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Nikita Chruščiovas Vengrijoj 
puola Kiniją

Budapešte paminėta Vengrijos „išlaisvinimo“ 19 m. 

sukaktis. Į iškilmes atvyko ir N. Chruščiovas. Jį komunis

tai sutiko iškilmingai, bet liaudis buvo šalta. Savo kalbose 

jis smarkiai puolė Kiniją.

pasitarimas su atvykusiais 
kitų kraštų partiniais sekre
toriais. Dabar toks pasitari
mas numatytas sušaukti 
Maskvoje. Į jį bus pakviesti 
Europoje veikiančių komu
nistų partiijų pirmieji sekre
toriai. Atrodo, kad Vengri
jos oras tokiam psitarimui 
rastas netinkamas..-

J tą Vengrijos komunistų 
sui*uoštą sukaktį buvo pa
kviesti ir kitų šalių atsakin-' 
gi komunistai. Tuo pačiu; 
metu Budapešte posėdžia
vo tarptautinis bolševikinis 
įvairių šalių advokatų kon
gresas. Į tą kongresą atvyko 
ir komunistinės Kinijos ad
vokatai.

Nutaikiusi progą, kongre
so atstovė Kinijos aukščiau
siojo teismo pirmininko pa
vaduotoja Han Yu-tung pa
sakė aštrią kalbą prieš So
vietų Sąjunga ir asmeniškai 
prieš N. Chruščiovo vedamą 
imperialistinę išdavikišką 
politiką-

Salėje kilo nesuvaldomas 
triukšmas. Posėdį reikėjo 
nutraukti. Jai vėliau atsakė 
Sovietų Sąjungos atstovas 
Smirncv. Iš vietos į jo kal
bą atsiliepė kinietė šūkiu: 
„Sovietų delegatas kalba 
JAV imperialistų liežuviu!“ 
Ir vėl kilo triukšmas. Kong
resas šiaip taip buvo baig
tas.

Vengrijos komunistų va
dai ir valdininkai Nikitą 
Chruščiovą sutiko labai iš
kilmingai, bet žmonių minia 
laikėsi šaltai. Vengrai dar 
nėra pamiršę 1956 metų 
Vengrijos sukilimo kruvino 
numalšinimo. Jis buvo N- 
Chruščiovo įsakymu sovietų 
kariuomenės užgniaužtas.

Savo kalbose Chi-uščiovas 
puolė Kiniją, smarkiai kal
tindamas ją ardant komu
nistinį frontą, keliant revo
liuciją tik dėl revoliucijos, 
visai nesirūpiinant geresniu 
liaudies gyvenimu.

Kongreso proga buvo nu
matyta surengti platesnis

Dr. Juozui Pajaujui 
70 metų

Antrosios pagal dydį Brazilijos 
valstybės (Brazilija, kaip ir 
JAV, yra jungtinė valstybė, su
sidedanti iš 20 valstijų) Minas 
Gerais gubernatorius Magalha- 
es Pinto pirmasis stojo i prezi
dento Goulard priešininku ei
les.

Prof. dr. Juozas Pajaujis 
yra įdomi asmenybė- Tai ko
vingas politikas, mokslinin
kas. ekonomistas, demokra
tinio liaudininkų sąjūdžio 
ideologas. parlamentaras, 
^abus kalbėtojas ir žurna
listas.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais jis Klaipėdos 
Prekybos Instituto docen
tas. vėliau Vilniaus univer
siteto profesorius, o atvykęs 
' JAV. profesoriavo univer
sitete.

Po 1926 m. gruodžio 17 
d. perversmo dr. J. Pajaujis 
buvo suimtas ir pasmerktas 
mirti. Tada visa visuomenė 
sujudo ir dėjo pastangas jį 
iš mirties nasrų išgelbėti. 
Tos pastangos pavyko, ir 
mirties bausmė buvo pakeis
ta kalėjimu. Vėliau jam bu
vo leista išvykti į užsienį- 
Gyveno Prancūzijoje ir Vy
tauto D. universitetui vertė 
mokslinius veikalus.

Jis daug rašė ekonomi
niais, politiniais iri liaudi
ninkų ideologijos klausi
mais.

Lietuvą okupavus bolše
vikams. dr. Pajaujis vėl bu
vo suimtas ir tik po ilgų pa
stangų pavyko išsigelbėti.

Dabar dr. Juozas Pajaujsi 
gyvera Washingtone ir dir
ba kongreso bibliotekoje.

Mes linkime jam geros 
sveikatos ir ilgo bei darbin
go amžiaus.

AMŽINAS PREZIDENTAS

Haiti f sala Karibų jūroj) 
diktorius buvęs gvdytojas 
dr. Francois Duvalier pasi
skelbė prezidentu iki gyvos 
galvos-

Praeitų metų gegužės mė- 
resį pasibaigė jo preziden
tavimo terminas, bet jis at
sisakė pasitraukti. Šalis bu
vo sukilusi bet mūšio nelai
mėjo.

Haiti yra virš 4 milionų 
juodukų apgyventa šalis. 
Jie kalba prancūziškai.
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Prez. Gouiart ištikimi kariai užima pozici jas prie gubernatoriaus Carlos Lacerda 
rūmu Rio de Janeiro mieste, bet jie buto apsupti sukilusiu kariu ir pasidavė.

susitarė

Pagal pasirašytą Jungti
nių kasvklų darbininkų uni
jos ir Mirkštosios anglies 
kasyklų dr-jos sutartį, nuo 
balandžio 1 d. angliakasiai 
gauna $1 priedo dienai, o
nuo kitų metų sausio 1 d. 
iie gaus dar $1 (Dabar ang
liakasio dienos uždarbis bu-j 
vo $24.25). Angliakasiai' 
’aimėjo ir kitokių priedų.

Sutartis palies 90.000 
angliakasių, kurie dirba mi
nėtos draugijos kasyklose, 
ir gal būt dar 60.000. kurie 
dirba kitų draugijų kasyk
lose, jeigu šios sutiks tą su
tartį pasirašyti, kaip iki šiol 
padarydavo.

Atnaujinami
santykiai su Panama

Pez- L. Johnsonas pa
skelbė, kad nutiūkę diplo
matiniai santykiai su Pana
ma bus tuoj atnaujinti. Jau 
paskirti abiejų valstybių di
plomatai ryšiams užmegzti, 
ir greitu laiku bus pradėta 
tartis visais ginčytinais 
klausimais.

Tornado nusiaubė 
Teksas valstiją

Teksaso valstijoje praū
žė staigiai kilęs viesulas— 
tornado, kuris sugriovė dau
gybę namų. Septyni gyven
tojai žuvo. kelios dešimtys 
sužeista ir padaryta milioni- 
nių nuostolių.

V. VOKIETIJA STATOSI 
KARO LAIVUS

Pakartotinas žemės Toice of America 
drebėjimas Alaskoje pakeitė kryptį

Kelias sekundes ii- vėl pa- Voice of America radijo
sikartojo žemės drebėjimas pranešimai i kitas šalis pa 
Alaskoje. Šį kartą jis buvo sidarė visiems priimtiri. ka: 
žymiai silpnesnis. save išsicenzūravo. tai vra

Alaskos gyventojai lau- įsižadėjo priešbolsevikinės 
kia šiais metais atsilankant Pr°Pagandos.
daugiau svečių-turistų. no- Seniau Voice of Amerika 
rinčių apžiūrėti žemės dre- transliacijas tiukdė visi bol- 
bėiimo paliestas vietoves, ševikiniai kraštai.--- W---- »

•Iki šiol Alaską aplankė' Kultūrinių mainų pasėkoj 
jau 300 laikraštininkų, radi- Voice of America nutraukė 
jo ir televizijos pranešėjų, priešbolševikinę kritiką.
Buvo atvykę trys laikrašti
ninkai iš Paryžiaus, du iš 
Tokio ir vienas iš Anglijos.

Kuboje militarizmas 
bujoja

Pirmoji radijo trukdymus 
sustabdė Lenkija, paskui 
Sovietu Sąjunga, o dabar ir 
kiti sovietinio bloko kraštai.

Dabar Voice of America 
prarešimus galės geriau gir
dėti ir pavergtoji Lietuva, 
tik jie gal bus dar daugiau 
bespalviai-Kuboje bolševikinis mili

tarizmas bujoja ne pagal ša- „ , z -
lies ūkinį pajėgumą. Kuba <*ydyt0JU streikas
jau turi arti 50 tūkstančių
ginkluotų vyrų. Belgijoje

Dabar pakartotinai mobi
lizuota dar 15 tūkstančių vy
rų nuo 17 iki 45 metų am
žiaus. Laukiama dar ir nau
jos mobilizacijos.

Merginos savanoriškai4 
imamos į pagelbinius kariu 
menės dalinius-

Mobilizuotieji panaudo
jami ne vien tik kariniam 
apmokymui, bet ir kitiems 
įvairiems darbams.

Faisal pasiskelbė vicekaralium 
ir savo pusbroli karalių paprašė

Su Šiaurės Atlanto vals
tybių organizacijos leidimu,
Vakarų Vokietija jau turi 
pasistačiusi trijų tūkstančių 
tonų raketomis ginkluotus
greitus karinius laivelius. Ji Arabijos sosto
tų laivelių vis statosi dau
giau ir vis naujesnių. Jų vei
kimo vieta numatvta Balti
jos jūroje.

Braziljoje kariai nuvertė 
prezidentą Goulartą

Kariai nuvertė prie komunistų pradėjusį šlietis pre

zidentą Joao Goulartą. Jis pabėgo į Urugvajų. Prezidento 

pareigas laikinai eina parlamento pirmininkas Ranieri 

Mazzili. Kariai reikalauja, kad prezidentas būtų karys.

--------  ■ i ios neįveikus valstybė pa-
Prieš Velykų šventę karo teks į didelius pavojus- Kaip 

laivų jūrininkai pradėjo de- tuos klausimus spręs naujoji 
monstruoti. Prie jų prisijun- valstybės vadovybė, pama-
gė subolševikkėję kiti gai- tysime.
\alai. Jie reikalavo algų pa- JAV vyriausybė prez. 
kėlimo, beraščiams balsavi- Qoujarto pašalinimą sutiko 
mo teisės ir komunistų par- paiankįaj
tijos legalizavimo. Visi de
monstrantai buvo suimti, m; -
bet prezidentas juos paleido ™ire generolas
nenubaudęs. , Douglas Mac Arthur

Kariuomenės vadovybę.
jau anksčiau šnairavusią į _ . ' ,
prezidentą dėl jo pakrypi- Praeitą sekmadienį VVal- 
mo į komunistų pusę. tas į-j^ R^ed ligoninėje Wa- 
vykis dar labiau sunervino,! shingtone mirė ilgiau kaip 
ir ji pasiryžo prezidentą, savait? su kovojęs
Goulartą nuversti. trijų karų karžygis genero-

TZ . las Douglas Mac Arthur. 84Kanų pusėn tuojI stojo .r
Guanabara valstybes (jos
ribose yra Rio de Janeiro) Už įvairius nuopelnus ka- 
gubernatorius Carlos Lacer- ro tarnyboje velionis buvo 
da. sumobilizavęs tautinę pakeltas į 5 žvaigždžių ge- 
gvardiją. Į nerolo laipsnį, apdovanotas

Gouiart ištikimi daliniai 17,JAV ir 23 valstybių 
mėgino priešintis, bet grei- orflinals-

Belgijoje iki šiol gydyto
jai savo nuožiūra nustatyda
vo honoraro dydį už pacien
to apžiūrėjimą. Dabar į tą 
reikalą įsikišo valdžia.

Pagal išleistą įstatymą, 
už paciento priėmimą kabi
nete nustatyta 1 doleris, o 
už aplankymą namuose 1-50 
dol. pagal tenykštės valiu
tos vertę.

Gydytojai sustreikavo. Ši
tame streike dalyvauja apie 
80-90 nuošimčių gydytojų.

Briuselio miesto merams | 
yra suteikta teisė gydytojus 
mobilizuoti.

Belgijoje veikia sociali-: 
nis draudimas. Valdžios nu
statytas gydytojams honora
ras liečia ir apdraustuosius.

Belgijos darbininkų pro
fesinės sąjungos demonst- 
ruoja prieš gydtojų streiką, 
jį smerkia ir reikalauja nu
traukti.

tai buvo nugalėti- Gouiart 
dar manė gauti pagalbos 
pietuose, kur turi milžiniš
kus žemės plotus, bet, ir ten 
nieko nelaimėjęs, spruko į 
Urugvajų.

Sukilimas pasisekė be
veik be aukų. Laikinai pre
zidento pareigas eina parla
mento pirmininkas Ranieri 
Mazzili. Per 30 dienų parla
mentas turi išrinkti naują 
prezidentą, kurio tenuinas 
baigsis 1965 m. spalio mė
nesį (tada turėjo baigtis ir 
Goularto terminas). Kariai 
reikalauja, kad juo būtų iš
rinktas karys. Tikriausias 
kandidatas yra vyr . štabo 
viršininkas maršalas Hum- 
verto Branco.

Komunistų įsigalėjimo iš
vengta. bet sukilimas neiš
sprendė tų sunkių problemų, 
kurios verktirai prašosi iš
sprendžiamos. Brazilija gy
vena sunkią ūkinę krizę, kū

jis yra antrajam pasauli
niam kare Pacifiko kovų 
laimėtojas. Japonijos nuga
lėtojas. Korėjos karo vadas.

Velionio palaikai iši Wa- 
shingtono bus nuvežti į New 
Yorką, kur jis gyveno pa
skutiniuosius 13 metų. Ten 
pašarvoti jie bus iki trečia
dienio, vėliau išvežti į Wa-
shingtoną. kur bus pašarvoti 
Kapitoly ištisą dieną, o iš 
ten nuvežti palaidoti į Nor
folk, Va., kur dar jam gy
vam esant buvo pastatytas 
mauzolejumas-

Jo 1951 m. kongrese pa
sakyti žodžiai „Seni kariai 
nemiršta, jie tik pamažu pa
sišalina“ tapo istoriniai. Ir 
gen. Mac Arthur ne mirė. o 
tyliai pasišalino ir užgeso.

Zanzibare sovietų 
karinė bazė

PIGIAU SKRISTI I 
įpėdinis EUROPĄ

Zenzibare įsigalėjus vien
partinei sistemai. Sovietų 
Sąjunga paskubomis ruošia 
ten savo karinę bazę. Visų 
rūšių ginklai su „instrukto
riais“ iškraunami iš atplau
kusių sovietinių laivų.

Afrikos valstybėms Zan- 
zibaras dabar bus tai. kas 
Pietų Amerikai Kuba.

