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Alaskoje baisus žemės 
drebėjimas

Pereitos savaitės gale įvyko šiurpus žemės drebėji
mas Alaskoje. Savo ploto apimtimi bei padariniais yra tai 
retas toks baisus žemės prajovęs. Skaudžiai nukentėjo 
Anchorage, Valdez, Kodiak ir kitų vietoviių gyventojai. 
Iki šiol suskaičiuota arti 200 žuvusių. Apytikriai nuosto
liai — 850 milionų dolerių.

Žemės drebėjimas praei- 
toto penktadienio pavakarėj 
ūžti ūko keturias minutes. Jo 
stiprumas, palyginus su nu
mesta i Japonijos Hirosimos 
miestą atomine bomba, bu
vo gal net stipresnis smūgis. 
Drebėjimas pasikartojo sek
madieni. bet jau silpniau.

Anchorage, Valdez. Se- 
ward, Kodiak ir kiti miestai 
atrodo kaip po baisaus bom
bardavimo. Žmonių ne tiek 
dau nukentėjo, nes Alaskos 
miestai maži (Anchorage 
60,000. o kiti drebėjimo pa
liestieji miestai turi vos po 
kelis tūkstančius gyvento
jų). 1906 m. per įvykusi že
mės drebėjimą San Francis- 
co mieste žuvo 452 žmonės, 
o 1960 m. Čilėj tokios nelai
mės metu žuvo net 5.700 
žmonių.

Prez. Johnson paskelbė 
Alaską didžios nelaimės pa
dėtyje. ir todė ji dabar turi 
teisę gauti federalinės val
džios pagalbą. Ten jau iš
skrido 162 gydytojai ir me
dicinos seserys, o Žemės ū- 
kio departamentas siunčia 
maistą Į nukentėjusias vie
toves. * * ♦

Žemės drebėjimo būta to
kio stipraus, kad jo sukeltos 
bangos Ramiajame vande
nyne pasiekė net Kaliforni
jos krantus ir Honolulu sa
las, esančias už kelių tūks
tančių mylių. Ir čia būta au
kų. Havajų salų pakrantėse 
astuoni žmonės buvo nušluo
ti bangos į jūrą ir prigėrė, 
o Kalifornijos uosto mies

telis Crescent City dar skau
džiau nukentėjo — 11 pri
gėrė ir 15 sužeistų. Smarkiai 
nukentėjo ir kitos Ramiojo 
vandenyno pakrantės.

L4F nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos

Jacksonvillej, Fla.. iš negrų studentų de monstracijos buvo kilusios didelės 
Yra sušeistų, suimtų, viena moteris nu šauta.

Prezidentas ragina galvoti 
visuomeniškai

Prez. L. Johnsonas atsilankė automobilių darbininkų 
unijos konvencijoje. Čia turėjo progą įsitikinti, kad orga
nizuota darbininkija pritaria jo politikai. Jis kvietė dar
bininkus ir darbdavius galvoti visuomeniškai. Sakė, kad 
būtina šalyje pašalinti skurdą.

grįžta į JAV 
Rūta su tėveliais

Tai įeit. Harold Welch. kuris 
prieš kelias savaites skrido JAV 
mokomajame lėktuve ir per 
klaidą Įskrido į Rytu Vokieti
jos teritoriją. Lėktuvą rusai nu
šovė. o trys juo skridę lakūnai 
nusileido parašiutais. Leitenan- j 
tas Welch buvo sužeistas, todėl. 
rusai jį. nors ir delsdami. palei- i 
do, o likusius du JAV vyriausy. 
bė vos prieš pačias Velykas ”iš 
prašė“ paleisti.

Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas kovo 9 d. Įteikė Vals
tybės departamentui rotą, 
ryšium su Chruščiovo pa
siūlymu visoms vyriausy
bėms pasirašyti tarptauti
nį paktą bet kokiems gin
čams taikos būdu spręsti. 
Notoje mūsų atstovas pabrė
žė- kad Chruščiovas savo 
pasiūlą m u siekia gauti iš 
Vakarų valstybių jo jau už
grobtų kraštų, taigi ir Lie
tuvos okupacijos, pripažini
mą-

Į šią notą Lietuvos atsto
vas gavo Valstybės departa
mento kovo 20 d. raštą, kurį 
už Valstybės sekretorių pa
sirašė pavaduotojas Euro
pos reikalams Richard Da
vis. Jame R. Davis rašo:

"Atsakydamas į Jūsų no
tą, aš esu įgaliotas dar kar
tą patvirtinti Jungtinių Val
stybių Vyriausybės laikyse
ną nepripažinti prievartinio 

; Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
tautų inkorporavimo- Sovie
tų Sąjungos įvykdyto, ir pa
kartotinai patvirtinti, kad 

j ši vyriausybė ir toliau pa- 
I rems Pabaltijo tautų teisę 

i laisvę ir tautinę nepriklau
somybę.“

Geri. Mac Arthur 
kovoja su mirtimi

Sovietų saugumo 
"čistka“

Grąžinti JAV 
karo lakūnai

Lcčiįtojų premija 

Mariui 1latiliškiu i

Jau kuris laikas, kai So
vietų Sąjungos saugumo į- 
staigose eina "čistka..—tar
nautojų sijojimas, panašus
į buvusias Stalino metais! JAV lakūnai D. I. Hoiand '^entadienis už miesto“.

, ir M. J. Kessier buvo išlai- , Kov? 2o posėdžiavusią
Buvusi teisme Pentakovoii__j;___________  komisija sudarė: J. Blekai--.......... —--- omeisuiMb . - , r»tis. N. Mazalaite. Pr- Naujo

kaitis. A. Nyka-Niliūnas ir 
A. Vaičiulaitis.

Į Rytų Vokietiją nukly- Lietuvių Rašytojų Drau- 
dusio JAV pašauto lėktuvo gijos literatūros premija už 
3 lakūnus sovietai jau grąži- 1963 metus paskirta M&riui 
no amerikiečiams. Katiliškiui už jo knygą

Hollyvvoodo kino artistę 
Rūtą Lee-Kilmonvtęį Lietu
vą palydėjęs Los Angeles 
Herald Examiner korespon
dentas pranešė, kad Lietu
vos valdžia buvo pasiruošu
si sutikti atvykusią Kil mo
nių šeimą pasimatyti su sa
vo 84 metų senele- Senelė is 
Daugų buvo atgabenta į 
Kauną. Korespondentas no-Į 
rėjęs kartu su Rūta vykti į 
Kauną, bet jam nebuvo leis- i 
ta. Rūta Lee į Kauną paly
dėjo valdininkai.

ulePų-
byla. kurioje jis buvo pa- trečįas lakūnas Welsh jau 
smerktas mirti, ir saugumo 
aukšto pareigūno Nossen- 
kos pabėgimas įvarė susirū
pinimo komunistinėse viršū
nėse.

N. Chruščiovas tuoj pa
varė iš tarnybos Lietuvos ir 
Kaukazo pabaisą policijos 
generolą Sierovą. Dabar So
vietų Sąjungos saugumo 
priešaky pastatytas buvęs 
Nikitos bendradarbis polici
jos generolas Ivanšutinas.
Su jo paskyrimu ir prasidė
jo plataus masto valymai.

Gen. Ivanšutinas yra sau
gume naujas žmogus- Jis 
tiktai karo metu užfrontėje 
tarnavo policijos daliny, pa
vadintame ”Smerč.‘r Šis da
linys karo metu buvo di
džiausia pabaisa, savo aukų 
žudymais ir kankinimais net į teistF 
pralenkęs garsiąją ”čeką “

buvo grąžintas anksčiau 
Sovietų Sąjungos atstovai

pradžioje apie tų lakūnų li
kimą nenorėjo nė kalbėti, nas pačių iškiliausiųjų mū- 
Esą. tai Rytu Vokietijos rei- sų tremties meto rašytojų, 
kalas, o be to. jie esą šnipai 1957 m. už jo knygą "Miš- 
ir turi būti teisiami. Bet kais ateina ruduo“ jam bu- 
JAV atsisakė nuo betkokių vo suteikta Lietuvių Enci- 
tuo klausimu derybų su Ry- kl°Pef^j°s premija, 
tų Vokietijos pareigūnais, Dabar premijuotąją kny

Marius Katiliškis yra vie-

gą galima gauti ir Keleivio 
administracijoje. Jos kaina 

t $5.

res Rytų Vokietijos vai 
džios JAV nepripažįsta.

Be to. JAV įspėjo Sovie
tų Sąjungą, kad, jei lakūnai Šiemet Draugo romano 
nebus paleisti, tai teks apla-S premiją gavo Juozas Krali- 
mai peržiūrėti santykius su kauskas už veikalą ”Min- 
sovietais. nes lakūnai ne1 ?augo nužudymas,“ o poezi-
špionažo tikslu buvo įskri- \°_s ^,ia"
dę į Rytų Vokietiją, o tik dūnas uz biciadbnnes ka- 
paklydę. ir Sovietų Sąjun- manas-
ga neturi pokio pagrindo jų _____________________

Kruvinos riaušės 
Jacksonvillej, Fla.

•JAV pasididžiavimas, pa
saulinio karo didvyris, su
laukės 84 metų amžiaus, ge
nerolas Mac Arthur po trijų 
sunkių operacijų karo ligo- 
nirėie Washingtone kovoja 
su mirtimi.

•Jo vadovaujama kariuo
menė po sunkių kovų įveikė 
Japoniją. Japonijos okupa
cijos metu generolo Mac 
Artburo buvo vedama tokia 
saikinga ir apdairi politika, 
kad JAV priešas Japonija 
virto nugalėtojo draugu ir 
Tokio miestas jį išrinko net 
garbės piliečiu.

Gen. Mac Arthuras taip 
pat sėkmingai vadovavo Ko
rėjos karui. Iš ten dėl nepa
klusnumo jis buvo preziden
to Trumano atšauktas.

Jackvillej. Fla., įvyko ra
sinės kruvinos riaušės. Po
licija. sužinojusi iš anksto, 
kad negrai ruošia demonst
raciją. įspėjo jos neleisianti 
ir pagrasino, kad imsis prie
monių demonstracijai iš
sklaidyti-

Negrai, veik išimtinai pa
augliai. to įspėjimo nepaisė.

Po tokių griežtų įspėjimų 
sovietai galų gale nusileido 
ir lakūnus grąžino.

Kairiųjų partijų 
koalicija

Pietų Amerikos Čilės res
publikos rinkimus į kongre
są laimėjo kairieji — vieti
nių socialistų ir komunistų 
koalicjia.

Ar ilgai tokia koalicija iš-
Sėjo ,'”demonrtraX' silaik^- tai l’aiod's būsimi (Euro^'> ku"i’
virtusi riaušėm™ voaž kri n,de! s Ridento rinkimai. „Mtienė fharlotte n«uri sos- 

gatvėje buvo nušauta viena J prezidentus kandidatuoja tą užlc.sn savosunu. Jean <ka.- 
negrS moteris. Tada demon* « du asmens: vienas deši- rėje). J. yra jau

strantai dar labiau įtūžo, ir sudarytos koalicijos ir m\o umgais
450 policininkų negalėjo jų remiamas. o kitas kairiųjų, tavi jau me u..

išvaikyti. Buvo iššauktas ka-----  -------,___ ______ —--------------------- —
riuomenės dalinys, ir tvarka
buvo atstatyta. Yra sužeis- DĖKOJAM SKAITYTOJAM. BENDRADARBIAM 
tų. kurių dauguma baltieji.
Daugiau kaip 200 negrų su- IR VIISIEM KITIEM. KURIE MUS SVEIKINO VELY- 
imta. Tarp nukentėjusiųjų

KV PROGA

JAV advokatą sąjungos prezi
dentas VValter Craig. kuris išba
rė Jack Ruby gynėją adv. Mel- 
viną Belli už jo nesuderinamą 
su profesine etika elgesį minėto- 
byloje. Belli dėl to įsižeidė ir 
pats pasitraukė iš advokatę 
draugijos.

Kauno "Tiesos” kores
pondentė M. Macijauskienė 
rašė. kad Rūta Kilmonytė 
su savo tėvais atsilankė 
Kaune, kur klinikose gydo
ma jų senelė. Čia ji esanti 
gerai prižiūrima ir laiminga, 
o New Vork Herald Tribū
ne korespondentas pastebė
jo, kad atsiskiriant su savai
siais senelė kartojusi: "Ne. 
ne. aš noriu su jumis.“

Pasak M. Macijauskienę 
Rūta buvusi nuvesta į mu
ziejų. Jai buvo parodytas ir 
Kauno IX fotras. kur įreng
ta hitlerinės okupacijos į- 
vykdytų žiaurybių paroda. 
Taip pat ji atsilankė Poli
technikos instituto studentų 
liaudies arsambho "Nemu
no“ repeticijoje ir turėjo 
progą pašokti su studentais-

Atlantic City automobilių 
darbininkų unijos suvažia
vime dalyvavo 700 atstovų 
ir 10 tūkstančių svečių, atė
jusių išklausyti prezidento 
pranešimo.

Prezidentas susilaukė vi
siško susirinkusiųjų pritari
mo, kviesdamas šaly panai
kinti skurdą. Jis ragino dar
bininkus ir darbdavius tar
tis dėl darbo sąlygų taip, 
kad būtų išlaikyta pusiau
svyra tarp uždarbių ir ga
minių kainų- Ragino taip 
pat nereikalauti tokių už
darbių. dėl kurių reikėtų ga
minių kainas pakelti. Ant
raip. gali šalyje įvykti ūkinė 
suirutė. Dabar JAV ekono
minė padėtis yra gerar. net 
geresnė. negu bet kada bu
vo. Todėl yra būtina tą pa
dėtį išlaikyti.

Įmonių kompanijos trokš
ta senų pelnų. Padidėjusias 
gamybos išlaidas jos norė
tų padengti gaminių kainų 
pakėlimu. Bet reikia saugoti 
bendrus visuomenės intere
sus. Taip mano ir unijų va
dai.

Pi ez. Johnsonas, kalbė
damas automobilių darbi
ninkų unijos susirinkime, 
palietė ir užsienio politiką- 

Esą, nūdien karas yra ne
įmanomas. Užsienio politi
ka turi būti kantri, susitari
mų ir susipratimų dvasios 
vedama, ypač tokiam dau
geliui naujų valstybių atsi
radus. Jis tiki. kad ir su Pa
nama nuomonių skirtumai
būsią išlyginti.

Rudenį Automobilių dar
bininkų unijos vadovybė 
pradės naujas derybas dėl 
sutarties pasirašymo.

Tos unijos vadas Reuther 
pareiškė, kad bus reikalau
jama padidinti darbininkų 
atlyginimą (4.9*, ). pakelti 
pensijų fondo įnašus ir kad 
darbininkai dalyvautų įmo
nių pelną dalijantis.

Policijos vadas teisine

Suomijos ambasadorius Švedijo
je Sakari Tu o m io ja sutiko būti 
tarpininku Kipro ginče. Jo kan
didatūra priimtina Anglijai, 
Graikijai ir Turkijai.

yra keturi spaudos kores
pondentai. Jų automobilis 
buvo padegtas. KELEIVIO REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

Mass. policijos vadas 
Frank Giles patrauktas teis
mo atsakomybėn. Jis kalti
namas įvairiais sukčiavi
mais. Pašalintas iš pareigų.



Puslapis antrai Nr. 14. 1964 m. balandžio 1kt-LtiviS, SO. BOSi Ori

Kairėje naujasis Baltųjų Rūmų spaudos sekretorius 
George E. Reedy, paskirtas atsisakiusio 1‘ierre Salin- 
gerio (dešinėje) vietoje. Salinger stato savo kandida
tūrą i senatorius iš Kalifornijos, bet kandidatų regist
racijos Įstaiga jo prašymą atmetė, nes jis jau beveik 
10 r.setų ten negyvenęs ir nelaikomas tos valstybės gy
ventoju. Jis skundžiasi teismui. Ką šis nutars, sužino
sime.

Ką bolševikai giria ir ką 
nutyli

Yra zaunijančių, kad okupuotoje Lietuvoje ruošia
mi dideli lituanistiniai kadrai, lyg Nepriklausomybės me
tais tuo niekas būtų nesirūpinęs. Girdi, dabar Lietuvoje iš
plėstas lietuviškas švietimas kaip niekada ir kaip niekada 
dabar Lietuvoje paplitusi spauda ir knygų išleidžiama 
taip pat tiek daug kaip niekada.

Tai bolševikinis pasigyrimas tyčia paruoštu savu 
prieangiu, bet nutylima, ko esama seklyčioje. Taigi dirs
telkim. stabtelkim, pagalvokim.

