųsti:

KELEIVIS 
636 Broadvray

bo. Boataa 27.

f



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 13. 1964 m- kovo 25 d.

Vietines žinios
Laisves Varpo dešimtmečio Naujiena paprastame ras. jei blogai — blogas. siuntęs savo kunigus Svirs- 

minėjimas susirinkime To reikalauja ir draugijos ką, Janiūną, Klimą, lankė

Balandžio 12 d- So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau-

statutas, kuriame pasakyta, mane mokyklos seselės. Žu-l 
Kovo 19 d buvo So. Bos- kad kontrolės komisija savo kevitienė. Mozuraitienė/

>00000006000000000

tono Lietuvių Piliečių Dr- tikrinimo rezultatus surašo šiugždienė, Kruopienė, Bai-

r.,as. fai bus iškilmingi pie- imtas vienas naujas. tą pasilaiko sau ir ją per- nas Ekelevičiai iš Newarko
tūs su atitinkama menine Iš finansų sekretui iaus V. skaito visuotiniame narių ir kt. 
programa, kurioje dalyvaus Stelmoko pi arėsimo sužino- susirinkime. .
sol. Laiva Jiongirdaitė su ta kad per vasario mėn. pa- . ... , -Jėkoju \isiems už pa-
,------ . -j .. • , . i ------ ... kontroles komisija ne- drąsinančius žodžius, dova-komp. Julium Gaideliu ir ki- jamu būta $7,890. o išlaidų Komisija r

£° tik «9/.n>^iau Taigi, galai į>^
pietų ir programos bus šo- 
Kiai, giojant geram orkest
rui- kuri sudarys 6 asmenys, 
vadovaujami Ferdinando 
Smito. Šokiai truks iki vi
durnakčio. Minėjimui pasi- 
lirkta pietų forma todėl, 
kad būtų lengviau jame da
lyvauti ne tik Bostono, bet

su galais suvesti.
Susirinkimo pabaigoje

vienas kontrolės komisijos

kažkieno priekaištų, kad 
kontrolės komisija nieko ne
veikianti. Neteisybė, ii vei
kianti. bet jos pranešimų re- 
są, nes kam čia rašyti, jeigu

lankau 
neat

simenu, kada jame toks ak
tas buvo skaitytas.

. . . . Nariai turi reikalauti iš
„t! komisijos eiti pareigas taip, 

kaip statutas numato, ko
misija via prieš juos atsa-

taip pat ir plačiosios apylin- viskas via uip> kaip turi bū. 
Kės lietuviams. Kontrolės komisija aktą

Kaip žinia, Laisvės Var- rašanti tik tada- kai randa 
pui suzako iG metų kovo 7 ką nors netvarkoje, 
dieną- Dešimtmečio proga Nežinau, kaip nariams. 
Laisvės Varpas gauna daug bet man toks kontrolės ko- 
sveikinimų su dovanomis- misijos nario paaiškirimas

kir.ga- Komisija veikia ko
lektyviai. ne atskirai kiek
vienas narys.

i Ž-is

Padėka

širdiesnas- uz savo geros 
pai odymą.

Elzbieta Pleskevičienė

Šeimai be vaiku išnuomo- 
.anias 4 kambariu butas su 
vonia, šiitu vandeniu, seras 
susisiekimas- netoli pajūris. 
Klausti tel. AN 8-7356.
> TTTTTTi+tTTTTTftTfTtTfT’f

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽIUNSKAS 
629 E. feisht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

SAV-ON
• ROOFING and SIDING CO. J
{ » 
» 409 W. Broadvvay, So. Boston } 
< AN 8-2150 {J ♦
} DAŽOME IR TAISOME {
» Al Stecke F. Pukanasis }
{ Res.: 8 Faxon St. Natick } 
} Brockton 586-9272 655-0807 «
• ...............

skyrė po $50. Kovo 15 d. 
progiamoje Laisvės Varpą 
sveikino PLB valdybos vyk- 

’KIajūnų trio“ po eilės koncertu Naujosios Anglijos kolonijose domasis vicepirmininkas St. 
pirma kartą dainuos lietuviams Velykų dieną Lapinu rengiamame Savo sveikinimą atsiuntė 
■'Kačiuku vakare.“ Programoje taip pat dalyvaus Rita Ausiejūtė. Taip pat Tėvynės Garsų ra- 
Feliksas Kontautas ir Bostono vyru sekstetas, komp. Juliaus Gai- dijo programos vedėjas Juo

zas Stempužis iš Clevelan
do. Visi džiaugiasi šios vi
suomeninės ir kultūrinės ra
dijo programos veikla ir pa
brėžia jos vaidmenj mūsų 
gyvenime.

delio vadovaujamas.