KAINOS KYLA

JAV darbo departamen
tas skelbia, kad nuo 1957- 
1959 metų kainų indeksas 
pereitą mėnesį pašokęs ikiNuo balandžio 1 d. lėktu-

į valdžios reikalus nesikišti. Jam vu bendrovės sumažino bi- . ...
paliktas karaliaus titulas, bet jietų kainas skridimams į Praeitą savaitę nuverstas Bra-į 197.b. tai yra pakilęs (.O /r. 

Taip palengva V. Vokieti- jis turės išvažiuoti į užsienį Europą. Dabar kelionė iš «Hjos prezidentas Joao Gouiart. Nuo pereitų metu kainų 
gydytis.“ , New Yorko į Paryžių $340. !Ji-s pabėgo į I’rugvaju. indeksas pakilo 1.4ja vis labiau apsiginkluoja-
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Socialinis draudimas ligoje-

labai opus reikalas
------------------

Dabar vienas svarbesnių dienos rūpesčių yra prez.
Johnsono paskelbta kova prieš skurdą.

Daug prišnekėta, rašyta ir rasta, kad JAV esama 
nemaža skurdo. Jeigu skiriamos didelės pinigų sumos 
kitoms šalims jas ūkiniai pakelti, tamsai ir skurdui nai
kinti. tai kodėl savo šaly nesusirūpinti skurdo išgyvendi
nimu?

Prezidentas L. Johnsonas išdėstė kovos prieš skurdą į 
gaires ir paprašė parlamentą pradžiai skini bilioną dole
rių su tuo skurdu kovoti.

Daug kas, minėdamas skurdo priežastis, pamirštą 
vieną ypatingai svarbią — tai blogai sutvarkytą medici
nos pagalbą. Juk vargu kur kitur yra tokie brangūs vaistai, 
ligoninės ir pagaliau net ir gydytojų paslauga, kaip JA\ .

JAV visų pragyvenimo išlaidų maistui išleidžiama 
25.9%, butui—14. namų apyvokai —13.2. transportaei- 
jai—12-4. aprangai—9.7 ir. be kitų išlaidų, medicinos pa
galbai 6.7 procento. Sveikatos reikalams išlaidos tolydžio 
didėja sparčiau negu kitos išlaidos. Per 22 metus jos pa
kilo daugiau kaip dvigubai, ir jokie kiti pragyvenimo 
reikmenys per tą laiką tokia proporcija nepabrango. Tai 
tikrai vertas dėmesio reiškinys.

Didėjančios išlaidos žmogaus skurdo nemažina, svei
katos taip pat negerina, nes už tuos pačius vaistus ir patar
navimus turi vis daugiau mokėti ir mažiau jų jperki. Tai 
parodo ir sveikatos stovis naujokų, kurių arti 30*", dėl 
įvairių trūkumų netinka kariuomenės tarnybai.

Senesnėse valstybėse šiandien jau beveik visur yra 
įgyvendintas socialinis draudimas, gyventojai aprūpina
mi ne vien tik senatvės pensijomis, bet ir medicinos pa
galba invalidumo ar kitos nelaimės atveju-

Tokioje pat kapitalistinėje šalyje Anglijoj, taip pat 
demokratiniai besitvarkančioj, jau seniau Įvestas visiems 
piliečiams nemokamas gydymas.

Tiesa, JAV yra plačiai išvystytas komercinis gyvybės 
ir sveikatos draudimas. Unijos yra išsikovojusios, kad vi
si jų nariai būtų kolektyviai apdrausti. Bet unijos apima 
tik trečdali visų samdomu darbu besiverčiančių piliečių.
Visi kiti, jei yra finansiniai tiek pajėgūs, gali tose ko
mercinėse bendrovėse apsidrausti patys, bet ui brangiai 
kaštuojąs patogumas, o reikalui ištikus tokia medicinos 
pagalba yra nepilna, apsidraudėjas vis tiek turi dar pats 
dalį išlaidų apmokėti. Mat. kamercinėms bendrovėms pir
moje eilėje rūpi pelnas, o ne tautos sveikata ir vargo ša
linimas.

Aišku, visuotinio socialinio draudimo įgyvendinimas 
pakenktų komercinėms gyvybės ir sveikatos draudime 
bendrovėms pelnus krautis. Todėl joms su socialiniu drau
dimu nepakeliui.

Vaistų pramonė ir vaistininkai taip pat šnairomis 
žiūri Į socialinį draudimą, nes jį įvedus, būtų iegvai su- 
kontroliuojam viaistų gamintojų ir jų pardavėjų pelnai. .

Nepaslaptis. kad ir gydytojai, ypač jų sąjunga, piestu 
stoja prieš socialinį draudimą.

Socialiniu draudimu nėra suinteresuotos ir privačios ; Nepatinka Girnakaliui 
ligoninės, nes tada ir joms reikėtų paklusti bendriems to-1 kam Iietuviy Uutos įšlaisvi- 
kio draudimo nuostatams, daugiau atsižvelgti į ligonių, o

žemėlapy matyti Brazilija, kurioje praeitą savaitę 
nuverstas prezidentas Goulard (jo atvaizdas dešinėj) 
ir kitos Pietų Amerikos valstybės.

M klieji kolaborantai
Nuolatinis Vienybės bend- 

abarbis Girnakalis to laik- 
aščio 32 nr. stengiasi suma
žinti dr. B. Matulionio Nevv 
Yorke Vasario 16 minėjime 
pasakytos kalbos įspūdį.

Dr. B. Matulionis pasakė, 
kad Karaliaučiaus kraštas 
(dabar Kaliningiad) rusų 
apgyventas ir visi to krašto 
vietų vaidai surusinti. Pri-

4,

pažindamas šią neabejotiną 
tiesą. Girnakalis betgi paki
ša abejingą mintį, kad "Ma
tulionis nerado reikalo su
rinkti kiek daugiau infor
macijų.“ Kokių informaci
jų bereikia lanksčiam Gir
nakaliui, jei Mažosios Lie
tuvos (Rytprūsių) vardų su

mo nėra dėl to. kad vieno 
tirono vietoje įsiviešpatavo 
kitas. Kam rūpi dabartinę

LIETUVOS SIENŲ 
BEIEŠKANT Komunistų suktos politikos

vingiai
"Nepri klausomos Lietu

vos“ Nr. 13 įdėta Petro Bū
tėno straipsnio "Pažinkime 
save ir kitus. Padauguvio 
Lietuva“ trečioji dalis. Šia- 25-keri metai, kai Hitleris atplėšė Klaipėdos kraštą nuo
me įdomiame ir gerai pa- Lietuvos ir prijungė jį prie Vokietijos
grįstame straipsnyje Lietu- _________
vos sienų ieškoma kalbiniu
požiūriu.

Ten pasakyta:
"Gal kam nė į galvą nėra 

atėję, jog šiandien rusų oku
puotoje Lietuvoje lietuviai 
nei knygose, nei žemėla
piuose nei mokyklose bielo- 
įusų neprivalo gudais va
dinti (pastarasis tautovar-

J. Vlks

Komunistų "Tiesos“ Nr. Lietuvos buvo smurtu at- 
6$) istorijos mokslų kandida- plėštas ir prie hitlerinės Vo- 
toK. Navicko str. "Imperi- kietijos prijungtas Klaipė- 
alistų smurtas“ vertas paini- dos kraštas.“
nėti. Ten pasakyta:

K. Navicko šių dienų pa-
"Išsaugoti Klaipėdos kraš- žiūra dėl Klaipėdos krašto

tą Lietuvos sudėtyje reika
lavo ne tik lietuvių tautos 

dis jų \ ra seniausias ir jokių i nacionaliniai interesai, bet 
"ruso“. ' ruskio“. "Rosijos,, įr internacionaliniai uždavi- 
ir "Rusijos“ nereiškiąs!, o.
esą. privalu tik

svarbos Lietuvai atitinka, 
anot V. Kapsuko, Lietuvos 
buržuazijos įsitikinimus ir 
pateisina jos pastangas 

mai. nes Klaipėdos krašto Klaipėdos kraštą išlaikyti-
"bieloru-iišsaugojimas Lietuvos sūdė- Toliau ten pat K. Navic- 

ask. Į , tyje trukdė Vakarų imp< 
vadinti. \ iskas paža- nitams panaudoti šį kraštą 

placdarmu plėsti agresijai

sais‘ 
sais‘
bota pagal Maskvos Krem 
iiaus kurpališkus dekretus!“ 

lr toliau:

taigi, supr;

"Gudijos yra dvi: viena 
tikroji (minskinė dniepri- 
nė). o antra "stumdomoji

tironiją Lietuvoje panaikin-į stumiamoji“ į baltų žemę 
ti. tas negalvoja jos vietoje į Gardino šalį. į plačiąją
sodinti kitą. Girnakaliui. Vilniją. į Padauguvio Lietu-
matyti. gaila tos dabartinės j vą. To klausimo formulė 
tironijos, kad jis pastangas aiški peraiški: kas nuo Li-
ją nuversti vadina net ne- thuania Propria lytinės
veltomis užsiminti.

Girnakaliui patinka, kad 
rusai šalia lietuvių kalbos 
bruka savąją, bet esanti tie
sa. kad "teberuošiami dideli 
lituanistų kadrai, kad kaip 
niekados Lietuvoje išplės
tas lietuviškas švietimas “

Į bos į rytus, tai ir yra tikroji
Gudija. Taigi. Gudija 
viena, ir tik ana! O šiaipjau

’akarų imperia-į kas sako;

"Klaipėdos kraštas — se-
Pabaltyje ir prieš Tarybų na lietuvių žemė. Nuo XIII 
Sąjungą. Bet tai padaryti šimtmečio vidurio jis įėjo į 
tebuvo galima tik einant tuo Rytų Prūsijos sudėtį. Vokie-
keliu. kurį nurodė Lietuvos 
Komunistų partija, o būtent 
glaudžiai bendradarbiau- 
iant su lietuviu tautai drau-v *
giška Tarybų Sąjunga. Lie

čiu imperializmui patyrus 
pralaimėjimą pirmajame 
pasauliniame kare. Klaipė
dos kraštas Versalio taikos 
sutartimi buvo atskiltas nuo

tuvos Komunistų partijos Vokietijos. Tik Tarybų Są- 
linija buvo vienintelė teisin- jungai įsikišus, jos draugiš-
ga ir iš tiesų patriotinė lini- kos ir energingos diplomati- 

n* ja. nuosekliai gvnusi gyvybi- nįs paramos dėka Antantės
nius lietuvių tautos

tik sus.“
intere- valstybės nutarė perduoti tą 

kraštą Lietuvai. Tačiau per
davimo sąlygos sudarė gali-

priešų intencijos lietuviams Na. o dabar pasiskaityki- mvp.ę Vokietijos revanšis- 
ir latviams žinomos ir per me.kokia ta komunistų "pat- tams puoselėti toli siekian- 

notinė“ linija tada buvo. planus, nukreiptus ne
koks tas kelias, kurį Lietu- tįk prįeš Lietuvos valstybin- 
vos nepriklausomybės me- gumą. bet ir prieš Tarybų 
tu komunistai iš pogrindžio Sąjungą. Tuos planus rėmė

t-rv/AžS i • t * • • __ _

ne tik į pelno reikalus-
Socialinį draudimą įgyvendinus, neišvengiamai at

sirastų varžytynės su komerciniu draudimu, pastarajam 
tektų daugiau atsižvelgti į visuomenės reikalavimus ir tai 
išeitų ligoniam į naudą. Tada gydymasis taptų prieinamas 
visokio amžiaus ir materialinio pajėgumo žmonėms..

Kitose šalyse toks socialinio draudimo reikalingumas 
yra savaime suprantamas ir jau praktikoje patvirtintas. 
Tik keista, kad tokioje kultūringoje ir turtingoje bei de
mokratinėj šaly, kaip JAV. ta sritis yra apleista. Čia net 
senatvės sulaukusieji dar nėra medicinos pagalba aprū
pinami, ir atitinkamas įstatymas dar vis šaldomas politi
kierių stalčiuose, nesulaukdamas savo eilės.. Tuo klausi
mu net ir unijos yra per mažai susirūpinusios.

Federalinės pensijos yra tokios mažos, kad sunku iš 
jų išsiversti, o ypač dar ir pasigydyti. Gi unijos nereika
lauja vyriausybę pensijas didinti, bet steigia savus pensi
jų fondus- O pensijų padidinimas taip pat žymiai prisidė
tų prie rkurdo ir nedarbo sumažinimo.

Tad šiandien tik tenka linkėti prezidento pastangom 
skurdui mažinti geriausio pasisekimo ir laukti kitek ga
lima greitesnių tos kovos rezultatų.

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

Dr- J. Girnius

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

V. Krėvė

žinomos-
Teisinga pastaba. Ir da

bar bolševikiniai Lietuvos 
. okupantai, tęsdami carinės 

Kad^ nepriklausomos Lie- Rusijos rusifikacijos ir kolo
nizacijos darbą. Gudijos 
sienas pastūmėjo toliau

tuvos laikais buvo įgyven
rusinimas via faktas, o ir dintas visuotinis privalomas 
kraštas yra' rtisų kolonizuo- mokslas. įsteigtos visų rūšių
tas?

Tas pats išmiklintas kola
borantas. reiškiąs ne savo, 
bet Lietuvos ir Rytprūsių o- 
kupanto — Maskvos mintį, 
taip rašo:

"Taigi rusai Rytprūsius 
surusino, bet jų praeities ne
slepia- Dabar Sovietuose 
laug kalbama apie Donelai

tį. Rytprūsių lietuvį.“
Panašiai elgiasi ir plėšrus 

vilkas, surijęs savo auką. Jis 
besigardžiuodamas aukos 
šiltu krauju, neslepia tos sa
vo aukos praeities, jeigu 
ji jam bent kiek žinoma.

r.imas grindžiamas tironų, 
šiuo atveju sovietų tironijos 
žlugimu. "Tai yra tiek ne
rimta. kad apie tai ir kalbė
ti neverta.“ rašo Girnakalis 
ir tęsia: "Rytprūsius suvo
kietinę tironai žlugo, bet iš 
to mums Rytprūsiuose labai 
maža džiaugsmo.“

Teisybė, bet to džiaugs-

Kubos pramonės ministeris Er
nesto Guevara smarkiai puolė 
JAV tarptautinėje ekonominė
je konferencijoje žeMvejs.

aukštosios mokyklos ir tt..__ i_ i:_o įmanaus ___ -i:nuiy n. rs.az.in
kaip elgtųsi bolševikiniai o- 
kupantai. jeigu jie būtų įsi
brovę į tokią Lietuvą, kokią 
pak’ko 1915 m. caro biuro
kratai? Nepriklausoma Lie
tuva paruošė tokius kadrus, 
kurių bolševikinis okupan
tas nepajėgė įveikti. Jei ne
priklausomos Lietuvos ne
būtų buvę, Maskva mums, 
lietuviams, kaip jakutams. 
būtų įbrukusi savo "graž
danką“ be jokio varžymosi.