Iš švietimo programos dabar išmesta beveik visa. 
kas primena Lietuvos praeiti, net jos geogiafiją. Tos pa
mokos įterptos į Rusijos istoriją bei geogiafiją. 1 iesa 
Lietuvos istorijai yra parašytas atskiras vadovėlis, bet jis 
buvo tuoj sukritikuotas, nes idealizuojąs Lietuvos praei
tį. (Vadovėlis parašytas komunisto istoriko -Jurginio).

Pavergtosios Lietuvos mokyklos neturi net savo ori
ginalaus aritmetikos vadovėlio: jis verstas iš rusų kabios-

Lietuvių kalbos sąskaiton įbrukta rusų kalba, kaip 
antroji gimtoji kalba. Būtų dar suprantama, kad ji būtu 
dėstoma kaip Sovietų Sąjungos valstybinė kalba. Daba: 
okupantas savo kalbą bruka kitai tautai, kaip antrąją 
gimtąją kalbą. Tokia nesąmonė yra įmanoma tik Rusijoj.

Nepriklausoma Lietuva iš carinės Rusijos beveik nie
ko nepaveldėjo. O kas liko, tai pirmojo pasaulinio karo 
ugnyje sutirpo arba su žeme tapo sulyginta. Gyvulių nei 
pusės nepasiliko. Geras gyventojų trečdalis buvo beras 
čių. O bolševikų okupacija jau rado įgyvendintą privalo
mą pradžios mokslą ir. jau patys gyventojus surasinėdami, 
berado vos tik 120 tūkstančių beraščių.

Carinė Rusija buvo uždariusi Vilniaus universitetą.
Gimnazijos veikė tik didesniuose miestuose. Bolševikų 
okupacija rado Lietuvoje beveikiančias 8 aukštojo mokslo
mokyklas su 5,986 studentais vietoj senais laikais buvu- _
«ių kelių šimtų. Gi visose mokyklose buvo 381,148 besimo- tug Kaltinimas žmonių žu 
kautieji jaunuoliai, kuriuos mokė 10.268 mokytojai. j dymu yra rūstus- Už tai jut

Carinė Rusija išlaikė Lietuvą 40 metų be savo spau
dos. Gi spaudą atgavus, negalėjo išsilaikyti dienraščiai 
dėl netinkamo pašto sutvarkymo ir dėl mažo lietuvių gy
ventojų skaičiaus miestuose. Lietuvos nepriklausomybes 
metais jau ėjo 5-7 lietuvių kalba dienraščiai. Jų trys ėjo 

du kartu per dieną-
Bolševikų okupacijos metais jie buvo uždaryti, ir 

dabar eina tik du lietuvių kalba spausdinami tos pačios 
vienos bolševikinės minties kantičkiniai dienraščiai.

Nepriklausomybės metais kasmet naujų knygų išei
davo virš tūkstančio. Tiesa, tada nebuvo išleisti nei Lėni-
no. nei Stalino raštai gausiu tiražu. O taip pat nebuvo numatyU bausmę_ betješko 
leidžiami žymesnių komunistų pranešimai, kaip šiandien tiesQs, svarsto nusika;stama. 
Nikitos Chruščiovo pasakytos kalbos ar nusiciaudejimai, medžiagą ir aplinkybes. 
600 tūkstančių tiražu. Nebuvo nei komunistų pai vijos is- Teismui pirmiausia rūpi tei-

"Tyra Tėvynės meilė”
IR

KOVA DĖL LIETUVOS BE GALVOS

riai. na, o tie "Vilnies“ mi- 
[ nimi teismai juk neklysta...

šiandien "teisingųjų“ so
vietinių teismų šie nuteis
tieji jau keliami iš numiru
sių, rehabilituojami ir aukš
tinami kaip buvę didvyriai.
Kodėl? Juk Sovietijoj, anot
Vilnies. — ka> gi noiės Savaime suprantama, kad tininkas. tiesa- kai kada ri-

daryti kaltinimą nenusikal- .. . ............ • • . i *tnriam*“ f) kur dar tnkiP hetuvlai kiviai bei tremti- zikuodamas net savo gyvy- 
tusiam. O Kui(lai tokie nįai minėdami LįetUvos be?
teismų numarintieji, kaip nepriklausomybės paskeibi.
Buchaiinas, kamenevas, mo 1918 vasairo 1(} die. Lietuvos savanoriai kovo- 
Radekas ir panašūs? kokia kelia viešumon aplinky- jo su priešais ir aukojosi vis 
gai antį ja. kad Sovietijoj n bes bej priežastis, dėl kurių dėlto ne be galvos, ne dėl 
jų vieną dieną nei e i kės su Nepriklausomybės aktas bu- asmeninės garbės ir pirma- 
orkestru kelti iš kapo. Ko- vo paskeibtas ir savanorių-i vimo. o sąmoningai siekda- 
kia garantija, kad vieną ku- kQrėju kovomis įgyvendin- mi savo tautos laisvės ir ne
rią naktį neteks teisingumo tas * * priklausomybės, kad tuo bū-
ir liaudies _ geroves vardan j bQty garantuota asmeni-
prie duobes krašto, statyti Betgi yįa jau j,. spaudoj€ nė ĮaįgVė, kultūrinė pažan- 
paties dabartinio nek.ai-Į (Naujienose Nr. 19—šerne- . ..
dingojo* Nikitos, o iškasti ta> Nr- 28—Eivenis) ryškėja

Šalis, kur nekalti baudžiami
Lyg geležėlę radusi, bol-1 išgarsėjusi savotiškais "teis- 

ševikinė "Vilnis“ negali at- mais,“ kur kaltinamieji pa- 
sidžiaugti dabar Klaipėdoje i tvs save kaltina ir prašosi
vaidinama byla asmenims- 
kurie kaltinami, esą išžudę 
prieš dvidešimt metų Skuo
do apylinkėje 1.200 žmonių.

"Vilnies** Nr. 51 str. "Jie 
turi atsakyti už savo piktus 
darbus**, be kita ko pasaky
ta ir tokia nesąmonė:

"Kai kurie kaltinamieji 
teisinasi, kaip kun. Jankaus
kas. Bet juk neįmanoma, 
kad kas norėtų teisti nekal- 

žu- 
juk

galima bausti mirčia. ir 
daug žudikų jau nubausti. 
Kas gi norės daiyti tokį kal
tinimą nenusikaltusiam?“

Kaip laisvose šalyse yra 
visiems žinoma- jei kas pa
tenka į kaltinamųjų suolą- 
tai dar nėra įrodymo, kad 
jis yra kaltas. Kaltinamasis 
turi teisę gintis, savo nekal
tybę įrodyti, čia teismas ne
skelbia kuriais nors politi
niais sumetimais iš anksto

griežčiausiai nubaudžiami. 
Yra šalis, kur apkaltintieji 
teisiami ne pagal įstatymus 
ar nusižengimą, bet pagal

iš žemės tuos. kuriuos jis 
i ten palaidojo?

Sovietų Sąjungoje viskas 
galima, ir jos teismų spren
dimai mūsų jau nestebina, 
nes jau perdaug esame ma
tę sovietinio "teisingumo“ 
pavyzdžių-

Mes net neabejojame.

teisingumas, 
taigi ir žemė bežemiams. Be 

bei nusistatymų .o tįa reįkįa turėti galvoje 
ir net skaudūs Į daf if tap kad savanorių kū-

nuomomų 
skirtumai 
(iki išgamų) susikirtimai 
dėl to. kas, būtent, paskati
no ir nulėmė savanorių 
skaičių ir ryžtą net ligi krau
jo aukos kovoti: ar "tyra 
Tėvynės meilė“ pagal Eive- 
nį), ar čia lėmė savanorių

rėjų Lietuva jau buvo ne 
baudžiavos, ne beraščių Lie
tuva. o jau dalyvavusi 1905 
metų revoliuciniame sąjūdy 
ir vykdžiusi Vilniaus seimo 
nutarimus.

rupi
.•mai. o netorijos vadovėlio. Kaip dabar jos išeina tūkstantiniais ti- singumas ir įstatyn 

ražais vis naujos laidos, nes. keičiantis "genialiems“ va- kurie kiti sumeti 
dams ir suktai Kremliaus politikai, tenka keisti ir visą teismas yra nepriklausomas, 
"istoriją“ garbinti seniau nužudytuosius ir naujai išda- Jr jokia valdžia ar partija 
liną “istorinius nuopelnus“ valdžią užėmusiems. Jo sprendimo palenk-

eikę
šiandien ir "nekaltuo-

___ "Vilnies“ bei "Lais-
paitinį reikalą, politinę ar v^s“ redaktorius jau reikė- 
propagandinę naudą- j tų su dųdom iškasti iš po ta-

kad, jeigu jie būtų savo rau- įsitikinimas ir viltys, kad Deja. paga, Eivenį> ypa.
donų liežuviu veike Sovieti- KeRr*1»u",,?». L,etuva b.us|tingo vardo turėtų būti ver- 

socialinio teisingumo vals- ti dar prįeš didžiuosius ka- 
tybė. kad bežemiai kovojo rus išemigravę tautiečiai, 
ne tiktai dėl tautos laisvės
bet ir dėl žemės (pagal Še- 
metą).

sius“
vės“

Ta šalis kaip tik ir yra 
Sovietų Sąjunga, kurios 
"teisingumo“ organai ir tą 
Klaipėdos bylą veda.

Joje tokių "teismų“ jau 
buvo nubausta šimtai tūks
tančių kalėti ir net mirti su
šaudant ir milionai į ištrė
mimą mirti badu ir šalčiu. 
Tokių teismų teisingumą te
ko pajusti ne tik eiliniam pi
liečiam. bet ir

rybinio plėšinio velėnos.-.
Taigi, geriau tylėkite, kol 

jus tas teisingumas nepasie
kė!

GLUšAl IŠAIŠKINO 
DR. TRIMAKO MIRTI

A-k WkI11SU2III,

kurių keletas šimtų tūks
tančių ir čia Amerikoje su
daro mūsų išeiviją. Kokio 
tad jie blogo vardo nususi
no. jeigu jie iš tėvynės iš
vyko tiktai dėl geresnio

Dėl šio antrojo nusista
tymo Eivenis taip rašo:

"Šiandien atsiranda iš- - . . -. „
gamų kurie pradeda "aiš- duonos kąsnio, taigi be ty
kinti,“ esą. tie jaunuoliai ėję 1 os Tėvynės meilės krislo. 
mirti ne iš tyros Tėvynės vis dėlto jie .iškovojo Lie
menės. bet dėl kokių tenai tuvai pripažinimą de jure. 

laik- Į materialinių išskaičiavimų.“ milionais dolerių rėmė Ne- 
Betgi kuo yra pagrista ir priklausomą Lietuvą ir su

kas galėtų sudaryti vadina- darė sąlygas net dešimtims

Maskvinės spalvos 
rastis "Liaudies Balsas,“ 
leidžiamas Kanadoje, taip _

m eiliniam pi- paminėjo dr. Ant- Tri-'mąją "tyrą Tėvynės meilę**? tūkstančių lietuvių po di- 
patiem komu- milt-J į - x džiųjų karų atvykti Amen-

Reikia spėti, kad šios L.n Įr čia įsikurti. Kas šiems 
meilės dalykas arba objek- tauriems mūsų senesniosios 
tas turėtų būti tauta- o tauta kartos lietuviams gali duo

ti išgamų vardą?

armijos viršūnėms, aukš-į "Galimas daiktas, kad jo 
čiausių ordinų dėvėtojams, toks užsidegimas "laisvini-
ar patiems komunistinės mo judėjime žv miai pa- yj-a istorijos vyksmu susida
santvarkos kūrėjams.

"Vilnis“ dabar mums pos- 
teringauja, kad — "neįma- 
nom. kad kas norėtų teisti 
nekaltus žmones.“ Taigi, iei 
jau taip. tai gal ji malonės 
savo puslapiuos šiandien 
viešai pasakyti, kad tokių 
sovietinių teismų nuteistieji 
ir sušaudytieji Tuchačevs-

greitino jo mirt)
"Liaudies Balsas 
goję leidžiama raudonoji 
mazgotė, išspausdinusi "L. 
Balso“ ištrauką apie dr. A. 
Trimako mirtį, nuo savęs į 
pridėjo:

"Galėjo būti ir daugiau 
kas. Pavyzdžiui, ėmė aiškė
ti- kad I)r. Trimakas Lietu
voje veikė su naciais. O

rašo tas rĮusĮ bendrĮja su visa eilei
° H“*' tautai būdingų savybių — Ne kurios kitos, o šios ”ty- 

kaibos, dvasinės ir materia- ros Tėvynės meilės*' katego- 
linės kultūros paveldėjimų- rijos savanoriai bene bus 
pareinančių ir nuo aplinkos Nepriklausomoje demokra- 
bei sąlygų, kuriose tauta gy- tinėje Lietuvoje ir pervers- 
vena. * mus vykdę, kad joje pir

mautų ir šeimininkautų. 
Be abejo, lemiamos reikš- kaip tinkami.

mes čia turi kalba. Tačiau
tautiečių tautybė — kalba, ‘Tyros Tevyynės meilės“ 
kultūra ir visa kita- kas yra kategorijos patriotai Ameri-

ti savo naudai
Jei 1925 m., jau karo žaizdas užgydžius. arklių buvo geĮ ^ra ąads. au j- seniau* kai ar 

462.700. tai 1939 m. — 520.700. 1925 m- karvių turėta 
665.500. o 1939 m. — 753.500. Iki 1925 m. Lietuvoje ne- j 
būta
ganizuotų
surinkimo tinklu. Jos sumokėjo ūkininkams uz pieną prieš Maskvos botagą ir savęs žeminimu. Nebūtų 
44.597,000 litų per metus. Tokiais pat šuoliais pirmyn žen- je ir "plačiosios tėvynės“ valkatų, dabar ją užplūdusių 
gė ir pramonė bei amatai- moraliai ir medžiaginiai apiplėšti. Lietuvių kalba nebūtų

Taigi. Nepriklausomybės metais visas Lietuvos gy- iš valstybinių Įstaigų tyliai bet tolydžiai ujama, ir ji bū- 
venimas vietoje nestovėjo. Jeigu iki šių dienų Lietuva
būtų išlaikiusi savo valstybinį gyvenimą, nėra jokios abe
jonės. kad ji būtų jau nepaprastai toli pažengusi įvairiose 
srityse. Be to. nei jos kultūra, nei jos švietimas bei mokslas

kis, Putna, Jakstvris, Ubo-
revičius, Bliucheris ir dau- PJ^eš tokius žmones ir šioje - ,. . , . - . . .

t , šalvie ^us’daro blogas senti tautiška- dar nėra tauta, o koje sukaktuvinių minėjimųgybe kitų vra kalti? Juk jie susiciaro Diogas senti- , . . nmanmic ckMhiaci ir divisi buvo Dasmerkti mirti mantas ir daugeli ju baugi- tiktai tautos savybes, ir sa- Progomis skelbiasi ir di- visi duvo pasmerkti mirti s . j . s savaiminga dziuojasi, kad jie vra Basa-
kaip šnipai- tėvynes išdavi- na- ? ? 5 L sa\air™nfa navičiaus ir Kudirkos ai.... T_ , kultūra tautietis gali tiktai navičiaus ir Kudirkos ai-kontrrevoliucionie-i Tikrai, tik Joniko, Jokub- 

kos ir panašių minkštos gal- 
Į velės taip gali dr- A. mirtį 

ėmė ir vi- 
jiartijų atstovų

tų skilta ne tik namų apyvokai, bet visam valstybiniams 
gyvenimui, visai lietuviškai kultūrai išreikšti.

gali
didžiuotis,—tatai vis dėlto 
būta ne tautos meilė, o tik
tai tautinė savigarba.

Nikita Crhuščiovas su Yemeno (Afrikoj) prezidentu 
Ahdullah Saliai, kai šis buvo atvykęs j Maskvą.

Kogi į-usai bolševikai dabar siekia Lietuvoje? Nėra 
jokios abejonės, kad to paties tikslo, kurio rusai siekė 
dar caro laikais.

Štai. 1903 m. buvęs Lietuvoje gubernatorius Sviato- 
polk-Mirski įteikė caro valdžiai raštą, kuriame buvo tarp 
kitko šitaip samprotaujama:

"Yra svarbu rusams laikyti savo globoj lietuvių tau
tišką kilimą, kursai sprūste sprūsta iš vyriausybės rankų. 
Bijotis, atgyjant lietuviams, kokio nors pavojaus rusų 
viešpatystės reikalams visai nėra ko- Lietuviai neturi is
torinės praeities. Taigi dėl to ateitis šitos nedidelės tautos 
yra nutarta: sutirpti Rusijos gyventojų minioje.1«4

mai, pamiršdami, kad iš vi
so, o ypač dabar, jau nepa
lyginamai daugiau iš lietu
vių reikalaujama, negu Auš- 

. Tenka girdėti ir tautinin- i ros ar Varpo metais, nes da-
ganizaciją pasikvietė sa- kų spaudoje skaityti, kad bar Lietuva nepalyginamai

n^CiaiS! idealą sudaro tautinis i žiauresnio už Rusijos carus
.u.itiefnijusi asmenį. pradas“. Betgi ir tautinis i okupanto yra pavergta. 
Gėdinkitės nors tokius | pradas nebus tautos meilės 

kvailus juokus krėtę! objektas- nes jis nėra tauta, | Dabar jau nepakanka
o tiktai pasididžiavimo tau- "tyros Tėvynės meilės.“ Da
rinės savigarbos veiksnys; bar reikia okupantą, jo pa
tai bus tiktai pabrėžimas, ties žodžiais tariant, demas- 
kad tautininkas yra ne len
kas. o lietuvis.