'Kačiukų vakaras4 Talentai prašomi atsiliepti

Skautu Lapinų "Kačiukų 
vakaras" bus Velykų dieną, 
kovo 29 d. So Bostono Lie
tuvių Piliečių Dr-jos salėje. 
Pradžia 7:30 vai. vak., Įėji
mas Š2.50.

Visi talentai, kurie ren
giasi dalyvauti seniausių N. 
Anglijoj lietuvių radijo 
programų 30 metų sukaktu
vinėje talentų popietėje ba
landžio 26 d. So- Bostono

Programoje: Bostono vy- Lietuvių Piliečių Dr-jos salė-
rų sekstetas, Rita Ausiejūtė- 
Feliksas Kontautas ir "Kla
jūnų trio-4*

je. prašomi dar prieš Vely
kas atsiųsti Valentinai Min- 
kienei savo programas.

Kęstutis Girnius gavo 
B.C- stipendiją

Kęstutis Girnius gavo 
Bostono Kolegijos pilną sti
pendiją ir toje kolegijoje 
studijuos filosofiją.

Jis pernai ir Bostono li
tuanistinę mokyklą baigė 
pirmuoju mokiniu.

Linkime ir ateity gero pa
sisekimo.

I Teielonas: AN 8-2805 ,
; br. Jos. J. bonovan: 
\Dr. J. Pašakarnio \

REAL ESTATE 
EDMUND L. KETVIRTIS 

FAI LA B. KETVIRTIS
LICENSED BROKERSVasario 18 d. bekasant 

sniegą prie Šv. Petro lietu-
V v llilOAJVC* II Cit IV Į/UUlCill-l SJiUAV . - *■ J •“ •'

skiriamom tolimesniam tos buvo didelė naujiena. Aš iki vių bažnyčios m e
programos tobulinimui ii šiol maniau- kad kontrolės sndlys pi'iepuo is n
stiprinimui. Pavyzdžiui, — komisija- ka nors patikrinu- nuvežta į ngoninę.
Sandai os Pirmoji Apskritis si, turi surašyti akta. Jeigu Ligos metu manimi rupi *
ir SLA Antroji Apskritis pa- viskas gerai, tai ir aktas ge- rosi pi ei. P. \ įrmaus 'is- a». > 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.s.4,4.**

* LAISVES VARPAS U J
NLAKIOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ J 
kultūrinė RADUO PROGRAMA LJ J 

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte

mane ištiko 
buvau

s-<-
►*•+•
*•
x
«-

J. Vaičaičio {staiga 
kitoje vietoje

AM Bangomis 1190 kilocikiu 
FM Bangomis 105.7 megaciklu 
IŠ WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON 18, MASS. 

TeL JLniper 6-7209
* DOVANOS J LIETUVĄ

H5H e lt. K LiųroK iu., INC.
19 RAMP STREET

C0HM0XWEALTH 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

""i
KETVIRTIS REALTY *

379 WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127 

Tel. 268-4649

s

J ĮPĖDINIS 
J OPI OME i RISIĄS
• Valančios:
{ nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 
J Vakarais iš anksto susitarei.
‘ 447 BROADVVAY

South Boston, Mass

Cosmos Parcels Express 
Corp. siuntinių Įstaiga ir 
krautuvė, J. Vaičaičio vado
vaujama. nuo balandžio I d. 
persikelia i 327 W. Broad-

Taip pat prašomos visos way- So. Bostone (toj pačioj 
gražuolės Miss Lithuania gatvės pusėje, tik 6 namais 
of N. E.", kurios buvo per žemiau).
tuos 30 m. išrinktos, tuojau ---------------------------
susižinoti su Valentina Min- 
kiene telefonu AN 8-0489

MARGUČIAI 
Kas nori pirkti gražiu ve-

arba laišku 502 E. Broad- lykiniu margučiu- kreipki- 
wav, So. Boston, Mass., tės i Silver Cafe. 332 Broad
noio-_ wav, So. Bostone. Jei kam s0212<• nes ne u. j a c« oai reįkalingas iu didesnis skai- • 

čius — praneškite iš anksto- jyra žinomi-
Valentina Minkienė-

sukaktuvinės popietės 
programos vedėja

(13)
-------------- ii

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

3E

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

ir krautuvė įvairių prekių, Į 
priderintų siuntiniam Į jvai-1 » 
rius U.S.S.R. valdomus [ 
kraštus, praneša, kad pagal • 
U.S-S.R. j

VNESHPOLSYETORG j 

patvarkymą siuntiniai prii- |
mami siuntėjų pristatytų

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, nakt; ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
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. Daliu išlaidu garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro- 
ės 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 — 
jūsu visos šildymo išlaidos apmokamos Ivgiomis daiimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:

Ketvirtis & to.
—-JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
J Rūpestingai taisome laikrodžius.