Dr. B. Matulionis savo 
kalboje tuos mokytus ir iš
prusintus kolaborantus pa
vadino pakvaišėliais. Tei
singas pavadinimas, tačiau 
reikia visiems įsisąmoninti 
to pakvaišimo pavojų.

Juk okupantas tų pakvai
šėlių pastangomis stengiasi 
lietuvių išeiviuose įskiepinti 
minti, kad Maskvos tironų 
okupacija lietuviams nėra 
bloga, kad reikia su ta pa
dėtimi apsiprasti, ir kad 
Lietuvai būti tironiškos So
vietijos kampininke yra ir 
didelė garbė ir nauda-..

štai kokios tų plonaliežu- 
vių kolaborantų tikros už
mačios. Bet jie mūsų. laimė
jusių kovą dė! spaudos ir 
Lietuvos nepriklausomybės, 
tomis savo zaunomis neįti
kins.

Girdėję dr. B. Matulionio 
kalbą jai karštai pritarė.

Rimbas

1
vakarus. Iš Lietuvos atėmė
ne vien tik Gardiną su jo že
mėmis. bet ir Vilnijos dalį, 
kartu Ašmeną. Svierius su 
Naručio ežeru ir kitus žemės 
plotus į šiaurę, kur lietuvių 
iš seno buvo gyventa.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

mums rodė-
1930 m. "Komunisto“ Nr. 

2 straipsny ”PB rezoliucija 
apie darbą Klaipėdos kraš
te“ pasakyta:

didžiosios Vakarų imperia
listinės valstybės.“

1931 m. Tilžėje ėjęs ko
munistų laikraštis "Balsas“ 
Nr. H straįusnv "Lietuva
ne pilnas Klaipėdos 
ninkas“ teigė:

seimi-

PRANEŠAME- KAD KNY

GOS "LENGVAS BODAS

New Yorko gubernatorius Nel- 
son Rockefeller atrodo susirūpi
nęs.

"Didesnę atidą atkreipt 
į populiarizavimą Klaipėdos; 
krašte laisvo apsisprendimo 
ir atsiskyrimo teisės obal- 
sio.“

1932 m. "Komunisto“ Nr.
i 3 straipsny "Dėl rinkimų į o jau tų pačių metų "I 
Klaipėdos seimelį“ \ . Kap- so-‘ Nr. 18 straipsnyje ” 
suko parašyta:

"Klaipėdos kraštas—Lie- Klaipėdos krašte. Šalin pu- 
zrvs nžornhtjie kraštas: di-1 čai. štai ko įeikalauja-

"Lietuva su imperialistų 
sutikimu 1923 m- užgrobė 
Klaipėdos kraštą.“

Bal-
straipsnyje "Fa

šistai naujus pučus mosią

tuvos užgrobtas kraštas; di 
dėlė gyventojų didžiuma 

j griežtai priešinga priklausy
mui Lietuvai.“

i
O toliau ten pat pasakyta:
"Tai aišku rodo. kad tik 

prievartos keliu, tik gink 
luotą jėga yra

ma:

"Mūsų pareiga reikalaut, 
kad Lietuvos valdžia tuč 
tuojau išvestų iš Klaipėdos 
krašto kariuomenę, savo 
šaulius ir valdininkus. Klai- 

laikomas pėdos krašto gyventojai pri- 
Klaipėdos kraštas prie Lie- valo naudotis pilna apsi- 
tuvos. Visos Lietuvos buržu- sprendimo laisve iki Klaipė- 

i azinės partijos, pradedant dos krašto atskyrimo nuo 
įvairių rūšių fašistais, bai- Lietuvos, jei to gyventojų 
giant socialistais pritaria dauguma panorės.“ 
tam, nes Klaipėdos kraštas
—tai esą Lietuvos gyvybės 
kraštas; be Klaipėdos kraš
to Lietuva esą negalinti gy
venti.“

GERIAUSIA DOVANA

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

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio "Dieno- 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI“— ianl”’ kaina $6'00’

NEBETURIME.
Kipro Bielinio "Penktieji 

, kaina $6.00.

Taigi laimė, kad Lietuvos 
"buržuazija“ tada komunis
tų nepaklausė, nes kitaip— 
šiandien ir K. Navickas ne
turėtų kuo pasidžiaugti ir 
pasigirti, kad tik Sovietų 
Sąjungos dėka Klaipėdos 
kraštas anuomet atiteko Lie
tuvai.

Kai 1939 m. kovo 22 d- 
Klaipėdos kraštas buvo at
plėštas nuo Lietuvos, Sovie
tų Sąjunga dėl to nė piršto

"Mūsų partija nieku būdu 
negal tam pritart- Mes tik 
kovot prieš galim — už lais
vę Klaipėdos krašto gyven
tojams apsisprendimo ir at
siskyrimo nuo Lietuvos tei
sę.“

Dabar gi K. Navickas, nu-
tylėdamas, o gal nežinoda- nĮ nors ir buvo
mas. ką anuomet rase V. - - - - - rsirašiusi su Lietuva atitinka

mą sutartį. Deja. tada rau
donasis Kremlius jau geri- 

Vargu ar reikia įrodinė- nosi naciams.

Kapsukas, savo straipsnyje 
toliau sako:

ti, kokią reikšmę valstybės 
ekonomikai bei politikai tu- Reikia užmegzti diploma
is išėjimas į jūrą. savas uos- tinus santykius su kapitalis- 
tas Lietuvai šis langas i pa- tinžmi, j bud.
sauų buvo Klaipėda. Bet
štai prieš 25-rius metus di
dieji Vakarų imperialisti
niai rykliai sudavė lietuvių 
tautai skaudų smūgį. Nuo

rumui susilpninti ir kad per 
atstovybes būtų galima in* 
filtruoti savo agentus.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Laukiam Sandaros banketo

Sandaros 16-ji kuopa ba
landžio 26 d. 1 vai- popiet 
Lietuvių Piliečių Klubo sa-
Ja

STOUGHTON, MASS.

Serga O. Norkienė

Sunkiai susirgo sena Ke- 
ėje rengia banketą, kuria- leivio skaitytoja Ona Nor- 

me bus atžymėta Sandaros kienė — ištiko širdies smū- 
50 metų ir Laisvės Varpo 10 gis. jį gulėjo ligoninėje, bet 

dabar sveiksta namie (84 
Myrtle St.). Linkime jai

metų sukaktys. Į banketą y- 
ra pakviesti žymūs kalbėto
jai. kurie apibūdins Sanda
ros ir Laisvės Varpo atlik
tus darbus. Bus ir meninė 
programa, šokiam gros Nei- 
vio-šimkaus orkestras.

Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti.

Viešnia iš Baltimorės

Velykų proga sena Kelei
vio skaitytoja Alena Armi
nienė iš Baltimorės lankėsi 
pas savo draugę Oną Kilmo- 
nienę. Jos abi j šį kraštą at
vyko po pirmojo pasaulinio 
karo. Jos aplankė ir jūsų 
bendradarbi.

geičiau pasveikti.

BRANFORD, CONN.

Mirė J- Zurkus

Vasario 27 d. mirė ilga
metis Keleivio skaitytojas 
Jonas Zurkus. bet jo liūdin
ti žmona su Keleiviu ryšių 
nenutraukia ir toliau ji skai
to.

ELYRIA, OHIO

Nelaimė Maurukų šeimoje

Dr. Jonas Maurukas, ku
ris dirba miesto ligoninėje, 
kovo 23 d. staiga susirgo ir 
buvo operuotas toje pačioje

Kovo 30 dieną Kilmonie- 
nės namuose svečiavosi, be 
viešnios iš Baltimorės, Ze
nonas ir Liudvika Sprin- 'ligoninėje, kurioje jis dirba, 
džiūnai. Ignas Pigaga ii- jū-' Išplautas viduriuose buvęs 
su bendradarbis. Tą pati va- , , , ~
kara viešnia išvyko namo siūlys. Operacija pavy- 
prie kasdieninių darbų. ko' ^>P seksis ligoniui gy- 
x I ti. niekas is anksto nežino.

Pas R. Česnienę bet mes visi jo bičiuliai lin-
Kovo 31 d. kartu su Ignu kim* ku° greičiau pasveikti 

Pigaga buvau pakviestas ir sveikam grįžti į mūsų tar
pas Rožę Česnienę ir jos 
broli Vincą Kielą. Jie gyve
na gražiuose namuose prie 
Quinsigamond ežero. R. 
Česnienė yra 84 m. amžiaus, 
didelė Keleivio mėgėja, tik 
nusiskundžia, kad akys grei
tai pavargsta.

Ačiū už vaišes.
Nieko neskaito, bet viską 

žino

pą.
Mes labai užjaučiame jo 

gyvenimo ištikimą palydo
vę Dalią Maurukienę sun
kioje nelaimės valandoje.

Aleksas Zamžickas

SAN MATEO. CAL.

Mirė P. Maskevičienė

Sausio 8 d. mirė Paulina 
Maskevičienė, sena Keleivio 
skaitytoja. Ji ilgą laiką yra 
gyvenusi Cambridge. Mass.

MIAMI, FLA.

SLA 44 kp. susirinkimas

Turime tokių lietuvių, 
kurie jokių laikraščių ne
skaito. Tie seni jaunikaičiai 
žiemos metu išnyksta, bet jų 
niekas ir nepasigenda- Va
sarą jie grįžta iš Floridos ir 
vaikšto nosis užrietę. Di
džiuojasi buvę šiltuose kraš- . . , .
tuose ir viską žiną. Paklaus- . Kovo z f • susirinkime is- 
ti. kokį laikraštį skaito, at-i nnkti atstovai į susivieniji- 
sako. kad jie daugiau žino. i m0 /Pna Kaulakiene
negu laikraštis, todėl nėra 71 f • Kadžius . nutarta siū-
reikalo jo skaityti.

J. Krasinskas

LAWRENCE. MASS.

Mirė B. Sakavičienė

Kovo 21 d- N.E. Baptistų 
ligoninėje Bostone mirė 
Bronė Ainorvtė-Sakavičie- 
nė, Į ši kraštą atvykusi prieš 
57 metus. Jos vyras Jonas 
mirė 1962 m. Sakavičiai bu
vo plačiai žinomi, nes jie il
gai laikė valgomųjų daiktų 
krautuvę.

Velionė Bronė buvo geros 
širdies moteris, sena Kelei
vio ir Sandaros skaitytoja, 
priklausė Šv. Elzbietos. Šv. 
Onos draugijoms ir Lietuvių 
Moterų Pil. Klubui.

Palaidota protestantų ka
pinėse Andovery.

Ji paliko liūdintį sūnų 
Antaną su šeima Andovery.

Tebūnie Tau, Brone, leng
va šio krašto žemelė!

M- Stonie

Geram arkliui ir blogas 
arklas gerai aria, o blogam 
ir geras nekaip.

lyti seimus šaukti kas 3 me
tai. atleisti nuo mokesčio 
tuos, kurie pomiitinio drau
dimo mokesti mokėjo 50 
metų.

SLA 44 kp. banketas

Į kuopos banketą atsilan
kė apie 200 asmenų. Dau
giausia buvo atvykusių iš 
Illinois. Massachusetts. Ka
nados ir kt-

Programai vadovavo pir
mininkas F. Radžius. kalbė
jo V. Kraus. J. Nevienė. E. 
Verbilienė. O Kaulakienė ir 
kt.

Bankete sutikau svečius iš 
Kanados Albiną ir Antaną 
Pilipavičius. Bačiūnus iš So
dos. Mich.. ir kt.

Klubo vaišės nariams

Lietuvių klubas surengė 
nemokamas vaišes savo na
riams. Vaišėms vadovavo 
pirm. V. Kraus.

Moterų klubo banketas

Moterų klubas surengė 
banketą dosniam rėmėjui, 
šių metų našlių karaliui F. 
Mockui pagerbti jo gimta
dienio proga. Jis jau per
žengė 27 m.

Beverly, Mass.. gaisre sudegė visa šeima — tėvai ir 5 
vaikai. Iškabintos džiūti kojinės nesudegė, bet jos jau 
niekam nereikalingos...

LIETUVIAI KITUR
VOKIETIJA DIDŽ. BRITANIJA

URUGVAJUS

Atėjo pėsti 7C0 kilometrų

Kovo 10 d. Į Montevideo 
Aiiigas apskrities (prie 

uge.unos-Brazilijos sie
los) 7oo kilometrų kelią at
ėjo pėsti sociaiistų vadovau
jami U TA A cukrinių runke
ly sindikato daibininkai.

KANADOS NAUJIENOS
VVELLAND, ONT.

’Tėvas“ Mikalauskas kiša 
koją Bendruomenei

menė rengia Jonines. Kai tą 
sužinojo pranciškonų virši
ninkas Mikalauskas, tai nu
tarė tą pačią dieną rengti 
parapijos šventę...

Tradicinės Joninės bus > .
šiemet birželio 20 d. St. Ste- 'jera knyga turi pasisekimą 
pnens salėje. Šiemet jas ren- Kipro Bielinio knyga ”Te- 

u žmonomis ir vaikais, ba- &7a Lietuvių Bendruomenės: roro ir vergijos imperija So- 
si. išbadėję. Jie kreipėsi Į aPyLnkės valdyba, kurią su-, vietų Rusija” Niagaros pu- 
vvriausybę. reikalaudami. ^ai° X 7enOb moteiys. Jai va- siausalyje gana plačiai pa- 
kad nedelsiant būtų įvykdy- dovauja D. Gudaitienė-Blu- plito- Tos ir kitų knygų dau- 
.a žemes reforma, kad žemė žaitė. jaunosios kaitos vi- giau galima išplatinti lan-
būtų duodama nuosavybėn suomenininkė, Kanadoj bai- 
ai ba steigiami kooperati- gusi aukštąjį mokslą, didelė 
niai ūkiai. tolei antė- Ji nori Bendruo-

kantis po namus. Gaila, kad 
tokie uolūs knygų platinto
jai kaip Stasys Bakšys ir 
Kostas Lukoševičius iš to

ri‘e‘TU-i • ; fronto priversti pasitraukti., reikšdama To iki s,o Bend- Bakš '
ruomenei kaip tik truko. ' • - - -

Šitam darbininkų reika- i meneJe ™us apjungti v,- 
lavimui pritarė visi. išsky-laems vlenod« 

rus dvarininkus, turinčius
po 30.000-90,000 hektai'ų 
žemės, ir jų pakalikus, šitų

Sukaktuvininkai

Saliamonui Antanaičiui
sausio 12 d. sukako 70 me
tų. Vasario 16 gimnazijoje 
jis dirba nuo 1951 m. lap
kričio 1 dienos- Dėsto aukš- 
tesnėsėse klasėse matemati
ką ir fiziką. Turi vyresniojo 
mokytojo titulą. Matemati
kos ir fizikos mokslas licen
ciato laipsniu yra baigęs Fri
burgo universitete. Šveicari
joje. Mokytojauja nuo 1926 
metų. Dirbo Panevėžio ir 
Šiaulių mokytojų seminari
jose. Alytaus ir Ukmergės 
gimnazijose. Vokietijoje jis 
mokytojavo lietuvių gimna
zijose Ansbache. Eichstaet- 
te ir Muenchene.