1961 m. Italijos gyvento
jų surašymo duomenys ro
do. kad berąščiu esama 8.4
%-

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,"

Iš tikrųjų gi. lietuviai turi daug gražesnę istorinę pra- 
1 eitį už pačius rusus, bet tą praeitį ir šiandien bolševikai * '
nori ištrinti iš žmonių atminties ir net rimtų istorijos moks- Stepono Kairio “Lietuva
lo knygų, nes ji kenkia rusifikacijos pastangoms. budo", kaina $5.50

Šiandien visi daviniai rodo, kad tos pačios generalgu- Kipro Bielinio “Dieno- 
bematoriaus kunigaikščio Sviatopolk-Mirskio sampratos kaina $6.00.
ir politikos laikosi ir raudonasis Kremlius bei jo "guber- Kipro Bielinio “Panirtieji 
natoriai“ ir dabartinėj pavergtoje Lietuvoje. vietai", kaina $6.00.

Taigi, tautos, o ir tėvynės 
meilės pagrindą sudarys ne 
tautinis, o socialinis pradas, 
nes tauta yra žmonių-tau- 
tiečių bendrija ir šios bend
rijos nario meilė bendrijai 
pareis nuo to, kiek ši bend
rija bus jos nario meilės 
verta, o tatai jau pareis nuo 
to, kiek pati tauta bus pajė
gi bei palanki savo tautie
čius turtinti, sudarydama 
tinkamas dvasines ir materi
alines sąlygas.

Ar tautietis turėtų auko
tis. siekdamas tautos, o dėl 
to ir savo gerovės, būdamas 
josios narys, ar turėtų siekti 
tiktai asmeninės garbės ir 
pirmavimo, kaip pav. spor-

kuoti, jį tinkamai pažinti 
bei įvertinti ir aiškių aiš
kiausiai ne tik sau, bet vi
siems įrodyti, dėl kokios 
Lietuvos dabar kovojama ir 
ko- būtent, siekiama, nes 
kitaip esant pasilikusieji 
Lietuvoje, Lietuvos išlaisvi
nimui priartėjus, gali tarti 
taip, kaip tas pasakėčios au
torius apie žąsis, kurių ai
niai Romą išgelbėjo:

Nors jūsų ainiai Romą 
išgelbėjo, bet jūs, bičiuliai, 
tiktai kepsniui tetinkate.“

J. Va.

Paragink savo pažįstamus 
įsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO,

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Kvietimas Lietuvių kongresai! LaikraŠtin uk^i senatorių Keatingų KAS GIRDĖTI NEW YORKE

ALT skyrių, LRKSA, SLA kuopų, bendradarbiaujančių 

organizacijų, klubų ir kitų organizacinių vienetų 

valdyboms

Gerbiamieji,

Amerikos Lietuvių Taryba 1964 m. birželio 26. 27 ir 
28 d.d. Shoreham viešbutyje. VVashington. D.C.. šaukia 
visuotinį Amerikos Lietuvių Kongre>ą.

Šiuo
vauti-

kviečiame Jūsų organizaciją kongrese daly-

Atstovų rinkimams yra nustatytos tokios taisyklės:

a) centrinės bei bendrinės organizacijos renka 
4 atstovus,

po

b) ALT skyriai bei draugijų sąryšių komitetai at
skirose vietovėse — po 4 atstovus.

c) vietinės draugijos, klubai, kuopos bei skyriai — 
po vieną atstovą; draugija, turinti virš 50 narių, renka po 
1 atstovą nuo kiekvienų 25 narių, arba didesnės to skai
čiaus dalies,

d) laikraščių redakcijos — po 3 atstovus.

tais (kairėje Vladas Barčiauskas, dešinėje Si- .nas 
Šen. Kenneth B. Keating su lietuviais žurnalis

Sužiedėlis. Darbininku redaktorius).

Margučių banketas

LI)D 7 kuopos tradicinis 
margučių banketas bus ba
landžio 11 d. White Horse 
salėje. 86-16 .Jamaica Avė-. 
VVoodhaven. Ir šiemet bus 
duodamos už gražiausius 
margučius 3 dovanos: $3, 
$2 ir ŠI. Bus geras orkest
ras. po užkandžių šokiai. Į- 
ėjimas tik $5.

Kiekvienam geram lietu
viui verta darbiečius parem
ti — ateiti į jų margučių j 
banketą.

Baravykas

gių dalyvavo tame bankete.
Užkandžiams baigiantis, 

kalbėjo Jonas Žaltys. St. Si
mas. Zakarauskienė, Narkė- 
liūnaitė. klubo vedėjas
Frank White, Vincas Kalve
lis. p. White ir kt.

Programai vadovavo J. 
Buivydas.

Klubietis

e) visi ALT centro nariai (jų turime 46) dalyvauja 
sprendžiamu balsu, kaip savųjų grupių ir organizacijų 
pastovūs nariai ALTe,

Svečiai taip pat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. Jie 
turės patariamąjį balsą.

Kovo senatorius tie žino daug atsitikimu, ka-1 Henrikas Blazas yra liau-

Juozų ir Jurgių banketas

Kovo 21 d. Lietuvių Ame- 
ikos Piliečių Klubas rengė 
Juozų ir Jurgių banketą. Tai 
tradicinis banketas, klubas 
jį rengia kasmet. Šiemet, 
gaila- nedaug Juozų ir Jur-

JDOMiOS KNYGOS 
ROMANAIžurnalą Varpą

H. Blazas yra gyvas poli
tiniuose veiksniuose ir bend
radarbiauja Žaliajame in
ternacionale. Tai valstiečių 
internacionalas. Jis vra jo

lumbia Univesity Club. New lizacijos komiteto narys, jis 
Yorke. pietų- pasiūlė lietuvių kvotą pakel-

Kad ir mažai laiko turė- “ nuo keli1 šimt4 3-500' 
dams. šen. Kenneth B. Kea- Jis siūlė priimti rezoliuciją 
ting stengėsi su kiekvienu Pavergtųjų tautų savaitės 
laikraštininku pasikalbėti, reikalu, jis nuolat senate
pasikeisti bent keliomis; prisimena Pabaltijo ir apla- anglų kalba leidžiamo žur 
mintimis. Jam, kaip ilgas jo1 mai Rytų-Centro Europos nalo redaktorius. Valstiečių 
politinis veikimas \\ ashing- pavergtąsias tautas, kelia internacionalas — Interna- 

, . 4 ... tone rodo- tautinės grupės balsą, kad ju okupacija bū- tional Peasant Union — isi-
’... pademonstruoti Amerikos lietuvių vieningumą yra artimos, ir su jų atsto- tų panaikinta ir tie kraštai kūrė tuoj pokario metais al

kovoje už Lietuvos išlaisvinimą, pareikšti padėką už pa- vais jis palaiko ryšius. 1, . a. T nuo tada H. Blazas darbuo-
l amą arba pasisakyti dėl JA\ vedamos politikos Lietuv Os, žinoma, šen. Kenneth B. šių pietų metu senatorius J"° spaudoje, 
išlaisvinimo reikalu, aptarti pasiruošimą specialiai akci- Reatjng turėjo ir svarbios pareiškė tavt Kuii laika iis buvo ii
jai. reikalaujančiai plačiosios visuomenės ’sijungimo bei priežasties su svetimų kalbų

ALT statuto 
rodytas:

16-tame str. kongreso tikslas taip nu-

paramos. Kongresas išklauso ALT Valdybos pranešimus 
ir teikia sugestijų ALT ateities darbams.“

Šiemet kongresas šaukiamas AVashington, DC.. nes 
šiuo metu kaip tik yra reikalinga sostinėje pademonstruo
ti Amerikos lietuvių vieningumą kovoje už Lietuvos išlais
vinimą. Todėl ir kviečiame Jūsų organizaciją bei draugi
ją toje demonstracijoje-kongrese dalyvauti, paremiant jį 
ne tik moraliai, bet ir medžiaginiai, kad stipriau ir efek
tingiau galėtumėm pakelti savo vieningą balsą JAV sos
tinėje už laisvos ir nepriklausomos Lietuvos atstatymą.

Kongreso informacijos, viešbučio kambarių užsa
kymo reikalais, pasiūlymus, sumanymus, išrinktųjų atsto
vų vardus bei adresus, taip pat aukas ir kt. prašoma siųsti:

laikraštininkais susitikti, 
nes siais metais jis vėl kan
didatuoja į senatą, o jis ge
rai žino. kad Nevv Yorko 
valstybės tautinės grupės jį 
visada remia, tad ir laikė 
reikalinga pasitarti su tais 
laikraštininkais.

Nors tuose pietuose buvo 
įvairių tautų žurnalistų ar 
laikraščių leidėjų, bet veik 
pusę savo kalbos senatorius 
Keating paskyrė lietuviams. 
Jis prisiminė, kaip iškilmin-

kad JAV net savo
interesų dėlei turi daugiau VLIKo sekretorius-
rūpintis Europos pavergto
mis tautomis ir sustiprinti jų 
laisvinimo akciją.

Sekant New Yorko sveti
mų kalbų laikraščius,jau da
bar aišku, kad jie pasisako 
už Keatingo perrinkimą į 
senatą.

V. B.

SVEIKINAME RENRIKĄ 

BLAZĄ

Našiam spaudos darbi
ninkui Henrikui Blazui mū
sų draugiškiausi sveikini
mai!

GARDNER. MASS.

d

Mirė J. Prunskis

Kovo 18 d. trumpai sirgęs 
mirė .Jurgis Prunskis. 70 m- 
amžiaus, kilęs nuo Biržų, 
palikęs liūdinčius žmoną 01- 
gą Punytę-Prunskienę ir

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, Ine. 
6818 South Westem Avenue

Chicago, Illinois, 60636 
Telefonas 778-6901

Laukiame Jūsų gausaus dalyvavimo ir paramos.

ALT VALDYBA

. Kad ir Pasivėlinę, sveiki-, broIi bei $eseri Lietuvoje,
gai buvo sutiktas D.P-laivas name žurnalistą Henriką 

m. amviename uoste. Čia senato- Blazą. sulaukusį 
rius pareiškė, kad

WATERBURY, CONN.

žinoma, 
įlipęs i laivą, pirmiausia ieš
kojau lietuvių.“

Fasak senatorių, jis suti
kęs augalotą lietuvį, kuris 
turėjo vykti kažkur į Vidu
rinę Ameriką atlikti dviejų 
metų darbo sutarties. Tada 
Keating. būdamas dar kon- 
gresmanu tuoj tam lietu
viui pasiūlė vykti į Roches- 
terį. kur gėliau jausis pia

no ir apylinkės lietuviai pa
matyti, bet kad ir kitų Con
necticut vietovių žmonėms
būtų progų tinkamu laiku Į moneje dirbdamas, negu ū- 
atsilankyti į vaidinimą.

Turėsime tris vaidinimus

Waterbury susiorganiza
vo teatro vaidintojų didžiu- Veikalą režisuoja Algis 
lis būrys ir stato naują vei- žemaitaitis. Vaidinimo pel- 

— Dvylika brolių, i nag g^jrtamas kino filmui 
juodvarniais lakstančių. "Lietuviškos vestuvės“ pa- 
Vaidintojų yra net 37- Jie gaminti.
visi bus aprengti atitinka- , kVeikalo pastatymu yra gyvenąs Rochestery. 

didelis susidomėjimas- ir tins: pasikalbėjęs su ta lietu- 
“?|vaite- te,ef°nu •****•

18 ir 19 dienomis. • * ____ _

mais paukščiais. Vaidins se
niai ir mažasis jaunimas

kyje. Šis augalotas lietuvis 
pasiūlymo atsisakęs, bet pa
reiškęs. kad tame laive, be 
kitų lietuvių, esanti lietuvai
tė. kurt taip pat turi vykti 
į vidurinę Ameriką dirbti 
ūkyje, nors jos sužadėtinis 

Kea-

Retas palieka tėvynę be 
ašarų. Tačiau kartą palikus 
kraštą- daugumo ašaros 
lengvai nudžiūsta.

Dr- J. Girnius

šeštadienį, balandžio 18 
d. bus du pastatymai —2 
vai. p.p. ir vakare 7 vai. o 
sekmadienį, balandžio 19 d- 
4 vali popiet.

Kadangi veikalas naujas
ir labai įdomus, tai ir ren-! JAV daugiausia sniego 
giami net trys spektakliai ) iškrinta Buffalo mieste — 
kad galėtų ne tik Waterbu- 106.8 colių per metus.

su tuo ūkininku, pas kurį tu
rėjusi lietuvaitė vykti, ga
vęs jo sutikimą, parūpinęs 
lietuvaitei vietą lėktuve, ku
riuo skrido kongresmanai ir 
senatoriai,, ir iš Washingto- 
no jinai jau paskambino sa
vo sužadėtiniui, kad kitą 
diena atvykstanti į Roches- 
teiį.

Kas pažįsta šen. Keating,

Alė Rūta, MOTINOS 
LANKOS, romanas apie 
notinos meilę, jos tikslą ir 
ūpesti išauklėti savo vai
tus pilnais žmonėmis ir ti
trais lietuviais, 397 psl., 
aina $4.00.

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

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi- 
uotas romanas iš politinių 
migrantų gyvenimo, 268 
>sL. kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
>32 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NU GiESMĖ, premijuotas 
omanas, 201 psl., kaina 

$2.50. ’

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
•omanas. 205 pusi., kaina

Bus įdomus dr. K. Valiūno 

pranešimas

Dr. K. J. Valiūnas. Neris 
International Bendrovės di
rektorius ir Nevv Yorko Lie
tuvių Prekybos Rūmų pirmi
ninkas. kuris šiuo metu su 
šeima lankosi Puerto Rico. 
grįžęs iš kelionių N.Y. Lietu
vių Prekybos Rūmų susirin
kime padarys pranešimą a- 
pie ekonominę-politinę šių 
dienų padėtį jo lankytose 
šalyse Pacifiko rajone, Azi
joje ir Europoje. Praneši
mas bus iliustruojamas ek
rane jo paties paruoštais 
lankytu vietovių spalvotais 
paveikslais-

Susirinkimas įvyks šešta
dienį, balandžio 18 d. 6:30 
vai. vakaro Carnegie En- 
dovvment patalpose. 345 E. 
46 Street. Nevv York. N. Y.

Lietuviu Prekybos Rūmu*■ </ t
valdyba kviečia dalyvauti 
visus, kurie domisi šių die
nų ekonominiais bei politi
niais pasaulio įvykiais. Po 
susirinkimo bus nartų ir sve
čių bendros vaišės.

Liet. Pr- R. Valdyba 

COCOA, FLA.

50 m am. Velionis iki paskutiniųjų $2.50.
žiaus ir 40 metų besidar- dienų buvo veiklus Lietuv ių
buojantį lietuvių demokrati- Klubo narys, vienas jo n
nėje spaudoje. -------n ę i

I iu. didelis snorto meereias.
Čia jis laikraščiu*■ — ■ i taniais ■ a a a i»— i .■>! i si v i a i it* » — - j

romanas
iš knygnešio kun. M. Sida- 

i ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Kitos naujienos

„ . . . , . . . XT Juozas švaistas: JO SU-
Keleivio skaitytojai Na- žaDeTINĖ, premijų o t a s 

romanas Iš Vinco Kudirkos 
394 pusi kaina

Aloyzas Baronas: VIENI- 
Lietuvių Bendrovės steigė- MEČIAI, ^a^

1 ju- didelis sporto mėgėjas.
,as čia leidžias, čia Sk>Hs' rodos neapletedayo nf; juoza5 Svaislas! 
jas, leuleja m ,e rto rungtų vis R,A, PLAUKIA

eilinis ju .<1 vlena. ar tai butų buvę fut-
?tai 11 I bolo, ar beisbolo, ar 

i nio. ar kitokios.

tortus, čia jis 
šytojas-žurnalistas, o 
vėl — poetas.

Pirmasis laikraštis- kurio 
steigėju ir redaktorium jis 
buvo. yra Studentas, ėjęs j 
tada- kada jis studijavo Vy
tauto D. universitete Kaune.