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

TEL. AN 8-2124

br. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO 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
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai-

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms Į Lietuvą per mūsų 
Įstaigą. Čia kalbama lietu* 
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai nos ir Magdutės pasaka,
vertinamų prekių. Patarnau- Biznio reikalais kreiptis į 
jam greitai ir sąžiningai. Baltic Florists gėlių ir dova- 
Paštu gauti sintiniai greitai nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pertvarkomi ir pasiunčiami, pay, So. Bostone. Telefo- 
Siuntiniai nueina tvarkingai.. nas AN 8-0489. Ten gauna

mas ir Keleivis.COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS.
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

hApsidrausk
ž j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j J• ’ J
: J Draudžiame nuo polio, viso- •
; } kių kitokių ligų ir nuc nelai- } 
j J mių (ugnis, audra ir kt.) .. • ■ 
j J Visais insurance reikalais { 
j 5 kreiptis: ! |

«

TeL AV 2-4026 į

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS ,

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

pagal sasitariiu* t
495 Coiumbia Road > 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Masa.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gvdytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

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

Šamai ir Ūkis:
287 Concord Rd, Billerica. Mass.

TEL. MO 3-2948

< • BRONIS KONTRIM
i į Jastire of thePeaee—Constable j
\ ; 598 E. Broadway •

So. Boston 27, Mass. 'daiktu (tik ne senų) ar pa- • Ęortuna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
•u . • i i reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia

pildomi vietoje krautuvėje. : šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi
v;.-: : turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui, ž

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

FORTŪNA FUEL CO. /
487 Washington St., Dorchester, Mass., 02124. \

Visi mokesčiai sumokami 
vietoje išsiunčiant siunti- j 
nius, kad gavėjui nereikėtų j 
primokėti. Į

Priimami užsakymai, čia \

• Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

390 West BR0ADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8761 
Persiunčiame Jūsu nudarytus siuntinius i LIETI VĄ ir \ ĮSAS 

kitas Rusi jos 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- sumokant nustatytą mokės- ( 
kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėdami aiškius siun-- ti, ir užsakyti daiktai prista- : 
tėjo ir gavėjo adresus. tomi U.S.S.R. vietoje. Be to- :
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami priimami maisto siuntiniai, j 
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.

sudaryti čia, ar užsakant iš 
Europos firmų standartiniai 
ar sudaromi pasirinktinai- 

Katalogai gaunami ang-
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au- jų. ukrainiečių ir lietuvių 

kalbomis.
Suinteresuoti gali rašyti 

lietuviškai.
Įstaiga atidaryta kasdien 

nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Cosmos p~»-cels Express 

Corp.
327 W. Broadway

So- Boston, Mass., 02127 
Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

vomobiliam. motociklams, dviračiams. Įvairiems radijo ir TV apa 
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

I«TUfa UVTVVI4KA. KREIPKTTŽS LlETUVTiK.V 
VIST StUNTfcLV ĮSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SAŽ’NTN- 
GIAUSIAI pv’’* GRF.TfTAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame «-u INTURISTO isralio’imai^Sinpti’-iai oe”—--mi t’-’c ° -’-i * ’-nl v-V

9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ryto iki 12 vai. d.
VEDftJAS: JONAS AIMlMoMS 1

poooooeosoooooooGe^oooBoosoooooooooeoaooooooeoBoez**;

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto Iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

♦♦ bažau ir Taisau
* Namus iš lauko ir viduje. 
X Lipdau popierius ir taisau 
J viską, ką pataisyti reikia.
»■ Naudoju tik geriausią 
X medžiagą.
t JONAS STARINSKAS 
> 220 Savin Hill Avė.
* Dorchester, Mass.
* Tel. CO 5-5854

* Charles J. Kay *
* LIETUVIS 
J Plumbinc—Heating—Gas—Oil
* License No. 4839*
♦ J Gazo šilimą permainyti S26a
«

♦ 12 MT. VERNON STREET J
♦ DORCHESTER 25. MASS. »

asa>»a>a>*>»»**«>aaasa?

Telefonas: CO 5-5839

»»
» » : » »
»

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys plamberiams 
Visokie geležies daiktai