Kazimieras Motgabis 
1963 m. gruodžio 22 d. susi
laukė 65 metų amžiaus. Va
sario 16 gimnazijoje moky
tojauja nuo 1951 m- rugsėjo 
15 d. Dėsto muziką, geogra
fiją ir lietuvių kalbą (II kl). 
Yra baigęs Klaipėdos vals
tybinę konservatoriją. Pro
gimnazijose ir gimnazijose 
dėsto muziką nuo 1930 m. 
Lietuvoje mokytojavo Aukš
tadvaryje ir Skuode- 

Gabi lietuvaitė

Lietuvių suvažiavimas

Lietuvių Sąjungos skyrių 
atstovų suvažiavimas buvo 
kovo 14-15 dienomis. Jame 
dalyvavo 15 skyrių atstovai. 
Jie pranešė, kad provincijo
je vis daugiau lietuvių sto
ja į sąjungą.

Suvažiavimo pradžioje 
buvo pagerbtas neseniai mi
ręs Vliko piimininkas dr. A. 
Trimakas.

Renkant naujus valdo
muosius organus . jaunoji 
karta iškilo Į pirmąsias vie
tas. Iš kandidatų į Tarybą 
daugiausia balsų gavo 26 
m- amžiaus inž. A. Vilčins
kas; Į Revizijos komisiją iš
rinkta dar jaunesnė P. Jag
minaitė (iš Coventry), gavu
si taip pat daugiausia balsų. 
Sekantiems metams sąjun
gos vaidybą sudarys; pirm. 
J? Vilčinskas, vicepirm. P. 
Mašalaitis ir agr. Lūža. sekr. 
A. Pranckūnas. ižd- pulk. X. 
Strimas. nariai S. Nenortas 
ir L. Jūras. Lietuvių Namų 
direktoriai lieka tie patys 
su vyr. direktorium inž. S- 
Nenortu priešaky.

Tarybą sudaro: pirm.

tarpe yra ir mūsų lietuviš
kieji klerikalai-fašistai. ku
rie visaip stengiasi suniekin
ti minėtų darbininkų vadą 
Sindlic.

Nepritaria sindikato dar
bininkų reikalavimui ir ko
munistai. kurie nori sovietiš
kų kolchozų-

M. Krasinskas

LIETUVIAI UNESCO 
KONFERENCIJOJE

Sios naujos visuomemnin- 
kės veikia nepatinka St. Ca- 
therines pranciškonų virši
ninkui B. Mikalauskui, to
dėl jis stengiasi jai pakišti 
koją.

Minėjau, kad Bendruo-I

tautinių namų statybos or
ganizavimu. o Lukoševičius 
po operacijos reikalingas 
poilsio.

J. Šarapnickas

VVOODSLE. ONT.
įdomus žmogus

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Anelė Valaitytė, garsė
janti šlagerių dainininkė, 4 
savaites važinėjo ir atliko 
programą kartu su pasauli
nio masto dainininke aktore 
Marika Roekk. dainininkais 
Gerhard VVendland. Harold 
Nielsen ir kitomis garseny
bėmis įvairiuose V. Vokieti- 
jos miestuose. Šveicarijoje 
(Zuerich. Bern. Basei). 
Luksenburge ir Strassburge. 
Dabar vėl yra grįžusi į 
Frankfurtą ir toliau dirba 
pašto tarnyboje.

Jungtinių Tautų Švietimo. 
Mokslo ir Kultūros Organi
zacijos (UNESCO) tarptau
tinė muzikinio auklėjimo 
draugija nuo birželio 26 d. 
iki liepos 3 d. Vengrijos sos
tinėje Budapešte šaukia 
tarptautinę konferenciją, 
kurioje bus nagrinėjamas 
klausimas: ”Šių dienų mu
zika ir muzikinis auklėji
mas.”

Sovietų Sąjunga i savo 
delegaciją įtraukė Vilniaus 
vidurinės muzikos mokyk
los direktorių I). Trinkūną, 
kuris pateiks pranešimą, te
ma ‘‘Estetinis taikų auklėji
mas Tarybų Sąjungoje.“

Konferencijoje pasirodys 
Europos kiaštų vaiku muzi
kiniai ir choriniai vienetai. 
Sovietų Rusijos kultūros mi
nisterija į konferenciją siun
čia jau minėtos muzikos mo
kyklos 30 asmenų styginį 
orkestrą, kuriam vadovauja 
Saulius Sondeckis.

Po konferencijos orkest
ras gastroliuos Vengrijos 

i miestuose.

Alė Rūta, MOTINOS
LANKOS, romanas apie 
.notinos meilę, jos tikslą ir 
ūpestį išauklėt! savo vai
tus pilnais žmonėmis ir ti
trais lietuviais, 
taina S4.00.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė. 11 d., roma
nas. 309 psl.. kaina .. $2.50.

Jurgi? Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
migrantų gyvenimo 268 
•si.. kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
132 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 

$2.50.

Alovzas Baronas: VIENI
AI MEDŽIAI, 117 psl. kal
ia $ 1.50.

Turiu galvoje Stasį Tau- 
rinską, senosios kartos iš
eivį. aktingą socialdemokra
tą nuo jaunystės dienų.

Laiške jis skundžiasi, kad 
žiemos nepalankus oras jį 
gana varginąs ir jis labai 

397 psl., laukiąs pavasario.
S. Taurinskas iš jaunų 

dienų mėgo knygą, laikraš
tį. todėl yra gerai išprusęs. 
Nors jis visai arti 80 metų. 
bet savo pažiūromis nuo gy
venimo nėra atsilikęs- Jis y- 
ra didelis komunistų prie
šas. Sako. reikia pastoti ke
lią raudonųjų melui, kad ten 
pas juos rojus. .Jo sesuo pa
vergtoje Lietuvoje mirusi 
badu. Jis vi a įsitikinęs, kad 
diktatūros vistiek žlugs.

Gyvendamas nuošaliai, 
savo dukters Birutės globo
jamas, S. Taurinskas para
šė įdomius atsiminimus, ku
riuos atsiuntė man paskaity
ti. Jis turi surašęs nemažai 
pasakų, senovės papročių iš 
Skuodo, Sedos. Mosėdžio. 
Šačių ir kitų Žemaitijos vie
tų.

Linkiu S. Taurinskui. atė
jus pavasariui. įgyti naujų 
jėgų.

J- Šarapnickas

, . Minėtas S- Sondeckio va-
S-Kuzminskas, sekr. A. \ d- dovaujamas orkestras 1962 
činskas. nariai J. Zokas, J. m lW}enj koncertavo Krem- 
Bendorius. K. Bivainis. A.

m. i-udenį koncertav< 
liaus teatre ir‘turėjo 
didelį pasisekimą.

laba:

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

I
Juozas švaistas: JO SU

ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas iš Vinco Kudirkos 
ryvenimo, 394 pusi kaina 
>4.00

NAUJIENA

Šukys ir I). Banaitis. Revi
zijos komisiją — pinu. P.
•Jagminaitė, nariai pulk. T- 
Vidugiris ir X . Petrauskas.

Suvažiavimas nutarė raš- ---------
tu kreiptis į Didž. Britanijos Kalifornijoje išmėgintas 
ministerį pirmininką ir opo- kitas nepaprasto greičio lėk- 
zicijos lyderi Lietuvos lais- tuvas X-15. Jis yra keturis i 
vinimo klausimu. Pagerbda- kartus greitesnis už garsą, 
mas Lietuvos pasiuntinybės per valandą jis gali nuskris- į caina $3,90. 
patarėją V. Palieką jo am- ti 3-239 mylias ir aukštyn
žiaus 60 metų sukakties pro- pakilti 76 tūkstančius pėdų. ytauta^ AJajitas ^TARP

išrinko

NAUJO GREIČIO 
LĖKTUVAS

Aloyzas Baronas: LIEP
TA! IR BEDUGNĖS, pre-
nijuotas romanas, 279 psl.,

ga. suvažiavimas jį 
DBLS garbės nariu.

Visi svečiai, pirm. J. Ne- 
vienės paraginti, išgėrė už 
sukaktuvininko sveikatą 
našlių karalienės paaukoto 
kanadiško skystimėlio stik
lelį. Anita Kamiene sudai
navo Ilgiausių metų ir dar 
kelias dainas. Po gardžios 
vakarienės vieni šnekučia
vosi. kiti šoko ir tt.

L. J- Statiulis

(Elta)
STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

DVIEJU GYVENIMU.
>usL, kaina $4.50.

462

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 

domo Varno pieštą Lietuvos

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

Pranas 
PELIAI

Naujokaitis: 
NEGRI2 T A

U-
I

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din- 

| go-

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

Leonard Valiukas, LI- 
THUANIA LAND OF HE- 
ROES, 88 psl. teksto ir 95“Keleivio” administraci- __

mielųjų skatytojų, nepriklausomybės paskelbi- RA| .NŪS,

_  « _ mn akto nasirašvtoio Stepo- $5.00.
Dr. Kazys Grinius, ATSI- 

Tes knygos gaunamos ir MINIMAI IR MINTYS, II

ja prašo 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž* 

nuriti parašyti ir senąjį.

509 pusi., kaina psl. paveikslų, kaina $4.75.
mo akto pasirašytojo Stepo

no Kairio spalvotą portretą 

8x6 colių dydžio už 80 cnt. I Keleivio administracijoj. į tomas, 336 psl., kaina $5.
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VAJUS VASARIO 16 
GIMNAZIJOS NAMAMS

Tebeveža į "romantiškąjį” liečią moksliniai leidiniai, 
Kazachstaną be jų autorių ar redaktorių.

, . dar būdavo pasirašomi ir B. 
(E) "Entuziastai, jus kvie- j arino 

čia septynmečio statybų ro
mantika” — tokiais žodžiais 
jaunimas skatinamas vykti 
darbams i tolimąjį Kazach
staną. Komjaunimo organe 
pažymėta, kad Kazachstano 
stepėse auga geležinkeliai, 
miestai, kad Sibiras geležin
keliais turįs būti susietas su 
kitais Sovietijos rajonais. 
Nurodyta, kad trestui ”Ce- 
lintransstroj.” vykdančiam 
darbus plėšinių krašte, rei
kalingos jaunos, stiprios 
rankos ir... "karštos entuzi
astų širdys.” Jų ieškoma ir 
Lietuvoje.

Matyti, Lietuvos jauni
mas nelabai veržiasi į Ka
zachstaną bei jo "romantiš
kas“ sritis, nes pažymėta, 
kad Komjaunimo S-gos CK 
biuras nutaręs "visuomeni
nio siuntimo tvarka” pasiųs
ti į Kazachijos respublikos 
minėto tresto vykdomas sta
tybas didelį būrį respublik°s 
vaikinų bei merginų- KieK 
lietuviško jaunimo vėl ga
benama i

SEINŲ SUKAKTIS 
IR SEINŲ LIETUVIAI

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba skelbia vajų viso 
laisvojo pasaulio lietuvių 
tarpe užbaigti statomiems į 
namams Vasario 16 gimna
zijai. Pastatas, kurio sienos! 
jau pastatytos, talpins visas; 
klases, mokslinius kabine
tus, valgyklą, virtuvę. 3 bu
tus ir 3 kambarius. Jie kai
nuos apie 800.000 vokiškų 
markiu (arba apie 200.000 
am. dolerių). \ okiečių vy
riausybė savo duotąjį paža- 

tesi, 300.000 vokiškų

(E) V aršuvoje leidžiamas 
Lenkijos lietuviams skiria
mas laikraštis "Aušra” 6 nr.
(1963 m. gruodžio mėn.) 
paskelbė Vladislavos Pajau- dą
jienės straipsnį "Seinų 400 markių jau įmokėjo ir šių 
metų sukaktį minint.” Auto- i<4t>4 metų bėgyje įmokės 
rė. palietusi istorinius įvy- dar 200.000. Tad iš viso — 
kius. pažymi, kad nuo 1956 pusę miliono vokiškų mar
iu. Seinai vėl tampa apskri- kįų.
ies centru Seinų lietuviams.