Ne visi jo įsteigti ir re
daguoti laikraščiai tesėjo il
gai eiti- Geriausią pasiseki
mą turėjo ir buvo nepriklau
somoje Lietuvoje plačiau
siai skaitomas jo leistas ir 
redaguotas humoristinis sa
vaitraštis Kuntaplis. Jis pra
dėjo eiti 1938 m. ir užsidarė 
su bolševikų okupacijos 
pradžia.

Gyvendamas tremty Vo
kietijoje H. Blazas redaga
vo tremtinių bendruomenės 
laikrašti Tremtinių Žinias.

1950 m. JAV
leisti laikraštį Mūsų Kelias, 
kuris savo turiniu tuoj pa
traukė skaitytojus. Deja. 
laikraščiui nebuvo lemta iš
silaikyti-

krepši-

kučiai. žiemą praleidę Flo-: 
ridoje, grįžta į Gaidneij. 1 gyvenimo.

Balandžio 4 d. buvo meti- >4.00 
nė šv. Petro ir Povilo Dr- 
jos vakarienė.

Neteisingai buvo paskelb
ta- kad mirė šerkšnytė-Gab- 
rėnierė, turėjo būti Gabre- 
nia šerkšnytė.

Garniškis

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
Kaina $3,90.

KNYGOS JAUNIMUI

Vytautas Alantas: TARP 

DVIEJU GYVENIMŲ. 462

nusi., kaina $4.50.

MURKLYS, A. Giedriaus apy
saka. 130 psl., kaina . . $1.80

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius- 

pradėjo tracijų. 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLR, J. Narūnės pasa

ka. gražios iliustracijos. 24
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 

i kaina ......................... $1.00

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl..
Kaina $2 00.

Pranas
PELIAI

KALNUS,

85.00.

Naujokaitis: U- 
NEGRĮ2 T A J
509 pusi., kaina

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

Buvome “Floridos lietuvių“ 
bankete

Gavęs kvietimą į laikraš
čio “Floridos lietuviai“ St. 
Petersburge banketą- pradė
jau pats ruoštis ir kitus ra
ginti. Pagaliau susitarėme 
vykti penkios šeimos: Šerk
šniai. Buivydai- Steponavi
čiai, Hermanai ir Kazys 
Hermanas su sūnumi.

Šeštadieni, kovo 14 d. 7 
vai. ryto sėdome į mašinas 
ir pasileidome skersai Flori
dą St. Petersburgo link- Die
na pasitaikė graži, todėl 
smagu buvo važiuoti- ir mes 
nė nepajutome, kaip atsidū
rėme prie naujo gražaus lie
tuvių pastato.

Kadangi dar buvo anks
toka, tai turėjome laiko ap
žiūrėti naujus namus ir su
tikti nevieną pažįstamą: Po
cius. čepelius, Matulius, 
Lipnickus- Mičiulienę ir kt. 
Netrukus atvažiavo miamie- 
čių būrys, jų tarpe ir R. Ra- 
džius. kuris bankete pasakė 
gražią kalbą.

Rengėjai gražiai visus pa
vaišino, buvo parūpinę ir į- 
vairią meninę programą, iš 
kurios labiausiai patiko Dai
lės choro. Zdanio vadovau
jamo, dainos. Akomponavo 
Pocienė.

Viskam ateina galas — 
baigėsi ir banketas. Tada 
mes vėl patraukėme į savo 

J Cocoa- gerai nusiteikę ir dė
kingi mus pakvietusiems-

J. Hermanas

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 14. 1964 m. balandžio 1Puslapis ketvirtas

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Miela sesute,

Sunku yra vienai likusiai 
gyventi, nes vienai reikia 
viskuo pasirūpinti. Atjaučiu 
ir tave. sesute. Tik tu esi lai
mingesnė. nes gyveni kitoj 
santvarkoj ir viską turi- kas 
reikalinga. 0 pas mus kar
tais ir duonos trūksta, nes 
nevisuomet atveža i krautu
vę. Tenka daug pavargti, 
kol ir daug ko kita gauni.

Nebeišgaliu eiti dirbti '

klausią:

—Kam šie paveikslai?

Ir atsako kolchozininkas: 

—As į juos meldžiuosi.

— Kaip?

Ogi rtai kaip. Kai žvel-

"Būdviečių mokykla“ (iš
spausdintas 1938 m.). 1940 
m. išleido apysakų rinkini
"Svetima moteris.“ o 1939 giu i Chruščiovą, tariu
m. romaną "Atsisakom nuo 
>enojo svieto." kuriame yra 
vaizduojamas 1903 m. su
kilimas.

Skatinamos komunistinės
’ šeimos šventės“

(E) Lietuvoje vis dažniau 
uošiamos auksinės ar sidab

rinės vestuvės. "Tiesa" (nr. 
31) džiaugiasi, kad tokios 

............. iš es-

Tė-
ve musų.“ Kai į Gagariną:' 

‘...kurs esi danguje." Kai į. 
popiežių: Teesie šventas
tavo vardas“ O kai į John-' 
šoną: ...teateinie Tavo ka
ralystė.“

BAIGĖ VASARIO 
GIMNAZIJĄ

16

senos su giesmėmis šv. Mor
kaus ir Kryžiaus dienomis- 
Prisimenu, tėtė. kaipo ge
riausias giesmininkas, ves
davo procesiją, o aš. laimin
gas. eidavau šalia jo. Pir
miausia prie šv 
kui prie kito

MARGUČIŲ ŠVENTE

(Ei Kovo 16-17 d.d. sėk
mingai išlaikė sakomuosius 

tarybinį ūki- tiktai cukriniu šventės savo turiiniu is es- egzaminus visi penki Vasa- 
runkelių nuravėti ir nurauti mes skiriasi nuo apeigų, pri- rj0 į į. Gimnazijos 9 klasės 
paskirta 70 arų. \ iena nei- klausiusių bažnyčio mono- moksleiviai- kiek anksčiau 
veikčiau, bet kai atostogų polijai“. Atpasakota viena atiiEę rašomuosius darbus, 
atvažiuoja iš miesto vaikai- tokių iškilmių Raseinių raj- -pUQ bųdu pirmą kaitą per 

Žemės maitintojos ’ ko!- penkerius metus gimnazijos 
ck°ze- brandos atestatus gauna visiĮ

Kaimo kapela "trenkusi «za®inus laikę jaunuoliai, 
maršą.“ žygiavę penkiolika Naujos.os aoitunentų laidos 

porų (išgyvenę kartu 32- 32
pan. metus). Salės gilu

jie padeda.

Tuos 70 arų apdirbti pri
skyrė prievarta — turi dirb
ti, ir tiek, o jei ne- neduoda 
karvei ganyklos nei šieno- 
O ką darysi žmogus be kar-

laimingieji yra Šie: Anelizė 
Alisaite, Birutė Forsterytė

kataliku protesto demonstracija Sao Paulo (Brazili
joje) mieste. Jos šūkiai: “šalin komunizmą!“. “Ginki- 

konsti: uciją!“ Demonstracijoje dalyvavo ne tikme
San Paulu miesto gyventojai, bet ir iš kitur atvažiavę.

Velykos mano vaikystėj
(Iš

vės? Gaunu pieno- susimušu 
sviesto, o iš daržo darzovi 
prisikasu, paršeli nusipeniu.

ir pan. meiusi. eaies gnu- TT T. „
• l-z.i7.Uz, Helmutas Liorencas, Žibutemoję juos pasitikęs kolcno- ...... T. ’ ...
" ■ ; ;,?i „ *•«.., zt„zA Povilaviciute ir Petras \ aižo pirmininkas su gira- duo- ... . . .. . . įpn 

na ir druska...
gir

Pirmiausia
Taip ir pragyvenu- nore kar- ? kalbą, jiems dėkojo.
i.-.:,. o-ok-., : , - - g - i . kovo a.

tiekūnas. Atsisveikinimo su' 
abiturientais iškilmės buvo

tais runkeluis ravint galva 
apsvaigsta, krintu ant že
mės. Dabar žiemą lengviau.

Sūnus sako, kad važiuo
čiau pas juos i miestą gy
venti,' bet nevažiuoju. Ir jie 
iš algų gyvena- turi šeimas 
vos galus su galais suduria, 
nes atlyginimai nekokie- -> 
viskas brangu. .Jiems būčiau 
didelė našta- greitai įkyrė
čiau. Dabar malonu ir jiems 
nas mane vasara atvažiuot.

kad užauginę "darbščius 
koichozininkus," Įteiktos 
dovanos, eiles skaitė pionie- 
riai ir spaliukai. O 80 metų 
amžiaus senukas sti jaudin-! (E) Vienintelė laisva ja-i
tas dėkojo visam kolchozui-i me pasaulyje Latvių Gini-' 
nes šis seniesiems skiriąs toj nazija Vokieti-’

LATVIU GIMNAZIJA 
VOKIETIJOJE

i į didelį dėmesį.
Tokios šventės numatytos

rengti ir vėliau-

SOVIETIŠKI JUOKAI

rVoncentracijOS stovykloj 
kalbasi du kaliniai:

—Už ką tu čia pakliuvai? 
—Aš dirbau batų fabrike, 

mas virš pusantro šimto rub- Surinkau odos gabaliukus ir 
lių- Pas jus medžiagos pi ges- pasiuvau dukteriai batelius, 
nės, mieste jas labai perka Sužinojo. Gavau 5 metus, 
ir brangiai moka. —Tu laimingas. Man už

Buvau nuvažiavus pas K. gen« žod! davž dežimt rae- 
Susenęs jis ir kiti- visi be 1 
nervų, nes tokie priespaudos'
laikai. Dėkokite- sesute,] —Pas mane kabojo Staii- 
Dievui, kad jūs dar kol kas o portretas. Kai Staliną pa- 
laisvai gyvenate- bet h i® Chruščiovas- aš greta
jumis gali būti tokia tvarka Stalino pakabinau ir Chrus- 
kaip pas mus. Ir mes negal- ciovą. Atėjo partietis, pažiū- 
vojom, kad taip bus. • :Č;O į portretus ir šaukia:

Būtų kas ir daugiau para-: išmesk tą niekšą! O as 
syti. bet gali negauti tokioj P&K.au.-iau: Katrą. Ii at- 
laiško.. .įdūiiau čia-

Dėkoju už siuntini. Pini
gų siųsti neapsimoka, nes už 
jūsiškius gauname mažiau. 
Viskas brangu, geras kostiu-

------ *

-Už koki?

oje — nuo 1957 m. įsikūru
sį Muensterio mieste. Šiuo 
metu gimnazijoje mokosi 94 
moksleiviai. 50 moksleivių 
vra atvykę iš įvairių šiaurės 
Reino-Vestfalijos krašto 
vietovių
įvairiuose 
kraštuose, 
ra iš Anglijos, po du iš Sve
ikos ii Prancūzijos ir dar 

keli iš kitų Europos kraštų 
Gimnazija yra išleidusi 18, 
abiturientų laidų.

Paskutinė laida išleista 
kovo mėn. pradžioje—bran
dos atestatus gavo 4 mergi
nos ir du jaunuoliai. Nau
jos laidos proga kovo 7 d.

Buvęs uolus Keleivio ir 
kitos demokratinės spau
dos
kas J uozas Liūdžius 
1960 m. įregužės 31 
žmona Pe’ronėiė pasirūpi
no pastatyti savo velioniui 
vyrui originalų, gražų, il- 

tverianti paminklą — 
parašė apie ji atsiminimus 
ir sutvarkė jo raštus. Abi 
tas knygas išleido Chica
gos Lietuvių Literatūros 
Di ja. I'Lmcsios knygos 
kaina $1, antrosios $-3. Jas 
galima gauti ir Keleivy.

prisiminimų )

vėnios laiką, susilaikydavo 
nuo dainų ir visokių žaidi-

Mirė V. Žilionis

BALFo skyrius Norvvoo- 
de. Mass., balandžio 5 d. 
3:3(> vai. popiet. Atvelykyje, 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa- 

Jor.o. pas-1 Įėję (13 St. George Avė-) 
mūsų Jauko rengia margučių šventę. Bus 

kryžiaus. Nuo jo į kaimo ka- meninė dalis, dainuos solis- 
pines ir pagaliau užbaigda- as Benediktas Povilavičius. 
vo prie kaimyno Mažeikio Komponuojant muz. V. Ką- 
lauko kryžiaus. mantauskui. Šokiams gros

Jei kuriam nors iš mūsų brocktono šmito orkett- 

tremtinių kada nors teks ras.
grįžti tėvynėn, tai rasim taip šeimininkės ruošiasi sve- 
labai pasikeitusią Lietuvą... ,:;us rražiai priimti ir pavai- 

Kašo iš Lietuvos pu.šno- J t i. Bostoniečiai ir brock- 
iis X. kad sesuo su švogeriu tonieciai yra pasižadėję čia 
pašalinti iš ūkio ir suvaryti
į kolchozą, kaip baudžiau-
ninkai.

Negana to. kad jie skurs
ta. bet kenčia maskolių bai
mę, kaip ir visi pasilikę bol-

ir skaitlingai patai- 
idninkauti. Palaikykim gra
bų lietuvišką paprotį—mar
gučių šventę.

į einąs skiriamas į vargą 
įtekusiems lietuviams su-

gražiai

ševikų valdžioje, kad kurią šelpti-
nakti ateis policija ir suė
mus išveš i Sibirą

Juozas Liūdžius
1953 m.

Bilietai gaunami Lietuvių 
K Jobo svetainėje Norwoode 
:r : <is rengėjus. Bostone pas 
A. Andriulionį, Brocktone 
pas M. Gofensą.

Iki malonaus pasimatymo 
margučių šventėje.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

LENKIJOS KOMUNISTAI 
SU MASKVAbendradarbio teisinin- Į mų. Tėtė dažnai sakydavo 

mirė į man- kad jie visi nuo penk- 
d. Jo tadienio pietų iki prisikėli- Į 

mo visiškai nieko neimdavo 
i burną-

Kai paūgėjau, didžiomis 
savaitės dienomis nusives
davo ir mane pasižiūrėti, 
kaip išpuoštas Išganytojo 

labas, ir dalyvauti kitokio- 
se, negu paprastomis dieno
mis- apeigose ir maldose, a- 
)ie kui iu reikšme man tėtėi. z <-

tiek daug pripasakodavo.

Viena, kas tada man- vai
kui. atrodė negera ir neside-1 
rino su priešvelykine nuotai
ka. tai žmonių pasakojimai, 
kaip didįjį šeštadienį baž
nyčioje žmonės vienas per 
kitą grūsdavosi prie statinės 
su pašventintu vandeniu 
kad tik pirma kitų galėtų 
pasisemti.

Taip besigrūsdami, pasa
kydavo kartais netinkamų 
žodžių, sumušdavo bonką ar 
ouoda ar net suplėšydavo 
drabuži.

Red.

Gražiausios Velykos man 
būdavo vaikystė ie Vilkelis-<7 < — -----------

Vak. Vokietijos kiuose. kai parvažiuodavau 
trys moksleiviai atostogų is Griškabūdžio, o 

vėliau iš Marijampolės.

Visuomt būdavo gražus 
pavasaris, šviesesnės ir šil
tesnės dienos. Kiemas 
skambėdavo nuo vištų ku- 
dekavimo- Žąsinas ėjo sar
gybą prie žąsų ląstų ir gąs
dindamas šnypšdavo ir vy
davos! mane. Tvarte būdavo 
ėriukų- o kartais ir veršiukų.

i,:..riliu tėvai z v, r. -1 igyvena

latvių gimnazijoje įvyko iš-į J
kilmės su 
programa.

plačia menine

las visa Gomino mane- ma- 
2a vaikeli.

LATVIJOJE TREČDALIS 
MIŠRIŲ VEDYBŲ

(E) Statistiniais duome- 
, nimis, trečdalis visų vedybų 

Sniečkus ir Paleckis lan-! p atvjjoje y,-a mišrios tau- 
osi viename baudžiavinia- j j_ybės vedybos. Jų nuošimtis 

me ūkyje (bolševikų term;- (jal- didesnis Rygos mieste.
kad Nurodoma- kad mišriai

-, o’.cho ininko ’’ i ėve mūsų*

Kovo 20 d. Kaune mirė 
pedagogas ir rašytojas Vin
cas Žilionis, gimęs 1905 m nu—kolūkyje) ir mato 
Marijampolės padangėje. ant sienų kabo Nikitos- Ga- tuoktis vpač linkę nelatviu 

” ' garino, popiežiaus ir JA V \autvbės gyventojai,
prezidento atvaizdai. Ir jie

Pačių komunistų laikraš
čiai kelia faktus, kad metri
kacijos įstaigoje esą labai 
nešvaru, nuplyšę sienų ap
mušalai ir pan. Rygos Ciną 
pranešė, kad Latvijos sosti
nėje buvo nutarta Įrengti 
"vedybų pili", kurioje bū
sią daug patogumų bei puoš
nesnių Įrengimų. Ligšiol bū
ta atsitikimu- kad dėl gra
žesnių apeigų net ir ateistai 
vykdavę tuoktis į bažnyčią, 
čia komunistų organas su
šunka: "Tokia padėtis to
liau neleistina!"