Punske įsikuria lietuviška Pradiniame vajuje nuo 
vidurinė mokykla, kurioje 1960 m- vasario 16 d. lietu- 
gali mokytis Seinų apskri- vių ir kitataučių tarpe su
dės lietuvių jaunimas. rinkta statybai apie 100.000

Pajaujienė toliau nurodo, i yokišku markių. Taigi da- 
kad - “mums lietuviam? °ai' sk«j -amojo vajaus Ūks- 
Seinai via vpatingai mieli ir s“'.‘nKt' trūkstamuosius

’Noį nedidelė mūsų! 20 VI • !" U
*' (arba oO.OOO dolerių).

s. -s -.v.. .
šitaip atrodo Anchorage miestas Alaskoje po žemės
drebėjimo. L*.

j artimi-
| tautos dalis, tačiau sudaro
me šiame krašte gana nema
žą vienetą, kuris šiuo metu 
turi tam tikrą reikšmę ir ki
tiems. išsisklaidžiusiems po

PLB Vokietijos Krašto • 
Valdyba ir Vasario 16 
Gimnazijos direktorius at
skirais raštais kreipėsi į vi-

Komunistai Pabaltijyje
... a ■ i į.enk‘3? mU^, taut,eclamI~ so pasaulio LB kraštų valdj-

v ... v ro™“ntlka dye? T“» “’P“ truksta ,n- bas ir i daugeli veikliųjų
kianti Kazachstaną-ne-l teligentų, nonncių dirbti sa-1,ionivvli^ daph,;ntnin pl.a.i e <t>;v Vori t-o r - • •• La--1 j iietuvvbės darbuotojųpasakyta. Tik aišku, kad \a- vo krašte ir įsijungti į kultu-' . , *. - -
dinamasis visuomeninis rini bei visuomeninį darbą *
siuntimas” neturi nieko ben- tikra to žodžio prasme, rim- 
dro su anksčiau skelntu ta- taį be tuščių deklamacijų, 
riamai savanorišku jaunimo į mukiame jaunųjų, besimo- 
vykimu į tolimąsias Sovieti kančių dabar aukštosiose 
jos sritis dirbti statybose, mokyklose. Gal jų bent dalis 
kurios svarbios tik Maskva; neapvils.
ir neturi nieko bendro su
Lietuvos
gerove.

bei jos gyventojų KALBĖKITE TIK 
RUSIŠKAI

šiuo kreipiasi į visus ge
ros valios lietuvius, prašy
dami aukos. Tenelieka nė 
vieno lietuvio, kuris nebūtų 
prisidėjęs savo pinigine pa
rama prie naujųjų Vasario 
16 Gimnazijos namų pasta-
tvmo

Minėjimai ir monografijos
ANDRIUS VALUCKAS

Pasitaiko, kad kai kurio- Visi žinome, kad tik labai 
r.is ligomis užkrėsti asmens siauras ratelis žmonių pri- 
pradeda karščiuoti ir būti- klausė prie Smetonos dik- 
nai nori išgerti šalto van- tatūros šalininkų. Tuo tarpu 
dens. bet nuo to jiems pasi- Lietuvos gyventojų didžiu- 
daro dar blogiau. Taip atsi- ma buvo griežtai nusistačiu- 
riko laisvojoje Amerikoje su si prieš Smetonos režimą, 
vadizmu užkrėstais lietu- Kadangi pokario emigraci- 
viais, kurie, paragavę Iais- joje atsidūrė didesnė dalis 
vės. atkrito į nepagydomą buvusių tos diktatūros sali- 
diktatūros garbinimo madą- ninku, tai jie savo vieša

Kitaip negalima išaiškin- veikla sudaro netikrą Lietu
ti ruošiamų Antano Smeto- vos J4 iškreipia, ją
os minėjimų ir leidžiamos klastoja ir kenkia Lietuvai, 

monografijos. Jeigu mono- Jos demokratiniam vardui-
grafjos išleidimą galima pa
aiškinti atskiro žurnalisto 
noru pasipelnyti, žmogaus, 
kuriam principai neleidžia

Demokratiniame krašte 
toks išsišokimas yra netak
tiškas, politiškai neišmin
tingas ir tiesiog kenksmin-

rašyti už dyką. tai ruošiami gas nes tajs minėjimais pa

Stiprinamas ateistinis 
darbas jaunimo tarpe

(E) "Kom. Tiesa” (nr. 
55) praneša, kad neseniai 
Lietuvoje įvyko Vilniaus 
Lenino rajono, Biržų ir Pa
svalio kaimiškųjų gamybi
nių komitetų plenumai. Jie 
svarstė ateistinio darbo jau
nimo tarpe pagyvinimo 
klausimą. Plenumuose nuro
dyta. kad ypatingai rūpina
masi ateistinių kadrų page
rinimu.

Nuo 1964-65 mokslo me- I
tų universitetų istorijos ir 
filologijos fakultetuose įve
damas studentų specializa- 
vimas ateizmo srityje, eilėje 
aukštųjų mokyklų numato
ma įsteigti mokslinio ate
izmo katedras.

"Mokslinio ateizmo pa
grindų” kursas įvedamas u- 
niversitetuose. Dabar jauni
mui aiškinama, kad ateisti
nis auklėjimas turįs būti 
pradėtas nuo vaikystės- Tuo 
tikslu mokytojams bus iš
leista metodniė literatūra. 
Raginama, kad priešreligi- 
niai auklėjant moksleiviją 
reikia labiau naudoti užmo
kyklinio darbo formas, pvz. 
jaunųjų ateistų klubus ir 
kampelius, vakarus, ekskur
sijas. pasikalbėjimus ir kt. 
Mirė lituanistų politrukas

Pavergtoje Lietuvoje mi
rė Lietuvos mokslo akade
mijos akademikas. 1914 m. 
Kijevo universitete studija
vęs filologiją ir Petrogrado 
universitete toje srity speci
alizavęsis daugelio mokslo 
veikalu iš kalbotyros auto-i
rius B. Larinas.

1941 m. kartu su bolševi
kų okupacija jis atsirado 
Lietuvoje. Jis jau iš seniau 
domėjosi lietuvių kalba ir 
1949 m. buvo išrinktas Lie
tuvos mokslų akademijos 
nariu- Visi lietuvių kalbą

(E) Stockholme leidžia
mo žurnalo "Nachrichten 
aus dėm Baltikum” (nr. 23) 
žiniomis. Estijoje mokyto
jams leidžiamas organas 
"Noukogude Opetaja” (nr. 
49) nusiskundė, kad jaunie
ji rusų kalbos mokytojai Es
tijos mokyklose nededą pa
stangų sukelti mokiniuose 
didesnę meilę bei dėmesį 
rusų kalbai. Tad esą abitu
rientų tarpe pastebimas 
silpnokas nišų kalbos apval
dymas-

Siekiant pagerinti tą pa
dėtį. mokytojams skirtas 
žurnalas pasiūlė:

"Rusų kalbos mokytojai 
turėtų su mokiniais kalbėti 
tik rusiškai, moksleiviai pri
valo kiek galima daugiau 
klausyti rusų kalba radijo 
transliacijų, jie turėtų dai
nuoti rusiškai ir daugiau 
skaityti nišų literatūros, 
estų mokiniai savo tarpe 
privalo kalbėtis rusiškai.“

Tu esi amžinas- kaip am
žina saulė- o lietuviškas žo
di!

St. Santvaras

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITĮ

"Iš praeities tavo sūnūs te 

stiprybę semia,“ giedame
r

Lietuvos himne, o ar taip 

darome? Ar pažįstame jos 

praeitį?

Geriausia knyga su Lie

tuvos praeitimi susipažinti 

yra dr. Vandos Sruogienės 

parašyta Lietuvos istorija. 

Tai 1.000 puslapių knyga, 

lengvai skaitoma, kaina — 

$12. Ją galite gauti Keleivio 

administracijoje.

Veiklieji lietuviai yra 
prašomi ne tik aukoti asme
niškai. bet taip pat paska
tinti ir tuos. kurie lietuviš
kiems reikalams skiria ma
žiau dėmesio.

Aukas prašoma siųsti ar
ba per BALFo centro valdy
bą arba čekiais tiesiai gim
nazijai. nerašant jokios pa
vardės, o tik "Privates Li- 
tauisches Gymnasium. Huet- 
tenfela“. arba pervesti ban
ko sąskaiton: Deutsche 
Fank. Vv'einheim. Sparkonto 
621932. Prrivates Litaui- 
sches Gymnasium.

v
(Elta) Pabaltijo kraštuo

se veikiančios kompanijos 
praėjusių metų pabaigoje ir 
šių metų pradžioje turėjo 
savo suvažiavimus. Šalia at
askaitinių pranešimų, disku
sinių pasisakymų ir naujų 
organų rinkimų, buvo pa-į 
teikta kiek duomenų ir apie 
paitijos narių bei suvažiavi
mo dalyvių skaičius. Čia jie 
kiek sutrtimpintai pateikia
mi skaitytojams.

Latvijoje 19-sis Latvijos 
kom. partijos suvažiavimas 
įvyko 1963 m. gruodžio 24- 
2-5 dienomis.

Partija: suvažiavimo me
tu Latvijos kom- partijoje 
r ariu ir kandidatų buvo 87. 
482. Nuo paskutinio suva
žiavimo. prieš dvejus me
tus. narių skaičius pakilo 
10.840. Partijos pirminių or
ganizacijų (skyrių) buvo 

praėjusio suva- 
skaičius pakilo 

* **

minėjimai parodo, kad prie 
žasčių reikia ieškoti kur ki
tur.

Laisvasis pasaulis žino. 
kad Antano Smetonos va- 
dizmas buvo diktatūra su vi
somis diktatūros puošmeno
mis, todėl asmenys, kurie be 
jokių rezervų linkę jį minė-

3.700. nuo 
žiavimo ju 
225.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagavc prcf. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl.. 
kaina .......................  $12.06

Lietuviškai angliškas žo- 
dvnap. Vidaus Peteraičio. II 
laida, daugiau Kaip 30.00G 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, A7. Baravyko, apie 
3^,000 žodžių, t>8-3 puslapiai, 
krina ....................... $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžiu, kai
na .................................  $4.0c

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos įdo

mios knygos —

"Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?“

227 psl.; kaina tik $1.20.

a
tarp dviejų paskutinių suva
žiavimų narių skaičius paki
lo 9,500. Per pastaruosius 
dvejus metus partijos narių 
skaičius kolchozuose pakilo 
apie 1.500. Kandidatų tarpe 
esama 50G pramonės ir kol
chozų darbininkų. Per tuos 
dvejus metus įsteigta 280 
naujų partijos skyrių. Parti
jos vadovaujančių narių 
tarpe 86G yra baigę arba iš
ėję kelis aukštosios mokyk
los kursus ar baigę vid- mo
kyklą.

Suvažiavime dalyvavo 
559 pilnateisiai atstovai ir 
59 su patariamuoju balsu. 
Delegatų tarpe buvo 310 lat- į 
rių ir 196 rusai, dar kiti — 
vairių tautybių atstovai. 
Pranešime buvo nusiskųsta, 
kad partijon buvo priimta 
per mažai asmenų, dirban
čių gamyboje, iš narių, dir
bančių žemės ūkyje, tik 38.5 
' > tiesiogiai dalyvauja lau
kininkystės ir gyvulininkys
tės darbuose.

Organai: į Centro Komi
tetą išrinktas 121 asmuo (iš 
jų 37 rusai) ir 49 kandida
tai (jų tarpe 20 rusų). CK 
narių tarpe tik nedaugelis 
yra atėję iš paprastų darbi
ninkų. Partijos nariai, vad. 
darbo didvyriai ir pirmūnai 
tegali pasiekti vos vieną 
partinės karjeros pakopą — 
jie patenka delegatais į par
tijos suvažiavimą- Latvijoje 
jie niekuomet nėra patekę 
į vadovaujančius partijos 
postus. Latvių partiniame 
suvažiavime nebuvo dides
nių pakitimų, o pirmuoju 
sekretorium toliau išrinktas 
Arvids Pelšę.

Estijoje 14-sis partijos su
važiavimas įvyko Taline 
1964 m. sausio 7-8 dienomis.

Partija: narių skaičius 
siekia 53,411 narių ir 6.567 
kandidatų, tad iš viso — 
59,978 narius. Laikotarpyje

rodoma. kad tie asmenys 
dar ir dabar pritaria buvu
siai Smetonos diktatūrai ir 
visom jo antidemokratinėm 
priemonėm.

Mes visi žinome, kad 
Smetona atėjo į valdžią sa
vo paties suorganizuotu pa- 

. . salūnišku perversmu, sekda-
ti ir garbinti noromis ar ,nag fasį?tu pėdomis. Melas, 
nenoromis suplaka save su
nedemokratinio režimo šali
ninkais. Nesinorėtų tikėti.

smurtas ir klastoti rinkimai 
su diktatūrišku rinkimų į- 
statvmu tautos valiai nuslo-

ouvazia vinie 
753 atstovai, iš jų 468 estai. 
255 rusai ir 37 ukrainiečiai, 
kiti — įvairių tautybių. Su
važiavime pranešta, kad 
Estijos kom. partijai pri
klauso 54 Sovietų Sąjungos 
tautybių nariai.

Centro Komitetan išrink
ti 109 nariai ir 41 kandida
tas. Pirmuoju sekretorium 
liko Johannes Kaebin. Bū
dinga. kad iš 150 CK narių 
ir kandidatų 46 rusai dirba 
vadovaujančiose estų pra
monės ir mokslo įstaigose. 
Be jų, dalis priklauso vad. 
"rusiškiems estams.” t. y 
estams. Sovietijoje gimu- 
siems ir išauklėtiems. Pagal 
Nachrichten aus dem Bal- 

tikunr duomenis (nr. 23), 
svarbiem partijos skyriam, 
kaip pramonės ir transpor
to. statybos ir statybinių me
džiagų. prekybos ir žemės 
ūkio — visur vadovauja ru
sai.

uaivvavu

Lietuvoje 14-sis kompar
tijos suvažiavimas įvyko š. 
m. sausio 9-10 dienomis.

Partijoje pagal "Komu
nisto” (nr. 1) duomenis š. 
m- sausio mėn. pradžioje na
rių ir kandidatų buvo 77490. 
Socialinės padėties atžvil
giu tarnautojų ir kitų buvo 

į 36.586. darbininkų—24,094 
ir kolchozininkų — 16,810. 
Pirminių organizacijų (sky
lių) 1964 m. pradžioje Lie
tuvoje buvo 4.758.

Rusai CK-te, kaip jau bu
vo pranešta, kompartijos su
važiavime iš 864 mandatų 
lietuviai turėjo 580. t. y. 
67.1%. Kolchozininkai par
tijoje silpnai atstovaujami. 
Į LKP CK buvo išrinkta 123 
nariai — iš jų rusų yra 40. 
taigi 32-5% visų narių. Jau 
žinoma, kad CK-tui ir toliau 
vadovauja nepakeičiamasis 
Antanas Sniečkus.

kad visi tų minėjimų daly-, pjntį buvo jo nuolatinės vai- 
viai pilnai suprato, ką jie į viešpatavimo prie-
daro’ greičiau jie yra ki- monįg tįe žmonės lais- 
tų piktai panaudot, savo 'e krašte dar vig ubetiki 
siauriems reikalams. diktatūliškom priemonėm?

Visi žino. kad Vokietijoje Ar jie pasiilgo griežtos
naciai atėjo prie valdžios į spaudos cenzūros? Ar jiems
legalių rinkimų keliu, nes j įgriso laisvi rinkimai? Ar
gyventojų didžiuma balsavo jie norėtų paragauti diktatū-
už nacių partija. Bet dabar: riško kalėjimo ir kacetų?..
nerasite Vokietijoje žmo- • i, . : J . . Aukštinti asmenį, kuns
gaus. norėtų pnsipa- j)aVogė visų gyventojų lais
vinti, kad jis balsavo už na- veg jr teises, vra nusižengi- 
cius. Kiekvienas jų aiškinasi mas prieš tuos pasaulio ir 
buvęs prieš Hitlerį, ret pia-; Lietuvos kovotojus dėl de- 
navęs jį nužudyti, o jeigu ir moki atijos, kurie savo gy- 
tarnavo kurioje nors va;- vybėmis įrodė, kad jiems 
džios įstaigoje, tai tik kaip geriau mirtis negu gyve- 
biurokialinis valdininkėlis, nimas be laisvės, be pilnų ir 
kuris aklai pildęs vado įsa- visiems lygių demokratinės 
kymą. bet širdyje buvęs; šalies piliečio teisių.
prieš to vado politika... Jei-: r • • - . . .1 , Jeigu mes viešai pasit&ko-gu kas nors įs vokiečiu ir - - .... ; - . -' . me uz vieną diktatorių, tai 
s.aptai tebesime.džia pi ies neturime jokios moralinės 
Hitlerio paveikslą, bet nie- teisės smerkti bet kurią kitą 
kas iš jų neįuošia viešų Hit- diktatūrą, tai netenkame 
leno minėjimų ii neleidžia svarbiausio kovos ginklo *u 
jam pagerbti monografijų... Lietuvos okupantais.

Italijos fašistai atėjo prie Tose sąlygose ir aplinky- 
valdžios smurto ir rusikai- bėse ruošti Smetonos minė- 
timų dėka ir tuo užtraukė!
gėdą fašistų partijai prieš 
visą žmoniją. Dabar nerasi
te italo, net iš neofašistu tar-!- Į
po. kuris drįstų garbinti Mu- 
ssollinl. o tuo labiau Ameri
koje gyvenančių italų tarpe.
•Jie neruošia Mussollinio mi
nėjimų, neranda jam gero 
žodžio prisiminti — rie grei
čiau numes geresni žodį ko
kiam nors italu kilmės geng- 
steriui. negu Mussolliniui...

Stalino žmogžudystės su
kėlė pačių komunistų pasi
baisėjimą, ir dabar net A- 
merikos komunistai nertio- 
šia nei jo viešų minėjimų.

jimus yra didelė drąsa, tą 
reikia jiems pripažinti, bet 
ta drąsa yra ne laiku ir ne 
vietoje: garbinkite savo va
dą uždaruose rateliuose, 
melskitės jo paveikslams, 
bet neapsijuokinkite prieš 
demokratinę Amerikos vi- 
uomenę, neduokite mūsų 

priešams progos visus lietu
vius kaltinti buvus diktatū
ros šalininkais.

nei tuo labiau neleidžia ji 
giriančių monografijų. 

Estai, latviai ir ypač len-

Prieš svetimas diktatūras 
visa Lietuvos visuomenė in
stinktyviai jaučia pasiprie
šinimą. bet prieš savą dikta
tūrą tokį jausmą ne visi turi. 
Vadinasi, režimas užmigdė 
dalį visuomenės, ir ji jaučia
si labai maloniai tokios hip
nozės stadijoje. Laikas būtų

kai stengiasi ieškoti draugų jiems pabusti ir suprasti.
demokratinėse Amerikos 
partijose, nes žino, kad tik 
iš ten ir iš viso demokratinio

kad Smetona tai dar ne vi
sa Lietuva- Kiti. nostalgijos 
pagauti, prisimena savo

pasaulio gali sulaukti palan- Į kraštą ir geras tarnybas, to- 
kumo savo tėvynės reika- dėl nori tuo būdu išreikšti 
lams. tad kodėl mes lietu- javo jausmus. Dar kiti, gar
biai norime dėtis su tokia;, rindanri Smetoną, nori tuo 
Įvykiais, kurie tegali rasti pagerbti ir patys save, iškel- 
palankumo nebent Birch so- ti savo ordinus, medalius ir 
ciaty siaurame rately ? Lie- visokius titulus, bet visa tai 
tuvai tuo nepasitarnausime, yra tik menkniekis prieš vi- 

Ar vieno asmens garbini- SU lietuvių interesus, 
mas yra svarbesnis, kaip vi- Tokie žygiai ypač netinka 
sos lietuvių tautos reikalas?; Nukelta į 7 psL
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turėdamas nei sparnų, nei 
orlaivio, galėtų pakilti nuo 
žemės aukštyn ir nueiti i 
dangų? Juk tai priešinga 
gamtos įstatymui, nes kūnas 
sunkesnis už orą ir jis negali 
nuo žemės pakilti. Todėl 
aukščiau mano minėti isto-

Jaunų mokslininkų klubas
Nuo tėvų ir mokyklos girdo tik vaiko balsą, bet 

priežiūios atliekamą savo susidomėjo. Juokai juokais, 
laisvalaikį vaikai įvairiai o gal kas ir rimta? Sutartą

.... , ............... . praleidžia. Paprastai, dau- dieną ir vietą atėjo. Susiža-
rikai ir sako: jeigu įs tikrų- gumas jų aikštėse ar kie- vėjo ir kovo 22 d- dienrašty 
jų Kristus yra buvęs, tai mi- muose žaidžia „kovbojus“. jaunųjų „mokslininkų rake- 
ręs jis jau neprisikėlė. Bet j plėšikus ar plėšikų gaudyto- tininkų“ klubo aprašymui 

jus bei šiaip dykinėja. paskyrė net ištisą puslapį.
Lietuvį Jonelį tokios žai- paįvai,lnt? » didelėmis nuo- 

dynės neviliojo. Bet kuris 
vaikas nežaidžia? Gal tiktai 
ligos suimtas. Žaidė ir žai
džia ir Jonelis, bet savotiš-

mokiniai galėjo tikėti, kad 
jo dvasia nenumirė ir pasili
ko jų tarpe- Taip Kristų pra
deda aiškinti ir jaunesnieji 
protestantų dvasininkai. Net 
teologas dr. Markus Barth. 
kuris neseniai parašė knygą 

Acųuital by Ressurection“, 
ako. jog istoriniais tyrinėji

mais negalima įrodyti, kad 
Kristus iš numirusių prisikė
lė. Tuo reikia tiktai tikėti, 
kaip tikėjo apaštalai.

— Vot. Maiki. dabar tai 
tu gerai nušnekėjai: reikia 
tikėti, ir viskas bus olrait.

— Bet tikėjimas gali žmo
gų ir suklaidinti, tėve. Juk 
seniau žmonės tikėjo, kad 
žemė yra plokščia, kaip blv-

traukomis..
Klubo nariais yra Tho- 

mastono. Conn.. pradžios 
mokyklos 8 klasės mokiniai:

kai. Dar prieš metus su sa- R- Axelby, A. Cyr, St. 
vais bendramoksliais 10-12 i T^0I?s°.n’
metų draugais už mokyklos 
sienų jis Įsteigė „Jaunųjų i 
mokslininkų klubą.“ Drau
gai išrinko jį prezidentu.

Gyvename erdvės užka- i 
riavimo metus. Raketų var
das visų lūpose- Tą sritį pa
sirinko ir to klubo nariai.

Nelengvas darbas! Teko 
nemažai knygų perskaityti.

. . . , . . „ ■ sužinoti, kaip tos raketos
nas, n kai atsirasdavo zmo- (jai.ornos ir kokia jėga jos i 

i nių. kūne aiškindav o, kad ■ skraidinamos. Jauni

— Maiki. šiandien pasi
kalbėsim moksliškai. Tu ne
kaltą trajinai man įkalbėti, 
kad nėra stebuklų. O ar ne
matai. kas dabar pasidarė?

— Aš čia nieko nematau, 
tėve.

— Nu. kaip tu gali nema--, 
tyti? Argi tu neskaitei ga- 
zietose. koks baisus buvo 
žemės drebėjimas Alaskoj? 
Net Kaliforniją pasiekė.

— Bet žemės drebėjimas 
nėra naujiena, tėve. Tai yra 
paprastas dalykas.

— Ne. Maiki. šį kartą ne
buvo paprastas dalykas-

— Kodėl?
— Todėl, kad tai atsitiko 

akurat per Didžiąją Pėtny- 
čią.

— Na. tai kas? I
— Tas. Maiki. priminė iš

tvirkusiam svietui, kad tuo 
laiku Kristus mirė ant kry
žiaus. ba pirmą kartą žemė 
sudrebėjo, kada jį kryžiavo- 
jo.

— Ne, tėve. žemė drebė
davo ir prieš Kristų.

— O iš kur tu žinai?

Puslapis penktas

Tankery San Jacinto įvyko sprogimas, laive buvo 35 
asmenys, išsigelbėjo 34.

Randy ir kiti. priešakyje su 
John Vilkaičiu. Jo tėvas via 
elektronikos inžinierius, mo
tina skulptorė, o ir kitų to 
klubo narių tėvai turi atitin
kamas kvalifikacijas- 

Jauniesiems mokslinin
kams gero vėjo!

Neabejotina, kad jų tarpe 
bręsta jeigu jau ne visi bū
simi mokslininkai, tai šiaip 
gabūs ir kultūringi vyrai.

JAV ATEITIES 
REVOLIUCIJA

Naikio ir tėvo kraitisji apskrita, inkvizicija juos> Vyrujęai dirbo, nepaisydami 
degindavo ant laužų. Bet diaugų pašaipos.

Ir štai veik po metų darbo
dabar visi žino. kad jie i 
skelbė teisybę, o klydo in
kvizicija. kuri rėmėsi klai
dingu tikėjimu.

— Užteks jau, Maiki.

žiaus. Žemė drebėdavo ir se
niau. It tai parodo, kad jos 
drebėjimas neturi su Kris
tum nieko bendra. Pagaliau, 
juk niekas ir nežino, kadaĮ Gudbai
jis tikrai mirė- ! ---------------------------

MILIONAI DOLERIŲ
— Kaip tai nežino? Juk BE SAVININKŲ

visas svietas kasmet švenčia ______
Velykas, kas reiškia mirusio Šveicarijos bankuose esa- 
Kristaus prisikėlimą. einamose sąskaitose sau-

— Bet Y eiykų diena ne-. grojamų pinigų ir ivairiu 
pastovi, tėve. Vienais metais brangenybių virš dviejų 
Velykos švenčiamos kovo1
mėnesį, kitais jau balandžio 
mėnesi. Taigi pasakyk, tė
ve. kada jis iš tikrųjų mirė?

— Tą parodo žemės kal
nai ir jūrų salos. tėve. Juk 
visa tai pasidarė žemės plu
tai besikilnojant ir besi- j 
lankstant. Jei tėvas nuvyk
tum kada į Arizonos valsti
ją. tai galėtum pamatyti su
akmenėjusi mišką, kuris per 
žemės drebėjimą iškilo su 
jūros dugnu aukščiau van
dens.

— Maiki. nemeluok. Kaip 
miškas galėtų užaugti po 
vandeniu, a?

— Kada jis augo, tėve. 
žemė tenai dar nebuvo ap
semta. Bet. kaip sakiau, jos 
paviršius dažnai kilnojosi ir 
lankstėsi. Y ietoviis iškilda
vo dideli kalnai, o kitur pa
sidarydavo dideli įdubimai- 
Taip įdubo ir tas miškas. Jį 
apsėmė jūra. ir jis išbuvo te
nai tūkstančius, o gal ir mi
lionus metų. Y eikiant sū
riam vandeniui, smalingos 
pušys suakmenėjo. Kitas že
mės drebėjimas tą mišką 
vėl iškėlė viršun. Bet me
džiai jau nebegyvi, suakme- 
nnip ir sutrupėję. Atrodo, 
kaip nukirsta arba uragano 
išlaužyta giria.

__Nu. tai ką tas parodo?
— Tai parodo, kad tėvas 

klysti, manydamas, kad pir
mą kartą žemė sudrebėjo, 
kai Kristus mirė ant kry-

— Ar žinai. Maiki, kad 
ant šito punkto aš nelabai z 
šiur. Gal reikėtų paklausti 
klebono?

— Nežino ir klebonas, tė
ve.

— Bet popiežius turėtų ži
noti.

— Nežino ir jis.
— Tai kaip tas gali būt?
— Dalykas yra toks. tėve, 

kati istorijoj nėra tikrų ži
nių nei apie Kristaus gyve
nimą. nei apie jo mokslą, 
nei apie jo mirtį. Ir jis pats 
nėra palikęs apie save jokių 
žinių. Kas yra apie jį para
šyta. tai jau kitų darbas, ir 
tai jau daug vėlesniais lai
kais. negu jis gyvenęs- To
dėl rimti istorikai, kaip 
Paul Tillich ir Rudolf Bult- 
mann. nenori nei tikėti, kad

milionų dolerių vertės, ku
rių savininkai neatsiliepia 
ir nėra žinoma, ar jie gyvi.

Tos brangenybės ir pini
gai daugumoje priklauso 
žydams- kuriuos naciai iš
žudė.

Dabar Šveicarijos bankai 
tų einamųjų sąskaitų ir 
brangenybių savininkų pa
vardes viešai paskelbs, kad 
žuvusiųjų ir mirusiųjų tų 
turtų valdytojų giminės ga
lėtų atsiliepti ir gauti, kas 
jiems priklauso.

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume. jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys. be paraginimo, prieš
prenumeratai pasibaigiant,

toks asmuo, kaip Kristus, y- atsiųstu reikalingą suma
la kada nors buvęs. Jie ma- Esame labai dėkingi tiem, 
no. kad jis buvo mitas. įsi- į kurie tokių raginimų nelau- 
vaizduota asmenybė, kaip i įr tikime, kad ateityje 
ir šimtai kitų dievu. Su tokia vįs mažiau bebus tokių, ku- 
pažiūra jau pradeda sutikti. rįems reikės siųsti primini- 
ir vėlesnių laikų protestan- mus.

Keleivio adm-ja

jie išskraidino vieno sprin
džio dydžio raketą į erdvę, 
ir ji gražiai grįžo žemėn. 
Kiek džiaugsmo! Iš džiaugs
mo nevienas tų jaunųjų 
„mokslininkų“ pievoje per 
galvą persivertė. Taip, pie
voje. Žinokite, kad ir tokiai 
raketai paleisti į padangę 
yra reikalingas atitinkamas 
žemės plotas. Kitaip, gali 
kur nors kilti gaisras. Gal 
to gaisro ir nebūtų, bet jau
nieji vyrai nenorėjo susidur
ti su policija. Jie elgėsi taip, 
kaip taisyklės tokiems žai- 
dimams nurodo-.

Yra įsisteigusi bendrovė 
moksliniams žaislams ga
minti. Ji su jaunuoliais 
susirašinėja, siunčia jiems 
spaudą ir medžiagą, reika
lingą tokiam moksliniam 
žaidimui.

Po šio pirmo pasisekimo 
sekė kiti bandymai. Jie pa
leido į erdvę gyvą karkvaba
lį. Ir raketoje karkvabalis 
grižo žemėn gyvas. Tai vėl 
didis laimėjimas!