Pirmasis velionio išleistas 
veikalas—romanas buvo

"Your grandehildren will grow 
under Communism!”ųup

—toyt
NIKITA KHRUSHCHEV

Sovtat 
ttirecrt come trvef 
Will your 
SrandchildrM 
Hv« under 
Communism T 
Forgo* God? 
Saluto tho

flag?

"Norer!" yoa say: Bot jmt sttre? How caa yoo oppoae 
Communism ? One sure way. Help Radio Fret Eanpt! Wha* 
does it do? It broadeasts the oews of freedom to 79 millioo 
people behind the Iron Curtain. It helps keep them froia 
turning to Communism. It poses a major obstade to tha 
Russians starting a war. Būt Radio Free Eorope depends oa 
Individual Americans for its cxistence. Will you help? Gira 
t dollar? Give j dollara 11 s or more?

Give Now To..;
RADIO FREE EUROPE j

_ ’ Į Tha Amarfcan Faapla’a
Counfar Voicu t®

to Mb Frw Imw* M, P. •. tai MU. ■, «ma * y

Dar ir šiandien girdžiu, 
ai n kl iokia ištvinęs upelis 

po senais dviem jovarais so
dyboje. Tenai garnalizdis 
aukė savo šeimininko.

Neturėdami sunkių dar
ių- namiškiai triūsėsi kas 
prie malkų, kas prie verpa-
u ar žlugto skalbimo.

Fa. ii'gę gavėnios pabai- 
os viri laukė kažko naujo, 

linksmesnio.

Tais laikais žmonės sau- 
ai pasninkaudavo visą ga-

Tėtė aiškindavo, kad tai 
•sas tamsus tikėjimas į bur

tus.

Mano dvi tetos, Marijona 
ir Onutė, o taip pat ir sam 
diniai eidavo į Velyknakt 
ir, bažnyčioje praleidę vis: 
naktį, rytą pareidavo name 
visai šviesūs ir linksmi.

Ir šiandien akyse stovi ve 
lykinis padengtas stalas — 
žali. raudoni, mėlyni, gelto 
ni ir su išmarginimais kiau
šiniai.

Per 50 metų susilpnėjo se 
nieji Lietuvos papročiai. Iš
nyko pavasarinės kaimo ei-

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite .gauti šiuos kiekvie
nam reikalinęus žodvnus:

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo-
■' •

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagave pref. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
15,000 žodžių, 990 psl., 
kaira ............................ $12.00

Lietuviškai angliškas žo
dynas Vidaus Peteraičio. II 
‘aida. dargiau Kaip 30.000 
žodžių. 5: 6 psl.. kaina S7.0O.

mios knygos —

"Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?“

227 psl.. kaina tik $1.20.

Anglų-lietuviu kalbos žo
dynas, Baravyko apie

.000 žodžių, oį$3 puslapiai, 
kaina ............................ $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną* . V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžiu, kai
na ...................................... $4.00

Varšuvoje pasibaigė Len-į 
kijos suvienytos darbininkų J 
(komunistų) partijos atsto
vų suvažiavimas.

Suvažiavimas pasisakė 
pritariąs Maskvai jos ginče 
su Kinija ir kreipiasi į abi 
besiginčijančias puses imtis 
visų galimų priemonių, kai 
tie ginčai liautųsi-

Partija prižada kovoti su 
antimai ksizmu ir su Vakarų 
įtaka.

Įdomu, kad Lenkijos ko
munistai nepasmerkė Kini
jos komunistų, o tik abi be- 
siginėijančias puses ragina 
ginčus baigti.

ŽEMĖ ŪKIO KRIZĖ 
LIETUVOJE

Tokia antrašte straipsnį 
išspausdino Centro ir Ryti 
Europos Socialistų Unijo. 
leidžiamas biuletenis "La 
bours Call" kovo mėnesį. Jt 
autorius J. Vilčinskas i 
Londono. Jis savo straips 
nį dar išspausdino miinio 
grafu ir platina, kur tik ga 
lėdamas.

JAV ITALU DOVANOS 
ITALIJAI

JAV gyveną italai save 
giminėms Italijoje per me 
tus dovanoms pasiunčia i>e' 
100 milionų dolerių-

Iki šiol nėra paskelbta ži
nių, už kiek dolerių -JA\ gy
veną lietuviai pasiunčia 
pavergtą Lietuvą savo gimi 
nėms ii artimiesiems.

Gero
ieško.

darbininko darba:

“Keleivio" administraci* 

ą prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, 
iant naująjį adresą 
miršti parašyti ir senąjį.

REMEMBER

p t# padedat* 
heratfltaeMSMi

CANCER’S 
SEVEN J 
DANGER 
SiGNALS

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 

domo V arno pieštą Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbi

mo akto pasirašytojo Stepo

no Kairio spalvotą portretą 

8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Sovietų Sąjungos kokho- 
zininkai iš jiems duotų skly- 
pelių- kurie tesudaro visos 
dirbamos žemės tris su 
penktadaliu procentų, val
džiai davė 81% kiaušinių, 
S0 < bulvių ir 40% mėsos.

♦ * *
Knyga atveria 

nuostabų mokslo ir žinių 
pasaulį, atskleidžia tai, ka? 
gera ir kilnu.

* * *

kelią 1

Įgytas patyrimas svarbiau 
už septynis išmintingus pa
mokymus.
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Tinas
Maikio su Tėvu

— Labas rytas, tėve!
— Ne visiems jis labas, 

Maiki.
Ar tėvas nematai, kad

mums
ris?

Apie bites
(Tęsinys)

Tolimesni bičių lizdo 
apžiūrėjimai

joms galima duoti vieną rė
mą su perais. Jei bitės aptu
pia 8 rėmus, o norima duoti 
du rėmus su perais, tai vieną 
rėmą su uždengtais perais 
išimti ir duoti stipriai šei
mai, iš kurios buvo paimti 
uždengti perai. Sustiprini
mui duodami koriai su už-

koriai su ti-aninėmis akelė
mis, juos reikia iškelti į 
kraštą, kad bitės Į juos tik
tai medų piltų. Jeigu koryje dengtais perais, ypač tie. iš 
yra perų. tai korys statomas kurių jau ritasi bitės. Koriai

Vėliau lizdas apžiūrimas 
kas 7-10 denų. prireikus —

I dažniau ar rečiau. Kiekvie- 
' no apžiūrėjimo metu pir- 
1 miausia dėmesys kreipia

mas i šeimos stiprumą, ir 
j pagal tai lizdas didinamas 
|, ar mažinamas. Pavasario 

pradžioje, kol oras šaltokas 
ir šeimos silpnokos, geriau- 
kad bitės visus korius ap-

! tūptų.

Kol turima šviesių, per
nai pasiūtų ar pusiau pasiū
tų korių, statoma po vieną 
kori prie pirmutinio korio 
su perais. Jei pasiūtų korių 
nėra, statomi dirbtiniai ko
riai ištisais lapais. Dirbtinis 
korys statomas arba prie 
perų- arba antrojo korio pu
sėje. Kai bitės dirbtini kori 
prisiuva ligi pusės akelių gi
lumo. jis statomas prie pe
rų. o jo vietoje Įdedamas 
naujas dirbtinis korys.

palaikyti. Tuo tikslu Klaipė- Stiprioms šeimoms, esant 
dos teisme ir buvo sureži- šiitam orui, lizdą reikia pra- 
suota "kriminalinė“ byla plėsti kas 3-4 dienos. įde-

antruoju nuo krašto, kad bi
tės galėtų geriau aptūpti ir 
perai neatšaltų. Rudenį to
kie koriai visai pašalinami 
ir sulydomi į vašką.

ti, prisilaikant šių taisyklių:
Kkiekvieną kaitą apžiū

rint šeimą naudinga pašluo
ti dugną, ypač silpnesnėms 
šeimoms, nes dugno atma
tose veisiasi įvairus bičių 
kenkėjai: kandys, utėlės,
skruzdės ir kt- 

Silpnų šeimų stiprinimas
damos vėdina avilį, laką rei- 

Bitininkas turi laikytis kia padidinti, 
bendros taisyklės — netei

su perais imami iš stipriųjų 
šeimų, kurios aptupia nema
žiau kaip 11-12 rėmų ir turi 
nemažiau kaip 9 rėmus su 
perais.

Lakos priežiūra

Pavasario pradžioje la
biausiai reikia rūpintis šili
mos sulaikymu avilyje- Avi
liams, turintiems apatinę ir 
teka visai uždaroma (už
kemšama). Apatinė teka 
susiaurinama. Esant šiltam 
orui. kai bitės lakoje stove

Puslapis penktas

Šituo helikopteriu iš Kastro "rojaus“ pabėgo du as
menys, kurie liepė lakūnui nusileisti Key .Mest ir ne
paklausius jį nušovė ir patys nutupdė helikopteri. Ja
me buvo dar vienas asmuo, kuris paprašė leisti jam 
grįžti atgal į Kubą.

kyti silpnų šeimų. Atsiradus 
dėl kokios priežasties silp
nai šeimai, reikia ją stiprin-

rų už tai peikti, sako Miss suteikiamas motinoms su 10 
Holmes. Tai nėra jų pačių ir daugiau vaikų. Lenino or
kaitė, o yra jų prigimtiesį diną gavo 50.000 sovietinių 
kaltė! Dėl to žmonos, nebe-1 moterų. Aukščiausiame So- 
galėdamos žodžių burnoje!v pat lamente ) mote

septyniems asmenims, ir nu
teisė 6 kalėti 15 m. ir vieną

jau sypsosi pavasa- dešimt metų.
skaičiuje yra ir Balfo reika- 

— Jes, Maiki. balose tuoj vedėjas kun. L. Jankus,

rų deputačių esama kiek 
daugiau kaip ketvirtada- 
lio—390. * * *

Tai vis sovietinių šaltinių 
žinios. Bet jos nė žodžio ne
pasako, kiek moterų skaldo 
plentams tiesti akmenis, ne
šioja prie statybų plytų kro
vinius. kiek žvejoja Ledi- 
niuotame vandenyne ar ki
taip vargsta, dirbdamos to-

išlaikyti, verčiau tepaima te
lefono ragelį ir tepaskambi- 
na kuriai savo draugei. Tos 
pačios lyties asmenys visa-j 
da išsikalba atviriau ir nuo
širdžiau. sako moterų kalbė- 

. jimo ekspertė.
"Naujienos“

SOVIETUOS MOTERYS 
SKAIČIAIS

Bitininkas K. M.

Nors aprimo, bet šitie kiprie
čiai turkai bijo grįžti į savo na- 

kad jų graikai neužpultų.

1. Stiprinti galima šeimą 
tik su gera motina. Blogą 
motiną reikia pašalinti ir 
duoti gerą motiną. Jei geros 
motinos nėra, bitės prijun
giamos prie kitos silpnos 
šeimos su geia motina.

2. Silpnai šeimai, kad ji 
greičiau stiprėtų, reikia ši
limos. Ji pati daug šilimos 
negali pagaminti. Bitininkas 
turi sumažinti lizdą- Dar ge
riau dvi sipnas šeimas su
jungti.

3. Perams auginti bitės 
pavasaiį sunaudoja daug 
vandens. Kad ios nejustu*7 < * *
vandens trūkumo, reikia jas 
kas vakaras papenėti skys- . 
tu cukraus sirupu, duodant 
po 1-2 stiklines. Saulėtomis, 
bet šaltomis ir labai vėjuoto
mis dienomis rytą reikia la
kas užkimšti šlapiomis sa
manomis. Šaltomis nakti- į 
mis lakas reikia taip pat už
kimšti samanomis arba pri
dengti lentelėmis.

dant po vieną rėmą,—ge
riau duoti šeimai dažniau 

Nuteistųjų' po vieną rėmą. negu rečiau 
po 2-3 rėmus. Tiktai birže
lio mėnesį stipriom šeimom 
išsyk galima duoti 2 dirbti
nius korius. Vienas Įdeda
mas Į vieną lizdo šoną, ant
ras — i antrą šoną prie pe-

kuris buvo teistas už akių.
Kad ir negalės jo ka'.ėjiman 
uždaryti, vistiek Amerikos 
komunistai turi gana daug 
džiaugsmo, nes dabar jie ga- j-ų. 
lės girtis, kad viskas, ką jie 

Pte, vaike, ne visiems, i apie "nuteistuosius“ yra 
Ve, kunigui Jankui gali bū- skelbę, buvo "teisybė.“ 
ti visai markatna. Juk žinai. _ \U- o kaip tu rokuoji,, 
kad bulšių okružnas sūdąs Maiki, ar dabar Amerikos H’ o pernykščiai iškeliami i 
Klaipėdoj nusūdijo ji 15-kai valdžia neišduos kun- Jan- kraštus, kad rudeni butų ga- 
metų į katorgą. Nu, tai kaip kaus, kurį Klaipėdos teis-i lima Juos be kliūčių visai

pradės kurkti varlės.
— Joms- tėve, taip pat 

linksmiau- Pradeda čiulbėti 
ir paukščiai. Pavasari ir 
žmonėms linksmiau.

Apžiūrint visą lizdą, švie
sūs koi iai su perais ir kiauši
nėliais dedami i lizdo vidu-

pašalinti. Per apžiūrėjimą 
maisto turi būti ne mažiau, 
kaip 10 svarų.

tu rokuoji. koks čia jam pa- mas nusūdijo? 
vasaris. — Ne, tėve. Amerikos vy-

— Bet kun. Jankus gyve- riausybė bolševikų teismo
na Brooklyne, tėve, kur bol- nutarimų nevykdys. Ji pa- j^aį kada balandžio mė- 
ševikų nagai negalės jo pa- ti naikina bolševikus, kurie nesj0 pabaigoje ar gegužės 
siekti. Taigi tas jų teismo lenda Į svetimą kraštą. Toki | pradžioje lizde randame 
sprendimas reiškia tik iš to- karą ji dabar veda Pietų j motinos akelę su peru. Tai 
lo parodytą jų kumšt}. Vietname, o prieš kelioliką reiškia, kad bitės ruošiasi

— Nu, tai pasakyk, ko- metų taip darė Korėjoje. j spiesti arba pakeisti moti-
kiems galams tokia komedi- — Bet ką gali žinoti, vai- na. Jeigu lizdo vidury yra 
ja buvo reikalinga? Kam ke, ką Vašinktono valdžia_______________________

darytų, jeigu daktaras Bim
ba pareikalautų, kad kun. ras^ su Molotovu agrymen-

reikėjo iš tolo rodyti piktą 
kuloką, jeigu juo negali nie
kam suduoti?

— Ta komedija, tėve- bu
vo reikalinga tam, kad pa
dalytų lietuvių komunistam 
Amerikoje džiaugsmo-

— O koks čia džiaugs
mas?

Tėvas visko nesupran

mus.

VYRAS GERIAU TYLI

ti.
— Maiki, aš 

Aš ne durnas.
suprantu.

Jankus būtu Klaipėdos teis- užkariauti ir pasidalyti 
Europą. Ir tada Maskva su 
Berlynu užkūrė visasvietinę
vaina. Pralaimėjęs tą vainą

— Tėvas klaidingai gal-; HWelfc nusišovė. o jo mi.
rr r.isterius, karo kriminalis-— Kodėl? ... . ... _ xtus- alijantai iškorę. Bet

— Visų pirma todėl, tė- Hitlerio kamarotas Moloto
ve, kad bolševikų okupaci- vas tebėra dar gyvas Sovie- 
jos Lietuvoje Washingtonas tu Rusijoje. Tai kodėl Klai- 
nepripažista ir todėl nepri- pėdos teismas nepaima jo už 
pažįsta tenai nei jų valdžios,

mui išduotas? Gal ir išduo
tų?