Dabar tie jaunieji moks
lininkai jau leidžia į padan
ges kelių pėdų ilgio raketas. 
Jos iškyla į akimi neįžiūri
mas aukštumas ir parašiutu 
nusileidžia žemėn.

Jaunųjų mokslininkų pre
zidentas Jonelis Vilkaitis 
telefonuoja YVaterburv Re- 
publican dienraščio kores
pondentui. ar jam nebūtų 
įdomu pažiūrėti, kaip jau
nųjų mokslininkų klubo na
riai išskraidys į erdvę rake
tą?

Nore korespondentas iš-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
tų dvasininkai.

— Man atrodo, Maiki. 
kad tu čia pradedi jau be
dieviškai. Kaip gi tu gali 
sakyt, kad Kristaus nebu- Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna-
vo. kuomet visi žino. kad jis mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
turėjo 12 apaštalų, kurie ap- įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
rašė jo nukryžiavojimą ir. kasdien lanko ir varna. Našlės Dausrienė? kieme ir ios rna- 
paskui iš numirusių prisike- žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos. 
Įima .’ Kaip jis galėtų prisi-, gjipni jungiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų, 
kplti ieimi io nebūtu buvę. ka. j-urje gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 

ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.
Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems

kelti, jeigu jo nebūtų buvę 
Tik pamislyk. ką tu šneki?

— Tėvui čia reikėtų dau

Turėtum pagalvoti, ar gali skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 
miręs žmogus prisikelti, nu- sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 
žengti į pragarą. kurio nie- saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
kur nėra, ir paskui gyvas ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
nueiti į dangų? Juk gyvas ir pažįstamiems. Apysakos kaina S 1.80 su persiuntimu.
žmogus negali būti gyvas Užsakymus ir pinigus prašom siusti šiuo adresu: 
be maisto, o danguje resto
ranų nėra. Tai viena. O ant-į “KELEIVIS"
ra. kaip žmogaus kūnas, ne- 636 E. Broadway-------s------ So. Boston 27, Mas*.

Keli įvairių šakų moksli-; 
ninkai. švietimo darbuoto
jai. visuomenės veikėjai, iš j 
viso 32 asmens, sudarė ko
mitetą. vardu Ad Hoc Com- 
mittee on the Revoliution. i

Šis komitetas įteikė JAV. 
prez. L. Johnsonui raštą, j 
Ten pasiūlyta pasirūpinti! 
visiems JAV gyventojams | 
garantuoti atitinkamas pa
jamas ne kaip atlyginimą už 
darbą, bet kaip politinę tei
sę. kuri kiekvienam gyven
tojui užtikrina pragyvenimo 
išlaidas.

Komiteto įrodymu, ryšys 
tarp darbo ir pajamų nu
trūks. Tai automatizacijos, 
elektrifikacijos bei mecha
nizacijos neišvengiama bū
tinybė.

Tokiam gyvenimo vyks
mui užbėgti už akių reikia 

j visiems gyventojams garan
tuoti pragyvenimas. Iki šiol 
gamyba be žmogaus nega
lėjo apsieiti- Dabar žmogaus 
raumens iš gamybos toly
džio yra išstumiami. Reika
lingi daugiau smegenys, bet 
ir jų paklausa tolydžio ma
žės. Tuo būdu nedarbas di
dės. Tai blogybei išvengti 
yra būtina kitaip persitvar
kyti.

Deja, to rašto autoriai 
tiksliai nenusako, kaip derė
tų persitvarkyti, gamybos 
vaisiais ir darbu pasidalinti, 
kad visiems užtektų pragy
venimui lėšų ir darbo.

Tas naujas gyvenimo 
vyksmas ir vadinamas atei
ties revoliucija.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Gražų Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio admi
nistracijoj už 50 centų.

Šiandien, kada prieš 10 

metų miręs Juozas Stalinas

pačių komunistų paskelb
ta* didžiausiu žmogžudžiu 

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

KAS PASIDARĖ RU
SIJOS DIKTATORIUM
JUOZAS STALINAS
JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU

KAZO RAZBAININ- 
Kaina 25 centai.

Mūsų skaitytojai, atnaujin- Akron, Ohio. A. Švedas, 
darni prenumeratas, atsiuntė Montreal, Can., W. Smith. 
Maikiui su Tėvu dovanų: i Denver. Colo., S- Einoris.

Po $10: E. Mikužiūtė, N-i 
York, ir J. Dereschkevvitch. 
New Y ork. N. Y.

Po $6: P. Michell, Wilkes 
Barre, Pa., ir T. Grabaus
kas. Georgetovvn. III.

Po $5: Josephitis. Scran- 
ton, Pa.. J- Krukonis, Pater- 
son. N.J., G.S., Dorchester. 
Mass., V.A., H.M-, Dorches
ter, Mass.. M. Nedzinskas, 
Brooklyn. N.Y., Barauskie
nė. Detroit. Mich.. Paulaitie- 
nė. Weiiesiey Hiiis. Mass-, 
A. Zamžickas. Oberlin, O- 
hio. V.S.. So. Boston. Mass.. 
P. Dumša. Dorchester, 
Mass.. P. Dargis, Pittsburg, 
Pa.

Po 4-25: P. Daubaras. 
Chieago. Ilk. V. Kuliešius. 
Kenora, Ont.. A. Kowa- 
tchewsky, Bronx. N.Y.. P. 
Simanavičius. Altą. Can., 
P. Urban. Brooklyn. N-Y., I. 
Motiekaitis. YVaukegan. Ilk, 
J. Batkevich. Knox. Ind.. S. 
Naujalis, Tifton. Ga.. Sku- 
žinskier.ė. Bellmore. N.Y.,

Po $4: P. Juška. Detroit. 
Mich-. A. Andriulionis. So. 
Boston, Mass.

Po $3.50: P- Sabalis. Rich- 
mond Hill. N.Y. ir P. Luth, 
N.Y.

Po $3: C. Putris. Ciicero. 
Ilk. R. Buches. Denver, Co
lo., A. Ramašauskas. Chiea
go. 111.. ir Milaševičienė, Ha- 
milton. Canada.

Po $2-75: J. Kasperas. N. 
York, N.Y. ir A. Budinąs. 
Chieago. Ilk

J. Adomonis, So. Boston. 
Mass. — $2.50.

Po $2-25: L. Bernotienė. 
Montreal. Can.. A. Ambra- 
zas. Rossland. B.C.. J. Guig- 
lis, Chieago. Ilk. J. Purenąs, 
Rich. Hill. N-Y.. A. Kovva- 
levvski. Alabama. ir J. Mic- 
kūnas. Chieago. Ilk.

Po $2: Savickienė, U- 
nion. Ohio. P. Aukštikalnis, 
Pontiac. Mich.. J. Motejū- 
nas. Altą. Can.. Yudienė. 
Melrose Pk-, Ilk, A. Naglis. 
Chieago. Ilk. J. Smilga. Ci
cero. Ilk. K. šimkonis. YY’or- 
cester. Mass.. M. Krivickas, 
Oakville, Ont.. P. Petronis. 
So- Boston. Mass.. Ručins
kienė. Stoughton. Mass.. P. 
Bukis, Miami. Fla.. J. Salas,

Miami, Fla., V. Blažys. Wal- 
pole, Mass.. X. So. Boston, 
Mass.. Shimkienė. Phil.. Pa., 
T- Šimkonis, Lavvrence, 
Mass.

Visiems atsiuntusiems laik
raščiui paramos tariame šircui- 
gą ačiū!

Keleivio Administracija

„Europos Lietuvis“ apie 
dail. Viktorą Vizgirdą

Dailininko Viktoro Viz
girdos 60 metų amžiaus su
kaktį paminėjo ir Londone 
leidžiamas “Europos Lietu
vis“ vasario 25 d. laidoje.

Ten Stepas Vykintas, iš
kėlęs V. Vizgirdos nuopel
nus lietuvių dailei, straipsnį 
taip baigia:

„Norėčiau ypatingai at
kreipti dėmesį į V. Vizgir
dos asmenybės savaranku
mą- Bendradarbiaudamas 
su V. Vizgirda nacių okupa
cijos metais, gėrėjausi su
kaktuvininko laikysena o- 
kupantų ir savųjų atžvil
giais. V. Vizgirda buvo vie
nintelis administratorius— 
Vilniaus Dailės Akademijos 
direktorius, kuris nelakstė 
pas svetimuosius ir pas sa
vuosius nacių pataikūnus, 
bet pirmoje eilėje su lietu
viais vadovais sprendė dai
lės reikalus ir gynė dailės 
lietuvišką individualybę nuo 
svetimųjų. Savo taktu ir kul
tūra buvo maloniausias ben
dradarbis meno departa
mente.

„Ilgiausių ir kūiybingiau- 
sių metų. Maestro! Gyvuok, 
kurk ir reprezentuok mūsų 
moderniąją dailę tarptauti
niame dailės forume!“

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją. apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki. kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stov kh>. są
žinės laisve ir t.t. ir t.t

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.

i
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Kazys Binkis 

PAVASARIŠKA

Pridžiūvo darželis. Diegai pinavijų 
Iš žemės rausvomis galvutėmis lenda.
Po kluoną bėgioja marguojanti banda 
Žalų ir palšų drūtasprandžių galvijų-

Teises patarimai
ORGANIZMO VIDAUS 

VALYMAS

Vergai grįžta „namo”
(Tęsinys)

Susverdėjo moldavas, o tuo metu iššoko iš tos pačios 
32-sios vengras ir — koja jam i užpakali, i užpakali !

Čia tau tai ne šnipinėti, šnipinėti kiekvienas kvailys

Apvilkta plačia rudine piemenaitė 
Pakluonėmis karves gainioja ir griūva, 
Kelniūkštės lig kelių vaikai atsiraitė 
Suvirto valkoje j klykiančią krūvą.

Ir katinas rimtas iš svirno išėjo,
Ir Mat gis. užlipęs ant priesvirnio, rangos 
Ir kvapas gaivinantis priešpiečių vėjo 
Įeina j trobą pro atdarus langus.

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti i Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas Attorney at Law,
S lielgrade Avė., Kosiindale.
Boston. Mass. 02x31.

moka. šnipo gyvenimas švarus, linksmas. O pamėgink ka
torginėje stovykloje dešimt metų prie bendrų darbų iš
laikyti !

Nuleido sargybinis karabiną- 
O sargybos viršininkas šaukia:
— Pa-sitraukt nuo vaitų! Iš-sirikiuot po penkis !
Tai šunes. vėl skaičiuos! Kam gi dabar skaičiuoti, jei

ir taip aišku? Suūžė zekai. Visas pyktis nuo moldavo per
simetė i sargybą. Triukšmauja ir nuo vaitų nesitraukia.

— Ką-ą? ! — subliuvo sargybos viršininkas. — Nori
te, kad ant sniego pasodinčiau? Tuojau pasodinsiu! Iki 
rvto išlaikysiu!

Juokai prasti, ims ir pasodins. Jau kiek kaitų sodino. 
Netgi guldė: ”Gulk! Ginklus paruošt kovai!“ Taip būda
vo — zekai žino. Ir pradėjo pamažėle nuo vaitų slinkti.

Pa-sitraukt! Pa-sitraukt! — ra,eina sargyba.
Ir ko jūs, žalčiai, prie tų vaitų spaudžiatės. iš tie

sų? — užpakaliniai pyksta ant priekinių- Ir traukiasi stu
miami.

Taip gera, taip lengva, jauku ant krūtinės. 
Taip jaučia širdis tą pavasario gandą; 
Diegai pinavijų iš žemės jau lenda. — 
Pražys tuoj ir gėlės miškuos pirmutinės.

Klausaus ir tyliu. Spindulių okeane 
Linksmai vyturys kažinką tiviliuoja 
Ir prūdas lyg ošia kažkur tolumoje, 
lr rauda pakalnėj pargriuvus piemenė.

Ir juoktis, ir verkti, ir rėkti tau noris 
Po blizganti, judantį, skambant; orą.
Ir linksma, kad senis, skrandom apsikoręs, 
Jau lopo sodelio suirusią tvorą...

Žmona ir vyro pasisekimai

— Iš-si-rikiuot po penkis! Pirmas! Antras! Trečias!
O mėnulis jau visu skaistumu šviečia. Pablyško. din

go jo raudonumas. Pakilo jau per gerą ketvirti savo kelio. 
Pražuvo vakaras!.. Prakeiktas moldavas. Prakeikta sar
gyba. Prakeiktas gyvenimas!

Priešakiniai, jau suskaičiuoti, atsigręžia, stiepiasi ant 
pirštų galų. lenda pasižiūrėti — ar paskutinamie penkete 
liko du ar trys. Nuo to dabar visas gyvenimas priklauso-

Vienu metu Šuchovui pasirodė, jog paskutiniame
penkete jų paliks keturiese. Nustėro iš baimės: vienu per 
daug! Vėl teks perskaičiuoti! O. pasirodo. Fetiukovas. ša
kalas, iš kapitono nuorūkos tykojo, užsižiopsojo, i savo 
penketą laiku nestojo ir pasidarė lyg ir atliekamas.

Sargybos viršininko padėjėjas Įpykęs i sprandą jam.
i

Fetiukovui.
Taip ir reikia!
Paskutiniame penkete — tiys žmonės. Skaičius geras, 

ačiū viešpačiui!
— Pa-sitraukt nuo vartų! — vėl komanduoja sar

gyba.
Tačiau ši kaitą zekai neburba, mato: išeina karei

viai iš sargybos būstinės ir supa aikštę anapus vartų.
Vadinasi, išleis.
Laisvųjų dešimtininkų nematyti, darbo vykdytojo 

taip pat. nešasi vyrukai malkas.
Atidarė vaitus, o jau ten. už jų. prie sienojų barjerų,

sargybos viršininkas ir kontrolierius stovi:
— Pir-rmas! Antras! Trečias!-.
Jeigu dar kartą skaičius bus geras. — paleis sargybą 

iš bokštelių.
O nuo tolimų bokštelių išilgai zonos kiek dar reikia 

vėžlinti! Kai paskutini zeką išveda iš zonos ir skaičius 
geras — tik tuomet telefonu i visus bokštelius paskambi
na: nulipt! Ir jeigu sargybos viršininkas protingas, tai 
tuojau ir žygiuojame: žino. jog zekas niekur nepabėgs, 
ir kad tie iš bokštelių koloną pasivys, o jeigu pasitaiko 
sargybos viršininkas mulkis — bijo. kad jam kariuomenės 
prieš zekus neužteks, ir laukia.

Iš tokių avigalvių yra ir šios dienos sargybos virši
ninkas. Laukia.