Tą seną galvosūkį, rodos, 
bus išsprendusi moteris — 
Marjorie Holmes, panašių 
klausimų ekspertė, savo 

4. Perams auginti bitėms straipsnyje naujausiame A-
reikia bičių duonos- arba MA žurnale.
žiedadulkių. Silpnos šeimos Kada vyias ir žmona pra- 
negali prisinešti pakanka- de(ia mažai tarp savęs kai
mai žiedadulkių, todėl kas
7-10 dienų reikia iš stiprių 
šeimų paimti po vieną korį 
su bičių duona ir duoti silp
noms šeimoms- Duodant ko
rį su žiedadulkėmis, reikia 
vieną korį išimti, nes padi
dindami lizdą jį atšaldysi- 
me.

bėti- atrodo, kad tai yra pa
čios gamtos intencija, kuri 
nenori, kad lytys sutapatėtų. 
rašo autorė.

o • • ! kius sunkius darbus, apie
(E) Ryšium su Sovietijoje kuliuos vakarų motelis nė 

minėto Moters Diena pa-, lvoti nedristų. 
skelbta, kad iš 22o milionų •1 s____________
sovietinių piliečių daugiau HUDSON- MASS.
kaip pusė —123.1 mil. suda-! ______
ro moterys. Palyginus su
prieškariniais metais moterų
gyventojų skaičius nuo 52.1 ------ -------- ----------------
pakilo iki 54.4 G. Daug so- gametis Keleivio skaitytojas 
vietiniu moterų dirba tarny- Antanas Pileskis. 71 m. am- 
bose, kuriose reikalaujamas žiaus, kilęs nuo Stakliškės, 
mokslinis išsilavinimas. našlavęs nuo 1963 m- rugsė-

6,246.000 moteių turi J° men" ka(la mire j° myh" 
aukštąjį ar vidurinį išsilavi- ma ™ona- ..
nimą, daugiau kaip pusė, Velionis paliko budinčius 
būtent, 59% asmenų su aka- sūnų Juozą lichburge. <Iuk- 
deminiu išsilavinimu esą terį Eilėn Anmbrose Hudso-
moterys. ne’ seser! £ellie Vl.nskien£

Toronte. Jiems reiškiame
Ypatingai tlaug motetų žuojautą.

Sovietijoje dirba medicinos ’ J___________
srityje. Iš keturių sovietinių SKAITYK STASIO Ml-
gydytojų trys yra moterys. paraSYT \
Mokytojų tarpe moteiys su- CHELSONO PAR AŠY 1.5
daro69'/<. Žinoma, kad So- fcNYGĄ: '“Lietuvių Išeivija 
vietų Sąjunga mielai dalina . „ nAIir PA
įvairius ordinus, tad ir mo- Amertko,e, DAUG PA- 
terims jau išdalinta 1,150- VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
000 ordinų. 77 Sovietijos sTAls V1RSA1S 
moterys apdovanotos mo-
terš didvyrės“ ordinu — jis KlETAlb— 45.00

Mirė A. Pileskis

Š. m. sausio 24 d. mirė il-

— Ne. tėve, nesupranti.
— Nu, tai išvirozyk. kaip 

yra iš tiktųjų?

nei teismų, lygiai kaip iekas 
nepripažįsta ir Bimbos 
"daktarystės.“

— Bet kaip tu rokuoji, 
Maiki- ar kun. Jankus

apikaklės, ką?
— Tėvas žinai, kad var- 

ras varnui nekerta i aki-

Pačioje pradžioje užtek
davo, kad vyras parneša į 
pašiūrę užmuštą ar kitaip 
sugautą žvėrį, jo pati išver
da ar iškepa, ir tuomet abu 

5. Perais galima pradėti tylėdami valgo, tik retkar-
stiprinti šeimą tiktai tada. čiais vienas ar kitas istarda 
kada bitės aptupia ne ma- J™ pasitenkinimo garsą — 
žiau kaip 6 rėmus. Praplėsti b’gh.
perais galima tiktai ketvir- “Vyro gyvulio gelmėse y 
tadalį lizdo. Pavyzdžiui, jei ia per tūkstančius šimtme-
bitės aptupia 6 rėmus, tai

— Džiaugsmo mūsiškiai;ar4 KU,‘;/a,,KUS ?e’ 
komunistai turi iš tikrųjų ga eJ°>padai\ti Lietuvos ko- 

v , -- - mumstams kokios zlasties?
O gal ir davė katram krapy-

prieš vadinamus "dypu- ^)el ^a^v^' 
kus.“ Jie vadino juos ne tik-i — Aš tėve, tenai nebu-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

$4.00,

Nine out of every ten foreet fires are caused by man! 
very, very careful with fires, matehes and smokes wne^ 

r •veryouMeoutdoors.

I------------------Ontyyoycan 1
PREVEMT FOREST FIRES

čių giliai įsėdusi pažiūra, 
kad moteris yra vergė. Net 
civilizacijai prasidėjus, dar 
ilgus šimtmečius vyras pasi
liko pirmasis kalbėtojas. 
Dėl to nė kiek nestebėtina- 
kad moterys, sutraukiusios 
savo grandines, tai}) labai 
stengiasi (žodžiais) išlygin
ti prarastą laiką, o vyrai, 
matydami šitokią naują mo
teli} išraiškos manifestaciją 
ją lydi su nusistebėjimu ir 
nerimu.“.

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daunienės kieme ir ios ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos są jungos, 

tai ’ hitlerininkais.“ bet sta- 'au ir negaliu pasakyti silpni jungiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų, 
čiai "karo kriminalistais.“ davė ai ne- Jie jį kaltina kaį kurie gyviai laikosi ner-traliai. o stipresnis laimi, nors 
Jie turėjo drąsos net reika- žmones zu zius, en ra ai- . . tenka priešu dantų ir aštriu snapu paragauti, 
lauti. kad Washingtono vy- biavus su hitlerininkais. Be- J ... 4 4 f - - =

riausybė kai kuriuos tremti- Ps sako, kad visa tai yra Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
nius suimtų ir išduotų Mask- komunistų išmislas. skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- Vietoj leistis su žmona į
vos mėsininkams. Jie išeik- — Bet kaip jie gali tokį sakos. -Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- rimtas diskusijas, vyras be-
vojo beveik visą savo tulži kaltinimą daiyti? Juk jie saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- velija pakentėti ir pasiklau-
prieš "dypukus “ Ir kai iš to patys pirmutiniai buvo su ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams syti jos perpildytos širdies
vajaus nesimatė jokiu rezul- hitlerininkais susibičiuliavę, ir pažįstamiems. A pvsakos kaina SI.80 su persiuntimu, išsiliejimų“, pats jos nei

Užsakymu? ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: pi|.mos prOgOS ,)asitrauk(ia.
mas į pašalį arba pro duris.

daug, tėve. Jie buvo čia iš 
vystę didelį šmeižimo vajų

tatų. tai Brooklyno ir Chica- Nors aš visko nežinau, bet 
gos vajininkai pradėjo jau atsimenu, kad Maskvon bu 
nusiminti. Taigi reikėjo vo atvažiavęs Hitlerio mi ( 
kaip nors smunkantį jų ūpą nisteris Ribentropas ir pasi- 636 E. Broadway------:--------So. Boston 27, Mat*.

‘KELEIVIS" MUSEI
Žmonos neturėtų savo vy-
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Vergai grįžta „namo”
(Tęsinys)

Taip ir išeina: nešiok malkas kiekvieną dieną. Neži
nai. kada paišinėsi. kada atims.

Kol šuehovas akimis ieškojo, ar nėra kur po kojų 
skiedrų pasirinkti, brigadininkai jau visus suskaičiavo ir 
pranešė sargybos viršininkui:

— Šimtas ketvirtoji — visa!
— Trisdešimt antrojoj žmogaus trūksta’ Trisdešimt 

antrojoj ! — ūžia visi.

Nudūmė 32-sios brigadininko padėjėjas, o su juo dar 
vienas vyras — i autoremonto dirbtuves ieškoti. O minio
je: kas. kaip? — klausinėja. Išgirdo Šuehovas: nėra ma
žiuko juočkio moldavo. Kuris gi tai moldavas? Ar ne tas. 
kuris, sako, buvęs rumunų šnipas, tikras šnipas?

niais daigeliais (Wheat 
G erm 1.

Žalioji sriuba

Jei žinote. kur auga tik
rųjų žalių dilginių, prisiska- 
bvkite su pirštinėta ranka 
gerą glėbelį žalių daigų, nu
plaukite, apvirinkite vande
nyje ir smulkiai sukapokite. 
Orkaitėje ištirpinkite šaukš
tą sviesto, sudėkite kapotas 
dilginės- užpilkite vandens, 
pagal skonį pasūdykite ir 
pridėkite rūgščios grietinės. 
Kas mėgsta daugiau rūgšte
lės ir vitamino C. dar gali į- 
trėkšti citrinos sunkos. To
kiai sriubai naudingumo ir 
proteinų suteiks 1-2 kietai 
išvirti, smulkiai sukapoti ir 
įbarstyti kiaušiniai. Neradus 
dilginių. sriubą virti taip 
pat galima iš žalių špinatų.

Vištienos salotai

Virtą arba keptą vištieną 
atšaldyti ir smulkiai su
piaustyti- Jei laikotės die
tos, galite numesti ir visai 
nevartoti odelių.

Šnipų kiekvienoje brigadoje po penketą, bet tai ne
tikri. pramanyti šnipai. Bylose jie šnipai, o iš tikrųjų pa
prasčiausi belaisviai- Ir Šuehovas toks pat šnipas.

O šis moldavas — tikras šnipas.

Sargybos viršininkas, kai žvilgterėjo i sąrašą, taip ii 
pajuodo visas. Juk jeigu pabėgo šnipas — kas tada bus 
sargybos viršininkui?

O visą minią ir Šuchovą pyktis ima. Juk tai gyvatė, 
rupūžė, šunsnukis, smirdžius, niekšas? Jau dangus patam
sėjo. tik mėnuo šviečia, žvaigždės sužibo, i naktį šaltis 
kyla. o jo. šunpalaikio. nėra! Ką. neprisidirbo, žaltys? 
Valdiškos dienos maža, vienuolikos valandų, nuo tamsos 
ligi tamsai? Palauk, prokuroras pridės!

Ir šuehovui keista, kad kas būtų galėjęs taip dirbti, 
skambalo negirdėdamas.

Šuehovas visai pamiršo, kad jis pats ką tik taip dir
bo. — ir pyko. kad per anksti zekai renkasi prie vartų. 
Dabar jis šalo kartu su visais, ir nhso kanu su visais, ir 
jei dar pusvalandi, rodės, sulaikys juos šitas moldavas.: 
jeigu tik atiduotų jį sargyba miniai — sudraskytų kaip Į 
vilkai veršiuką!

Štai kada šaltis ėmė spausti! Niekas nenustovi vie-i 
toje — arba trypčioja, arba žengia du žingsnius į priekį, 
du atgal.

O žmonės svarsto: ar galėjo moldavas pabėgti? Na, 
jeigu dar dieną pabėgo — kas kita. o jeigu pasislėpė ir 
laukia, kol iš bokštelių sargybą nuims — nesulauks. Jeigu 
pėdsako, kur iššliaužė, po spygliuota viela nesuras. —tris 
paras zono jeieškos ir tris paras bokšteliuose tupės. Gali 
ieškoti ir visą savaitę. Toks jau jų statutas, seni kaliniai 
žino- Aplamai, jeigu jau kas pabėga — sargybai nebėra 
gyvenimo, vaiko juos be miego ir be valgio. Kartais taip 
įniršta, kad gyvo bėglio nebeima.

— A-a-a! — sukliko zekai. — Ū-ū-ū!
Pamatė: iš autoremonto dirbtuvių išniro trys žmo

gystos — vadinasi, su moldavu.
t ]

— Ū-ū-ū! — gaudžia minia prie vartų.
O kai šie pribėgo arčiau, tai subliuvo:
— Gy-va-tė! Galvi-ijas! Maz-gotė! Šuva nususęs’ 

Liurbis! Niekšas! Rupūžgalvis!
Ir Šuehovas taip pat šaukia:
— Gy-va-tė!

Bet juk tai ne juokai — daugiau kaip pusvalandį 
laiko iš penkių šimtų žmonių atėmė!

O dabar bėga kaip peliukas susigūžęs.
— Stok! — rėkia sargybinis. Ir užsirašo: — Ką — 

keturi šimtai šešiasdešimtas. Kur buvai?
O pats prieina ir karabiną buože suka.

Iš minios vis šaukia:
— Šunsnukis! Niekšas! Rupūžė!
O kiti. kai tik pamatė, kad seržantas buože karabiną 

atgręžia, iš karto nuščiuvo-
Tyli moldavas, galvą nunėręs, nuo sargybinių trau

kiasi. Į priekį išėjo 32-sios brigados brigadininko padė
jėjas :

— Jis. gyvatė, ant tinkavimo pastolių užsikorė, nuo 
manęs slėpėsi, o ten sušilo ir užsnūdo.

Ir pasmakrėn jam kumščiu! Ir gūbrin!
O tuo pačiu nuginė jj nuo sargybinio.

GRAŽI rAVASARiNt 
SKRYBĖLAITĖ

Pumpurėliams sprogstant. 
I saulelei einant šiltyn. vely
kinių-kumpių ir pyragų pri
valgius, . sunku beišgalvoti- 
ką virsime rytoj, kad būtų 
ir skanu ir sveika.

Pii-miausia- prisiminkime 
mūsų kaimiškus vitaminų 
pilnus valgius- kuriuos taip 
lengva yra paruošti: 

Kvietienės "uogos“

Puslapis šeštasKELEIVIS, SO. BOSTON

t

Raudonos, margos, gelsvos baltos. 
Pražydo tulpės visos baltos (Kazys Binkis)

Jei pirmasis bandymas iš
ėjo ne visai dailus, nenusi
minkite: tai dar nereiškia- 
kad jo negalima pataisyti. 
Labai dažnai tinklinė me
džiaga arba šydas bei tūlis 
suteikia nevisai tobulai 
skrybėlei naujo efektingu
mo. ypač, jei dar reikiamoje 
vietoje pritaikoma sagtelė 
ar puokštelė gėlių.

Pernai visi ieškojo kont
rastinių spalvų skrybėlaičių, 
bet šiemet jau vėl pasirodo 
nemaži tos pat spalvos, kaip 
suknelė ar eilutė. Teko ma
tyti labai dailių iš tos pat 
medžiagos, kaip ir suknelė. 
Tai lengva padaryti, sukne
lę siūdinantis namie- Mažo 
atlaikėiio pakanka skrybė
laitei apvilkti. Dailiai atro
do tos pat medžiagos bliu- 
zelė po eilute ir ta pat me
džiaga apvilkta skrybėlaitė. 
Spalva, tinkanti jums prie 
veido, gali atnešti nelauktai 
linksmo pavasarinio puoš
numo. O išlaidų — kuo ma
žiausia.

Ben. Rutkūnas

SAPNAS

Sukasi, sukas---------
Liemenys pinas.
Muzika- Šilkas.
Klegantis vynas.

Supasi valsas.
Rožės. Juokai.
Gundantis balsas. 
"Myliu!“ — sakai.

Sukasi, sukas
lengvai lyg pūkas
dendi ir damos
žaismo ratu--------

Frakai ir suknios 
kvepia ir šlama.
Liemenys pinas.
Merkia kaimynas--------

Krinka ratukas--------
Žabalas rūkas---------
"Miela, kur tu?“

Sapnas nutrūko.
Tylu- Kurtu.

LONDONE IŠKILMINGAI 
PALAIDOJO KATINĄ

Kovo 13 d. Londono prie
miesčio šunų ir kačių kapi
nėse iškilmingai palaidotas 
katinas Petras, kuris 16 me
tų buvo valdžios tarnyboje, 
gaudydamas peles vidaus 
reikalų ministerijos patal
pose Jo išlaikymui iš val
džios iždo buvo skiriama 
35 centai.

Tas katinas ypač pagarsė
jo. kai 1956 m. to meto vi
daus reikalų ministeris But- 
ler jo nuotrauką panaudojo 
savo kalėdiniu sveikinimuto c

kortelėms.
Katinas Petras palaidotas 

ąžuoliniame karste, prie 
duobės jį atvežė vežimėly, 
kuris buvo apdengtas mėly
nos spalvos spalvos aksomi
ne medžiaga, karstą lydėjo 
dvi senesnio amžiaus mote- 
rys iš ministerijos, ių užpa- 

j kalyje buvo vedamas asilas, 
kaip vyriausias liūdėtojas. 
Tas iškilmes- aišku, sekė ir

Smulkiai supiaustytą svo
gūną ir žiupsni druskos ge
rai sumaišyti su piaustyia 
mėsa. Jei gaminate salotas 
iš vienos vištos- kietai išvir
kite 6 kiaušinius ir juos su
kapokite. Jei imate tik pusę 
vištos- turėtų pakakti 3-jų 
kiaušinių. Mėsą, kiaušinius 
ir porą šaukštų majonezo 
arba jūsų mėgstamo leng-i 
vesnio salotų baltojo pada
žo "dressing“ gerai išmaišy
kite ir šaldytuve atšaldvkite. 
Paduokite ant žalių salotų 
lapų- papuoškite kieto kiau
šinio, tomatų ir petruškų la
pelių gabaliukais.

D. Norvaišienė

------------------------------ smalsuolių būrys, kurių tar-
KONKURSĄ LAIMĖJO pe buvo ir laikraštininkų.
R. KAVALIAUSKAITĖ

Pasaulinės Parodos Lietu- PRANEŠAME- KAD KNY- 
vių Komitetas New Yorke
buvo paskelbęs ženklelio GOS "LENGVAS BŪDAS 
konkursą. Ji laimėjo jauna
menininkė Rūta Kavaliaus- IŠMOKTI ANGLIŠKAI“—
kaitė- gyvenanti Sydnejuje
(Australijoje). 1 NEBETURIME.

Įdomios ir naudingos knygos
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Geraldine I. Mock. 38 m., lakūnė sveikinama Bermudo- 
je. Ji taip pat pasiryžo viena apskristi aplink žemę. 
Be jos. aplink žemę skrenda antra moteris Joan Mer- 
riam Smith. Jos mano būsiančios laimingesnės už A- 
melia Earhart. kuri buvo pirmoji moteris, pasiryžusi 
prieš kelias dešimtis metu apskristi aplink pasauli, 
bet tas jai nepasisekė — kelionėje ji žuvo.

Šiemet skrybėlaitės dar 
labiau madoje- negu pernai- 
ir atrodo įvairesnės bei 
puošnesnės. Spalvų marguo
ja visa vaivorykštė- kurias 
galima pritaikyti ar kontras
tu papildyti jūsų iūbo spal
vas.

Gėlės, plunksnelės, graži 
mezginiuota medžiaga ar 
šiaudas,—viskas randama 
šio pavasario madose. Tik 
vienas blogumas- kad gra
žiausios skrybėlaitės bran
gios- Tačiau įvairios 5-10 
centų parduotuvės turi šie
met dar didesnį rinkinį 
skrybėlaičių formų, negu 
pernai. Mat- kaskart vis 
daugiau atsiranda moterų, 
sugebančių "apvilkti“ gra
žia medžiaga pigutę ”de- 
šimtštoryje“ pirktą skrybė
lės formą.

Tai nėra sunku. Galite 
pačios tuo įsitikinti, jei turi
te seną- nebenaudojamą, bet 

! geros formos skrybėlaitę, 
j Pradžiai pasirinkite labai 
; tamprią megztą ar mezgi
nių medžiagą. Kiekviena 
"Jersey“ rūšies medžiaga 
dėl tamprumo labai tinka. 

Pabandykite skiautele to
kios tamprios medžiagos 
apvynioti skiybėlaitės gal
vutę. Nustebsite, kokio ma
žo gabalėlio tereikia-

Jei megztos nei jersey me
džiagos nėra, galima naudo
ti šilkinį aksomą ar šilką- 
vienu gabalu- lyk skarele- 
glaudžiai apvyniojant skry
bėlaitę, nuo viršugalvio pra- 

j dedant. Dažnai savaime su- 
krintančios klostelės skry
bėlės šonuose atrodo labai 
įdomiai ir skoningai.. Eks
perimentuokite: bandykite 
jas klostyti ir segtukais pri- 
seginėti vienaip ar kitaip, 
kol išgausite sau geriausią 
tinkamą efektą.

Pavasariniai valgiai
Pilnus kviečių grūdus- 

gaunamus "Healt Food Sto
re“ švariai nuplauti ir gera
me emaliuotame arba nerū- 
dyjančio plieno puode užvi
rinti. užpylus vandens, kad 
gerai apsemtų. Per naktį pa
likti viralą brinkti- Kai uo
gos išpamps, pasaldinti jas 
medumi. Galima valgyti, už
pylus grietinėle ir kvieti-

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
a. ©rašymas. si-rašė A. f- Nas
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 5<M» puslapių. Kai
na kietais viršais 55.00. minkštais 
viršais .......................................... $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkis 
istorinis romana- iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai . — 53.5*

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kair.a ........................ 56.50

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipre Bielinio Įdomūs atsi. 
minimai. 464 psl., kaina.__ 56.00

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai, 
k&rot .*..••••••••••. ..... $6.00

3UŽADETTVE. J. Titinio 15 trumpi 
pasakojimu. l°0 nsl. Kaina .. $2.(V

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems. jrišta 
$26 pusi. kair.a ........................55.00

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

MAP.LBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT, M. Inkienė. ge 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psL, kaina ............................. $1.25

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Sovalki 
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina.................................53.03

NEMUNO SŪNCS. Andriaus Valu. 
ko romano antroji dalis. 426 pus- 
lap i&i. Kama............................. 54.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, j< 
meninių formų plėtojimosi pagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... 58.50

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI no. 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Farašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina .......................................... SlO.Ot

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My 
koiaičio romanas trijose dalyss. 
Visos trys dalys įrištos į vieni 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo. kaip kunigas Vakaris išriža 
dėjo kunigystės dėl motervstėa 
knygą, kieti viršai, 631 puslapis 
Kaina ...................................... 56.00

ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K. Žuko J- 
dorr ^s atsiminimai, 477 psk, kai
na ........................................ 53.00.

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžia: ir ĮSz>twlai parašyti 
atsiminimai, kaiD Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ____ $5.541

SOČI Al.DEMOKRATU A IR
SEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GA». 
RES, S2 psL, kaina........  25 Ona.

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ* 
Atvira nuomonė. įdomūs argumen
tai. Kaina ............................20 Ont

JUOZAS STALINAS, arba kata 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina ................................ $1.<X>

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. ti.94

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumu 
socializmo aiškininmas. Kaire 25 e

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratu rasta- dėl bol
ševikų okupacijos ir teroio Lietu
voje. Kaina........................... 25 Cnt

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

NAUJA VALGIŲ KNTCA. parašė 
M. M’chelsonienė. 250 -vairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$i.2fi

CEZARIS, Mirko JesaUč romr.M 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
52, ara visos >» dalys........... $6.'M

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.04

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš J le ta
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl„ kaina........... $2.0fl

ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas apra. ymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 pri. Kaina $5.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mo
šų rašytojos pirmojo k&io metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
karina ........................................ 50 Ct.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tt 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

DEMOKRATINIO SOLI ALI 7 MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienų klausimams su
prasti. Kama ............................53e.

Užsakymus ir pinigus prašoma siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

C3« E. Broadway --------:-------- So. Boston 27, Mua.

k
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VIETINĖS ŽINIOS
PO VAL. KOJELIENĖS 

KONCERTO

t

Sol. Valentinos Kojelie
nės koncertas kovo 22 d. 
Lostoi.e. Jordan Hali patal
pose. sukėlė remažo susido
mėjimo ii- skirtingo publi
kos vertinimo- .Jos pasirink
tas repertuaras, jos balsas ir 
net išvaizda bei laikysena 
scenoje buvo netgi trumpų 
tarp paskirų dalykų pert
raukėlių metu dažna pasi- 
kuždėjimo tema. su pasikar
tojančiais “tai“ ir “ne“.

Programoje atlikti Mo- 
zarto. Schuberto. Brahmso, 
Duparc ir kitų autorių kūri
niai reikalauja didelio mu
zikalumo. subtilumo ir pre
ciziškai kontroliuojamo bal
so. bet neteikia progos klau- 
sytojus “pritrenkti“ netikė
tai didele balso jėga ar ki
tu efektu. Juos dainininkė 
daugumoje Įveikė ir susilau
kė nuoširdžių aplodismentų. 
Gi kai kas šiame kiek per- 
vienodame “sugraudintos 
širdies“ repertuare pasigedo 
daugiau šilimos, kontakto 
su klausytoju ar progos iš
girsti visą dainininkės pa
jėgumą. Pagaliau ir pati so
listė savo “šaltu grožiu“ ir 
apskaičiuotu peinelvg tau
piu judesiu gal irgi kiek šal
dė publiką. Bet aplamai, 
koncertas buvo tokio lygio, 
apie kuri ir amerikiečių kri
tikai rado reikalo ilgesnėse 
recenzijose pasisakyti, nors 
dažnai taip pat vienas ki
tam prieštaraudami.

The Boston Globė pastebi 
Vai. Kojelienės “ribotą bal
so dovaną.“ bet pripažįsta 
visą eilę jautriai atliktų De- 
bussy. Schuberto ar Duparc 
kompozicijų ir su pasitikėji
mu padainuotus J. Žilevi
čiaus ir K. V’- Banaičio daly
kėlius.

The Christian Science 
Monitor daugiau kalba apie 
dainininkės išvaizdą, o jos 
pogramoje pasigenda kūri
nių. kuriuose būtume tikrai 
išgirdę jos lyrinį koloratūri
nį sopraną. Jis teigiamai 
vertina koncerto pabaigoje 
atliktus lietuviškus kūrinius.

Boston Herald. pradžioje 
irgi pakalbėjęs apie pačią 
dainininkę, spėdamas, kad 
tikrame gyvenime ji turi gal 
daugiau šilimos, negu sceno- 
je.kiek kritiškiau atsiliepia 
apie tų kūrinių atlikimą, ku
riuos kitų laikraščių recen
zentai buvo sutikę palan
kiai, o gale padainuoti Žile
vičiaus ir Banaičio dalykai 
nedavę jai galimybės paro
dyti savo pajėgumo.

Su panašiais pagyrimais, 
viltimis ir vėl tam tikru re
zervuotumu sutiko solistę ir 
ir lietuviškoji spauda. Bet 
tenka jai linkėti gražios a- 
teities ir plataus kelio į pa
saulį.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
*

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

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

Kaziuko mugę prisiminus...

Mugė! Mugė! Praėjo 
triukšmingai ir su dideliu 
pasisekimu. Daug valandų 
kantrybės ir širdies, net ne
migo naktų paaukota besi
ruošiant mugei, tačiau mum 
nebuvo sunku, nes kartu 
dirbo ir mūsų tėveliai.

Ypatingai šiemet daug 
padėjo Tėvų Komitetas su 
talka, už kurią tariame nuo
širdžiausią ačiū. Vyr- maisto 
organizatorė Gineitienė ii 
dar Vasienė, Baikienė. Ba
cevičienė, Žiaugrienė. Aukš- 
tikalnienė. Valančiūnienė-
nors ir sušilusios, tačiau su 
šypsena valgydino... Argi 
galėtų būti negardu? Tortus 
vos spėjo dalinti Dabrilienė 
su Starinskiene, rūbinėj pa
tarnauti— Kuncaitienė. prie 
maisto bilietėlių ps. Mučins- 
kienė. čia su pačiais mažiau
siais Karosienė, — visos tik 
sukosi.

Neatsiliko ir tėveliai: E. 
Kleinas su “Gardžiausiais 
gėrimais“ vaikams, Baika 
Petruitis. Tėvų Komiteto 
pirmininkas dr. Baškys. — 
visi lakstė, rūpinosi, kad 
Vilniaus mugėje nieko ne
trūktų. kad visi būtų paten
kinti. sotūs ir atsigėrę.

Marija Paliulienė su gry-j 
bų krepšeliu, paruoštu lote
rijai, ir su dovanomis reži- 
sorėm- Ir sugalvok tu man! 
A. Vakauzienė visą naktį 
dešras malė. paaukodama j 
savo poilsį.

Būtų sunku išvardinti, nes 
beveik visi kuo nors prisidė
jo. Negalėtume pamiršti ir 
snalvinsmosius artistu kos-I " ““"O"" r -------
tiumus. kiek čia darbo!

Ačiū ir dar kartą ačiū' 
jums, mūsų mieli tėveliai!

Mes žinome, kad jūs dir
bate ir aukojatės dėl to. kad 
jaunimo širdyse pasiliktų 
bent lašas lietuviško jaus
mo. jūs stiprinate mumyse; 
pasiryžimą gerbti ir išlaikyti 
lietuviškus papročius. 

Budime!
Jūsų skautės ir skautai

Tik skambėkit, skambėkit...

Tėvynės Garsų radijo pro
gramos iš Clevelando vedė
jas Juozas Stempužis pri
siųstame Laisvės Varpui 
sveikinime tarp kitko rašo:

"Pažįstu sunkumus, kurie 
lydi Laisvės Varpą ir jo va
dovą, bet žinau, kad jie “ne
sustabdys upės tekėjimo“, 
nujaučiu pakilę puotos nuo
taiką. kai dar kartą suskam
ba Laisvės Varpo dūžis.-. Ir 
šis nuolatinis ritmas tarp ko
vos ir laimėjimų kiekvieną 
kaitą naujai įliepsnoja jė
gas naujiems darbams. Tad 
niekada nenutilkit... Tik 
skambėkit, skambėkit...“

Bostono ir apylinkės lie
tuviai savo sveikinimus ir 
linkėjimus galės perduoti 
Laisvės Varpui balandžio 12 
d. So- Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos didžiojoje sa
lėje. trečiame aukšte, kur 
rengiamas Laisvės Varpo 
dešimtmečio minėjimas.

Jam ruošiama speciali 
programa, kurią atliks sol. 
Daiva Mongirdaitė. komp. 

Julius Gaidelis ir rašytojai 
Stasys Santvaras ir Antanas 
Gustaitis. Minėjimo pradžia 
1 vai. Po bendrų pietų ir 
programos bus šokiai, ku
riems gros Ferdinando Smi
to vedamas šešių asmenų 
orkestras.

Laisvės Varpo dešimtme
tis yra kieto darbo ir bendrų 
pastangų reikšminga sukak
tis. Kai mumyse vis plačiau 
įsigali nuotaika, kad užteks 
tiek, kiek padarysime, tai 
Laisvės Varpas visuomet at
lieka ne tik tiek. kiek reikia, 
bet dargi su kaupu- Jis nesi
tenkina kas sekmadienį 
duodamomis visuomeninio 
ir kultūrinio pobūdžio radi

Mūsų padėka

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, kurie daly
vavo mūsų mylimo vyro ir 
tėvo Petro Jakūbėno šerme
nyse. laidotuvėse, pareiškė į 
mums daug paguodžiančių 
žodžių, ačiū už atsiųstas gė
les. Mes visa tai labai bran
giname ir ilgai nepamirši
me.

Žmona Bronė ir sūnus 
Algirdas su šeima

Scituate, Mass-

V. ir O- Janušiai—seneliai

Vincas ir Ona Janušiai iš 
Stougthono džiaugiasi tapę 
seneliais. Mat. jų duktė Lil-! 
lian ir žentas Joseph Ste- 
panski. gyv. N. Kaštone- su
silaukė sūnelio.

Sveikiname tėvus ir sene
lius.

Buvo pavogę Dariaus posto 
šautuvus

Iš Dariaus posto ginklų 
sandėlio buvo pavogę 30 
šautuvų. Posto vadas E. 
Strazdas netrukus išaiškino, 
kad tai padarė būrys 11-15 
metų jaunuolių. Jie prisipa
žino tai padarę išdaigauda-1 
mi.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jaunuolių būrys, kuris veržėsi prie aktorės Elizabeth 
Tay'or. kai ši tuoj po vestuvių iš Montrealio atvyko 
i Bostoną, kur jos vyras iiurton vaidino Hamletą.

jo programomis, bet dar 
rengia specialias programas 
anglų kalba Vasario 16-sios 
ir Tragiškų birželio įvykių 
proga, organizuoja kultūri
nius parengimus, padeda ki
toms organizacijoms rengti 
įvairius minėjimus ir tt.

Kad Laisvės Varpas galė
tų toliau savo darbą tęsti ir 
plėsti, jam reikalainga vi
suomenės moralinė ir mate
rialinė parama. Tokią para
mą suteiksime, gausiai atsi
lankydami į dešimtmečio 
minnėjimą.
Jokūbaičiai su milionieriais

Mūsų bičiulis Antanas Jo
kūbaitis su žmona šiuo metu 
šeimininkauja N. Anglijos1 
elektros bendrovės prezi
dento rezidencijoje Welles- 
ley Hills, Mass.

Šeimininkai išvažiavo i 
Floridą pasišildyti, todėl Jo
kūbaičius pasikvietė jų so
dybos prižiūrėti-

Jokūbaitis yra didelis 
gamtos mėgėjas, todėl jis 
džiaugiasi- turėdamas pro
gos stebėti pirmuosius gam
tos atbudimo reiškinius.

Kadangi jis yra ir fizinės
kultūros specialistas- tai ten
būdamas duoda mankštos
pamokas neišvažiavusiam
šeimininku sūnui mokslei- i • - viui.

Svečias iš VVaterburio

Penktadienį mus aplankė 
; Jonas Budzirauskas iš Wa- 
terburio. kuris su savo žmo
na ir posūniu buvo atvažia
vęs į So. Bostoną Velykų 
praleisti kartu su savo 
svainiu M. Subatkevičium ir 
jo šeima.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA) įi|

Lietuviu patriotu organizacija gvvu*ja nuo 1886 metu ir > 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ. <[
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija Į> 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanu »r iidžiausi ka- <[
pitala. * ]»
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet <[ 
stoja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge- s 
resnės nėra. 2) SLA aodrauda nigi. r.es savitarninės pagal- <> 
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, <[ 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopa pagalbą ir fra- ]» 
temalir-ę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes narėm ta di- <[ 
deliais rezervais. * * S
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo ?100.00 iki <1 
ilO.POO.OO. <['
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos «' 
apsaugai nuo netikėtų sunkumu. <!
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek- 
vienam. ?;
SI A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveiu narvs ja !» 
fauna pats. *
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se- '! 
natvės. ]»!
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teik-ia <!' 
žinias apie aodraudas ir Įstojimo sąlygas. J'!
Kas nori platesnių informacijų tegu’ rašo i SLA Centrą: <[ i

I.ITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA <!
307 West 30th Street New York 1, N. Y. <!

19S4 M. KALENDORIAUS 

NEBETURIME

KELEIVIO 1964 METŲ 
KALENDORIUS JAU IŠ
PARDUOTAS- KURIEMS 
NEBEGALIME TO KA- 
I ENDORIAUS PASIŲSTI, 
TIEMS ATSIŲSTUS PINI
GUS ĮSKAITYSIME Į PRE
NUMERATĄ.

KELEIVIO ATSTOVO
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS
33 CAIRNLEA 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 yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

HISTORY OF THE LI- 

THUANIAN NATION, pa

rašė Kostas Jurgėla, kaina 

$5-

POPULAR LITHUANI- 

AN RECIPES- parašė Juzė 

Daužvardienė- kaina $2.

“Twenty years’ struggle 

for freedom of Lithuania.“ 

redagavo J. Audėnas, kai

na $1-50.

“Leave your tears in Mos- 

kow-“ parašė B. Armoniene, 

kaina $3.95.

“Lithuania land of he

roes,“ parašė L. Valiukas, 

kaina $4-75.

Jieškojimai
Prašau atsiliepti Juozą 

Petruškevičių iš Popilekal- 

nio, nuo šunsku, šiuo antra

šu:

Jonas Čekauskas
Leuschnerstr. 12

(208) Pinneberg
W. Germany

Ieškau savo tėvo George 
Andrei (Jurgio Andrelos. And- 
rilos). Jis buvo suvirintojas 
(welder), dabar turbūt pensi
ninkas ar bedarbis. Jis pats ar
ba kas apie jį ką žinojo ar da
bar žino. labai prašomi man te- 
lefonuoti (STagg 2-5488) arba 
rašyti šiuo adresu:

Geneviene Andrela,
1(57 Scholes St.,
Brooklyn 6. N. Y.

. .Išlaidos bus grąžintos. .. (10)

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 į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 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

lieškomas Jonas Grūstas, 

gyvenęs 8769 Epworth- De

troit, Mich. Jis pats arba a- 

pie ii ka žinantieji prašomi 

pranešti: Anthonv Grūstas- 

1188 Highland Avė., Tor- 

rington, Conn.

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

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą:

ROYAL PRODUKTO 
North Sta., P. O. liox 9112 

Newark 4. N. J.

NAUJAUSIOS KNYGOS

MES NEŠĖM LAISVĘ. Lie
tuvos kariuomenės sava
norio Petro Pleskevičiaus 
įdomūs atsiminimai- II 
patašyta ir praplėsta lai
da, 196 psl., kaina $2.00.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
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.

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinke, 430 psl. kaina 
$6.50.

VARPAS nr. 5, daug įdo
mių straipsnių, 278 psl., 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’. 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MFRIKOJE, St. Micheiso

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pei 

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina............. $1.00

1 RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

Puslapis septintas

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

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 140 
psk, kaina. . . . $5.00

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir

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

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00. ‘

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

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broad way,

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psi. kaina ...................... SI.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTOR1J.A su spalvotu žemė
lapiu. 96 psi., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kak 
na ..................................... $0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ................................ $0.20

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma. L. Tolstojus, 62 psl., kai
na , $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma-
, tuiaitis, 24 psk, kaina $0.25
į STABMELDIŠKA LIETUVA, 

32 psk, kaina ................. $0.10

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psk, kaina .. $0.25

i JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina

l 35 centai

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

LSDP FOR LITIIUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psk, kaina 50 centų

N E PR IK L A USOM OS LI ETU- 
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka
rys, 225 psl.. kaina .. $5 00

i ANARCHIZMAS. 29 psk, kai
na .........................................  $0.15

iŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K. 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina ...................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psk, Raina $0.15

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIST ADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psk, kaina .. $0.10

E J L Ė S H STRAIPSNLaI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psk, kaina .. $0.25

i MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. »0 psL, 
Raina ................................ $0.20

ŠL1UBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psk, Rai- 
kaina ................................ $0.25

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

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

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

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

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos. A. Antar.ov, 45 psl.,

1 kaina 10 centų

Užsakymus su pinigais prašo
ma siusti:

KELEIVIS 
636 Broad way 

Sau Uostas 27. Maaa.
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Darbiečių susirinkimas

Vietines žinios Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos susirinkimas 
bus ši
džio 5

Siuvėjų unijos lietuvių 
skyriaus sukaktis

KONCERTAS ATIDĖTAS

Šį penktadienį Jordan Hali turėjo būti Pabaltiečių 
Dr-jos koncertas, kurio programą būtų atlikęs latvių bari
tonas Teodora Brilts, bet. dainininkui staiga susirgus, 
koncertas atidedamas vėlesniam laikui. Koncerto diena 
bus pranešta vėliau.

Siuvėjų unijos (A.C.W
sekmadieni, balan- of America) lietuvių sky- nas Nevulis. Povilas Urbša, 

d. 2 vai. popiet So. riaus nr. 149 narių nepa- Jurgis Dragašius, Petras 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos prastas susirinkimas bus ba- Yankus, Petras Žukas. Jo- 
patalpose. Visi nariai kvie- landžio 9 d. 5 vai. vak. uni- nas Pukevičius, Jonas Jaru- 
čiami dalyvauti. jos patalpose- 85 Essex gt J ša, Jonas Palaima.

Po susirinkimo bus vaišės. Į Dabar pirmininku
Minkų radijui 30 metų

Šiame susirnkime bus ren-

įdomi Atvelykio popietė Bendruomenės narių 
susirinkimas

Pirmasis skyriaus pirmi- džiaugti pasiektais laimėji- 
rinkas buvo Jurgis Pečelin- Dalyvaukime visi pensi- 
gis. Be jo pirmininkais yra ninkai ir pensininkės! 
buvę Pranas Žadeckas. Jo-

MOOOMOOOMOOOOO

Frank Romskas.

J. Lėky s.
pensininkas

Televiziją 
ir radiją

Šeimai be vaiku išnuomo- 
amas 4 kambariu butas su 

vonia, šiltu vandeniu, geras 
yra susisiekimas- netoli pajūris. 

Klausti tel. AN 8-7356.

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. bixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Pabaltijo Lietuvių Mote
rų Bostono Klubo valdyba 
šį sekmadienį, balandžio 5 
d., Tautinės Sąjungos na
mų salėje (484 Fourth St.) 
rengia tikrai retą (bene pir
mą tokią Bostone) Atvely
kio popietę, kurios progra
moje bus lietuviškų rank
darbių paroda, tradicinis 
Atvelykio stalas. Velykų 
Bobutė, margučių ridinėji- 
mas (margučius reikia pa
tiems atsinešti), kiškis iš 
Lietuvos.

Be to. bus ir meninė dalis- 
kurią atliks vaikai.

Rengėjos kviečia didelius 
ir mažus toje popietėje da
lyvauti. Atrodo, kad ten vi 
siems bus įdomu.

Stepono ir Valentinos kami atstovai į unijos seimą. Skyriuje "biznio agento“----1------------ • —J-- ... 1 -1 - •--- i * J r? ■«Povilas + 
Skersto- ♦

_ ______________ __ _____ _______ Juozas,
nė Talentų popietė ir gra- of a. j Amalgamented Clo- Lekys ir Jonas Palaima.

thing Workers of A. skyrių
50 metų sukaktis. Dabar valdyboje yra šie

asmens: pirm. Frank Roms- 
Bostono siuvėjai vieni iš kas, vicepirm. Frank Sido-

pinnųjų susibūrė į uniją. U- ris, sekr. ir ižd. Neiiie Mor- * 
nited Garment Workers of rįs, nariai Frances Mazutai- į 
America Bostono skyrius tienė, Lov.ise Cavanaugh ir -

žuolės “Miss Lithuania of 
N.E.“ balius bus balandžio 
26 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos III aukšto sa-...Šį šeštadienį, balandžio

4 d. 7 vai. 30 min. vakaro Įėję. Pradžia 4 vai. popiet, 
šaukiamas LB Bostono apy- Jau yra užsiregistravę ne
linkės narių visuotinis meti- mažai Įvairiose srityse pasi
nis susirinkimas Lietuvių reiškusių talentų, todėl po- turėjo Nr- 1. Jam daugiau- Vladas Noreika. 
Piliečių Draugijos mažojo- pietė bus įdomi- 0,0 nn’Hoi^ žvd„. antraip
je salėje. 368 West Broad- --------------------
way- So. Bostone, kuriame 
pasistenkime visi dalyvauti.

Keleivis pas Vaičaitį

šia priklausė žydų. antroje 
vietoje buvo lietuviai, toliau Jie visi yra ir Bendrosios 
ėjo kitos mažumos. Lietu-! Tarybos nariai-
viams neviskas patiko, kaip
tame skyriuje reikalai buvo J minėtą susirinkimą yra 

kviečiami ne tik nariai, bet... w Keleivį galima gauti ir J.
Organizacijos prašomos Vaičaičio vadavaujamoje tvarkomi- todėl sumanė Į- . . . ,, ,

atsiųsti savo atstovus, kurie Cosmos Parcels Ezpress į- kurti savo skyrių. Tai Įvyk- Pat ir l Pensiją isejusie-| 
nesipriešintų renkami į vai- staigoje, kuri dabar yra 327 dyti pasisekė 1909 m. Šis ji. Norima duoti progos vi- 
dybą Broadway, So. Bostone. Į skyrius ir šiandien gerai vei- siems suėjus prisiminti pra-

Atskirų pakvietimų ne
bus.

Apylinkės valdyba

Du trečdaliai bankų tar 
nautojų yra moterys.

Bendruomenės kandidatai

REAL ESTATE

Sandaros Moterų Klubo
BANKETAS

Kiek teko patilti kandi
datais į L. Bendruomenės 
Tarybą bostoniečiai išstatė 
Stasį Griežę-Jurgelevičių. 
Oną Ivaškienę. dr. Balį Ma
tulionį ir Vytautą Stelmoką- 

Serga V. Vilutis

n asuų
LamaIiaiiai iu V ovalini 
A <1101 It Utį n it moliui

Sunkiai susirgo Vyt. Vilu
tis, guli miesto ligoninėje, i I 
Linkime greičiau pasveikti- ‘

Balfo susirinkimas

pagerbti

SAV-ON«
«I
J ROOFING and SIDING CO.}
J •
• 469 W. Broadway, So. Boston} 
I AN 8-2150 {

S
i 

š
i

REALTY 1

EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
LICENSED BROKERS

KETVIRTIS
379 VVEST BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127 

Tel. 268-4649

***4.*****-**4.***A-AA-***** *

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SU,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo o&rbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagai Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vaaaro.

Telefonas AN 8-3630
eitus laikus, vargus ir pasi-

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

DOVANOS į LIETUVĄ

Balfo skyriaus narių susi-i 
rinkimas bus balandžio 11 
d. 7 vai. vak- Tautinės S-gos 
namuose.

__________________
Parduodu 5 kambariu bal

dus, krosnį, šaldytuvą ir kt. 
Taip pat paduodamas bai
giamas siūti tautinis kostiu
mas. Visi daiktai geram sto
vy. Kreiptis: 89 Old Harbor 
St-. So. Boston, tel. AN 9- 
2033.

Parduodu beveik nauja 
šaldvtuva. Kreiptis: Jalmo
kas. 221 L St.. III aukštas. 
So. Bostone.

šį sekmadienį, balandžio 5. 
d. So Bostono Lietuvių Pil.
Dr-gijos salėj. Pradžia S v.

Po vakarienės bus šokiai 
Visus maloniai kviečia

Rengėjų Komitetas

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BR0ADWAY. So. Boston 27. Mass_ Tel. AN 8 - 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS

kitas Rusiios valdomas sritis. • ___ r____
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali- primokėti, 
ma siusti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė Priimami užsakymai, čia 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs- sumokant nustatytą mokes- 
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun- Įj. 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, 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- sudaryti čia, ar užsakant iš 
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. Europos firmų standartiniai
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI- ar sudaromi pasirinktinai- 
KAINA mūsų ištaigoje Katalogai gaunami ang-
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au- ukrainiečių ir lietuvių 
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV7 ana- kalbomis, 
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų Suinteresuoti gali rašyti 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas lietuviškai. 
nri«b»tvti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų Įstaiga atidaryta kasdien
katalogų. nuo ® rTto ®

i •rvrvMvFkFPvrrfcs L’VT«'VTiKA» Cosmos Parcels Express
VISI SIUNTĖ I AT ĮSITIKINO. KAD MCSU T?T AIG A « V UMN Corp.

FISH PIER LIQLOR CO„ INC.
19 RAMP STREET

CO.M.MONWEALTH FISH PIER SO. BOSTON
AT VEŽAME Į NAMUS .......................  DEvonshire 8-9027

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

pasirinktus gėrimus

TAUPYK $$$ SU FORTUNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“

i 
i 
į

1. Laisvas aptarnavimas: '■
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ • 
BĖDOJE, naktį ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai f 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono Į

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių, •
: priderintų siuntiniam į įvai- » 

rius U.S.S.R. valdomus į 
kraštus- praneša, kad pagal j
U.S-S.R. j

VNESHPOLSYETORG i 
i

patvarkymą siuntiniai prii- į 
mami siuntėjų pristatytų f 
daiktų (tik ne senų) ar pa- > 
pildomi vietoje krautuvėje. : 
Viri mokesčiai sumokami 
vietoje išsiunčiant siunti
nius, kad gavėjui nereikėtų

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. Dalią išlaidą garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro- 
ės dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainorašti. 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos Ivgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi

GIAUSTAT PATARNAUJA i’- GRFlčT.'tAT PERSIUNČIA 
«5j,-s-rTW’»T'ę cn'Arrrvf*! \pdp VST1.

Siunčiame su INTURISTO isralionmai?
Siuntiniai prrmami kasdien n”o 9 Ui 5 vai vak. —

9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. « 
VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

327 W. Broadway 
So- Boston, Mass., 02127 

Telefonas AN 8-0068
. Vedėjas J. Vaičaitis

t 
« t t
« Al Stecke 
{ Res.: 8 Faxon St.
J Brockton 586-9272
v......---..--..

DAŽOME IR TAISOME
F. Pukanasis 

Natick 
655-0807

i Telefonas: AN 8-2805 J
\Dr. Jos. J. Donovan '
\Dr. J. Pasakarnio*
' ĮPĖDINIS į 

OPTOMETRISTAS *
Valančios: 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.! 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
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 nuę 1 iki 1:30 vai. die-Siųskite dovanų sintinius

giminėms į Lietuvą per mūsų Perduodama: Vėliausių 
įstaigą. Čia kalbama lietu- pasaulinių žinių santrauka 
viškai, žemomis kainomis r komentarai, muzika, dai
gai ima gauti Lietuvoj labai nos į. 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-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

mas ir Keleivis.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

1

<«<i»į« i

Valandos: 2—4 ir 
Sekmadieniais ir šventadieniais

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham's Corner
Dorchester, Mi

J Draudžiame nuo polio, viso-
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- j
{mių (ugnis, audra ir kt.) ..JĮ
{Visais insurance reikalais J
{ kreiptis: J
« i
{ Justire of thePeaee—Constable 
• 598 E. P»roadwav

So. Boston 27, Mass.

BRONIS KONTRIM j

i

J Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 J» i
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui, z J __ _ j

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna ž .........
Fuel ( o„ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsą 
Namą Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba 
pasiąskite atvirute:

FORTUNA FUEL CO.

( 
j
Į
Į 
i 
/ 
ž
/♦/
r
e aeeoeooacoaooooc'joooc - sc*ooopcupoooeooooooooooooc»y

487 Washington St_ Dorchester, Mass., 02124.

*
►
* Namus iš lauko ir viduje. 
X Lipdau popierius ir taisau 
J viską, ką pataisyti reikia.
* Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

Dažau ir Taisau

1

r

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

l.ietuvis Gvdytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Vkis:
287 Concord R d- Billeriea, Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. N AMAKSY
Real Estate & Insurance

R 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., Beg. Pharm.

882 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6C20
Noo 9 vai. ryto iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir

MoofMOocon

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė.

* Dorchester, Mass.
* Tel. CO 5-5854
«<+++¥■» VTVVT-y-tV-VVVVVVVUTVU*

<>«>xmi>o«oooooo*4

409 W. BROADWAY 
South Boston. Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

**«*«***«««♦v«««

Charles J. Kay
LI ETŲ VIS

Plumbinz—Heaiin<r—Gas—Oil 
License No. 4839 

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

*12 MT. VERNON STREET* 
* DORCHESTER 25. MASS. »

»t», 1i
į«

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