Kaip gali žmona padėti 
savo vyrui jo gyvenimo pa
sisekimuose? Kokia žmonos 
Įtaka gali būti jos vyro pro
fesiniam darbe?

Tais klausimais amerikie
tė Dorothy Carnegie duoda 
šitokius patarimus.

Visų pirma žiūrėkite, kad 
jūsų vyras turėtų koki nors 
tikslą, kuri jis nori pasiekti, 
nes darbas be aiškaus tikslo 
nebus sėkmingas. To tikslo 
siekite kaitų- Mylėtis — ne
reiškia tik vienas kitam žiū
rėti Į akis.

Pasirūpinkite, kad jūsų 
vyras savo darbą pamėgtų 
ir i ji Įsigilintų, kad steng
tųsi jame tobulėti ir pasiekti 
aukščiausią laipsni. Bet jei
gu jūs pastebite, kad tai vir
šija jo jėgas, nereikalaukite 
iš jo perdaug, nes jis gali 
persitempti, sugadinti savo 
nervus ar skilvi.

Jūsų vyras turi jumis vi
siškai pasitikėti, kad galėtų 
jums išsipasakoti visus savo 
pasiekimus arba nesekmes 
darbe ar tarnyboje. Būkite 
jam visada gera klausytoja, 
nors jūs gal ir nevisada ga-

Per visą dieną šaltyje sustiro zekai. ko galo negauna. 
Ir, po darbo stovėdamas, dar ištisą valandą šalk. Ir vis 
dėlto ne taip šaltis geria, kaip pyktis ima: pražuvo vaka
ras! Jau jokių reikalų zonoje neatliksi.

„Laisves mintis nemiršta- 

Kryžiuoti! Kai visa tauta su

pranta- kad mirti dėl laisvės 

—garbė, o gyventi vergijo- 

e—gėda, tokios tautos ne- 

>a vergsi!“

Taip pasakė vokiečių va

dui Sachsei lietuvių valstie

čių sukilėlių vadas- kryžiuo

čių klasta pagautas prie Ka* 

raliaučiaus pilies.
Paryžiaus muziejus sutiko pa
skolinti garsiąją statulą Venus 

J de Milo Tokyo muziejui. Vežant 
I statula truputį nukentėjo.

lėsite viską suprasti. Nie
kuomet nepasakokite kitiem 
nieko apie jo tarnybos pa
slaptis.

Venkite Įžeidinėti savo 
vyrą ironija ar sarkazmu. 
Kada jis grįžta namo iš dar
bo. nesakykite jam. pav.:j 
”Na. tai ateina mano finan-i 
sų genijus! Bet ar tu žinai, 
kad sąskaita už šviesą dar 
vis neapmokėta?!“ Per ašt
rus kritikavimas jam ne pa
dės. bet. atvirkščiai, tik su- 
mažins jo energiją ir suga
dins nuotaiką-

Dauguma žmonių nori bū
ti kitoki, negu jie yra. Jeigu 
jūsų vyras iš prigimties yra 
rezervuotas ii- kuklus, tai jis 
norėtų būti nesivaržąs ir 
smarkus. Jūs. kaip jo žmo
na. turite jam padėti pasi
keisti. Leiskite jam suprasti, 
kad jūs didžiuojatės, būda
ma jo žmona.

Vyro. kuris namie gerai 
jaučiasi, profesinis pasiseki
mas pakyla apie 30G-60G. 
Pagalvokite, kad jūsų vyras 
savo „dvasinę bateriją“ turi 
„užkrauti“ namie. Leiskite 
jam daryti, ką jis nori. Sten
kitės sistemingai užkariauti 
jam draugų. Populiarumas 
yra labai svarbus dalykas- 
Žmona gali prie to daug kuo 
prisidėti. Savo plačiame pa
žįstamų tarpe žmona gali la
bai pakelti savo vyro oru
mą (prestižą). Joks propa
gandos skyriaus tarnauto
jas negalės daugiau padary
ti, negu protingai veikda
ma žmona. Taigi neužmirš
kite savo vyrui pasakyti 
komplimentų ir būti jam 
meili.

V. Čekauskienė

Klausimas

Aš turiu vienos šeimos 
mažiuką namą, Įvertintą 
$4.000. Dabartiniu laiku 
tenka sutikti daug pažįsta
mų. kurie sako. kad man 
nereikia mokėti taksų pagal 
Massachusetts išleistą Įsta
tymą- Aš nesu pastebėjęs 
apie tai žinios nei vietiniuo
se laikraščiuose, nei Kelei
vyje. Sakoma, kad buvo 
Bostono laikraščiuose, bet 
man jų netenka matyti. Aš 
esu 75 metų amžiaus ir gy
venu iš pensijos, bet turiu 
mokėti taksų už namą S402. 
90. Todėl, jeigu yra toks pa
tvarkymas Massachusetts 
valstybėje, malonėkite pa
aiškinti, ka reikia darvti. 
kad būčiau atleistas nuo 
taksų mokėjimo.

J. A.
Avon. Mass.

Atsakymas
Taip. Toks Įstatymas bu

vo Massachusetts priimtas j 
1963 metų lapkričio mėnesi 
Jis bus taikomas nuo 1964 
metų. Reiškia, kad mokes
čiai už 1964 metus bus ati
tinkamai sumažinti, jei ati
tiks sąlygos, kurias šis Įsta- 

; tymas numato. Įstatymo tai
kymas arba netaikymas pri
klauso nuo uždarbio didu
mo (Įskaitant ir senatvės 
pensiją), nuo amžiaus, nuo 
to. ar žmogus yra išgyvenęs 
Massachusetts valstijoj rei
kalaujamą metu skaičių ir 
ar jis buvo užtenkamai ilgai 
savininku tų namų. kuriems 
jisai prašo mokesčius suma
žinti. Taip pat yra apribota 
sumažinimo suma.

šis klausimas turi būti in
teresanto keliamas, kai jis 
gaus šių metų mokesčių są
skaitą.

Fygų medis auga rytų ša
lyse — rytų Azijoje, šiaurės 
Afrikoje ir prie Viduržemio 
bei Adrijos jūrų. Fygos via 
vartojamos ne tik kaip svei
kas maistas, bet jos dar pa
deda ir reguliuoti žarnų vei
kimą.

Dabar, per šventes, mes 
visos daugiau pavalgėme, 
be to. dar šaltam orui esant, 
ir apetitas didesnis, todėl 
kai kurios iš mūsų ir vėl kiek 
sustorėjom. oda pasidarė 
nelygi, kartais skauda gal
vą atsiranda kažkoks silp
numas.

Tai gali būti ir dėl blogo 
virškinimo, dėl užsilikusių 
nešvarumų žarnose, todėl 
yra naudinga pavalyti vidu
rius- Čia pateikiu receptą, 
kuris j adeda gerai išvalyti 
vidurius ir sumažina svori: 

Varškės gėrimas

Paimti 4 uncijas pieno 
pasuku (Buttermilk). 2 un
cijas varškės. 2 valg. šaukš
tus raudonųjų burokų sun
kos. pusės citrinos sunką. 1 
arbatini šaukštuką konden
suoto pieno ir 1 arbatini 
šaukštuką obuolių sunkos. 
Viską gerai sumaišyti ir ger
ti.

V. Čekauskienė

* * *
įgytas patyrimas svarbiau 

už septynis išmintingus pa
mokymus.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Vaistininkė Emilija Parmah ė 
gavo pirmąją dovaną — $5 t) 
\V argrecn bendrovės vaistini i 
varžybose., nes ji ne tik pa
gamino daugiau receptų, bet
pasižvmėjo mandagumu, simpa
tingumu. pavyzdingu vaistinės 
tvarkymu. Ji dirba minėtos 
bendrovės vaistinėje Meadotv- 
viev Shnpping Center. Kanka- 
kee. Ilk

E. Parmalytė farmacijos moks
lus baigė Chicagoje su pasižy-
mėjimu. Ji susipratusi lietuvai
tė. gerai kalba ir rašo lietuviš
kai. Jos motina Ema ir patėv:s 
provizorius Frank šeštokai da
bar gyvena St. Petersburg 
Beach. Ha., kur turi gražią 
Neptūne vila (666 76th St.).

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV, Barboros Arrnonie- 

nės „Kryžiau? kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas
vytis, 222 pusi., kaina ....S3.95. 

ietuvių išeivija Amerikoje.
va zg šio i: rašto lietuvių istorija, 
ga .-jai i -tiuota. paraše St. Mi- 
chelsor.as. virš 500 puslapių. Kai
na kastais vi. sais $5.00. minkštais
viršais ........................................... $4 J '>

E.V-CŲ KRIKŠTAS, P. Abelkic 
į.-tf-r-'.,- ro.. anas iš žemaičių krik
što :a.kų, Kieti ape-arai —. $-i.5c

<ASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
pa’-.o«ė Anicetas Simutis, daugy
be žinių lietuviu ir angių kalbomis 
anie iictjvios visame pasauly. 

464 psl. Kair.a ......................... $6.50

IIENO-’ANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai. 464 psl.. kaina... .$6.00

;905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji ualis, 592 puslapiai, 
k $6.00

SUŽADĖTINĖ J. Titinio 15 trumpe 
pasakojimu. l°0 psl. Kaina .. SS.fK

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

lis! ai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
926 pusi. kaina ......................... $5.00

Gerbiamieji.
Mano tėvelis Jonas Kon- 

tautas mirė pernai gegužės 
3 d. Jis labai mėgo Keleivi, 
ypač Maikį su tėvu. Ir aš iš
mokau lietuviškai skaityti, 
tėvelio pamokoma, Maikj su 
tėvu beskaitydama- Lietu
viški žodžiai man malonūs. 
Tėvelio prenumeratai pasi
baigus. aš sau ją pratęsiu.

Su pagarba
Izabelė Buban

St. Louis. Mo.

Gerą amatininką iš rankų 
pažinsi.

Ji
Buvusi naktinio klubo Philadel- 
phijoje savininkė I.illian Rcis 
yra kaitinama pavogusi iš mi- 
lionieriaus John Rich $ 17b.000. 
Ji bus teisiama antra kartą, nes 
pirmą karta prisiekusieji posė- 
dininkai (juries) negalėjo susi
tarti dėl vieningo sprendimo.i

•ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. Žuko J- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na .................... $5.06.

IETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kam Lietuva Kėlėsi 
iš miego, perinusia dovana kiek-
viFrrS PrpgS. STSŽiS’S VĮr-

šetiais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio tomisto. Kaira .. $5.56 

ČOCT AT DEMOKRATIJA IR BOI.
ŠEVTZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygute. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDFMOKRATŲ
PARTIJOS PROGRAMINES GAL
RES, S2 psl., kaina.........  25 Cnt.

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ’
Atvira nuomonė, įdomūs argumen- 
tat. šCa.T.'a ».••.,.,•••••• ^0 T"-ak

JUOZAS STALINAS. arba kals
Kaukazo išponis buvo pasidarea
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Paras-" dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams 144 pusla
pių. Kair.a .................................. $1.9*

VLIKO GRUPIU KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl n.csuoae nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. Si. j*

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa* 
socializmo aiškir.in.nas. Kaina 25 c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde. verte Vardū 
pas. Kaina .............................  25 Cnt

dARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGUT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kabu? mo 
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina .............................. $1.25

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc - 
ko romanas iš 1935 metų Su vaiki 
jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 38* 
psl. Kaina........................... .. $3.00

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valse 
ko romano antroji dalis, 426 pus 
lapiai. Kaina .............................. $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, ; 
meninių formų plėtojimosi pagrir 
dai. Paulina Galaunė, didelė kny 
ga su daugybe paveikslų, geram 
popieriuje. Kaina ..................... $8.5’

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

ENOVES LIETUVIŲ PINTGAI not 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės _ galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų. 396 dsL, geras popierius 
kaina ........................................... $10.0-

ALTORIŲ SEŠELY. V. Putino-My 
kolaičio romanas trijose daly-# 
Visos trys dalys įrištos į viens 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėio kunigystės dėl moterystės 
knygą, kieti viršai, 63! puslauis 
Kaina $6.00

DEL LAISVOS LIETUVOS Lietu
vos socialdemokratų rasta5 dėl bol
ševikų okupacijos ir teroir, L:-tu
voje. Kaina............................. 25 Cnt

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lieta, 
viškų ir kitų ta itų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina................$1.28

CEZARIS, Mirko Jesulič romai** 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2. ara visos J. dalys........... $6.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas K:.rys. la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kains ........................ $5.04

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati 
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkotanėiij 
lietuvių bėgo Į Vakartis nao ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

LEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo kai o meto 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kitua ........................................... 50 Ct.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji c*j 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šin dienų klau-imams su
prasti. Kama ............................. 50e.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo sdresu: 
KELEIVIS

€3f E. Broadway ------------:------------ So. Boston 27, Mm. j
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VIETINĖS ŽINIOS
Lietuviai N. Anglijos 

tautinių šokių šventėje
Šokėjų popietė

Naujojoj Anglijoj jau ei
lė metų rengiama tautinių 
šokių šventė. Joje dalyvau
ja Įvairių tautų šokėjai. Šie
met bus balandžio 25 d. 
Mancheslery, N- H. Joje, 
kaip ir seniau, dalyvaus O- 
į os Ivaškienės vadovauja
mas tautinių šokių sambūris, 
kuriam šiemet pirmą kartą 
talkininkaus Kennebunk- 
porto ’ lietuvių gimnazijos 
skudutininkai ir šokėjai. 
Tikrai bus originalu ir gra
žu. kai skudutininkai gros, 
šokant tautinius šokius.

Buvo sunku išrinkti valdybą

Onos Ivaškienės vado
vaujamas tautinių šokių 
sambūris dalyvaus Lietuvių 
Dienos programoje Pasauli
nėje parodoje Nevv Yorke 
rugpiūčio 23 d. Ryšium su 
tuo sambūris turės nemažai 
išlaidų, todėl jis gegužės 24 
d. So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos salėje rengia Įdomią 
popietę. Ten bus galima pa
matyti. ką ir kaip sambūris 
kartu su šimtais kitų šokėjų 
šoks didžiulei miniai Nev 
Yorke. be to, bus ir kitų Įdo
mių dalykų.

Bostonietės sudentės 
Bermudoje

Skautų sueiga

Birželio 7 d. Laisvės Var
po metinė gegužinė Romu
vos pai ke Brocktone.* * *

Rugpiūčio 9 d. Minkų ra
dijo 30 m. sukaktuvinė ge
gužinė Brocktone. Fair 
Grounds. * * *

Spalio 11 d. Laisvės Var
po metinis koncertas So. 
Bostono Lietuvių Piliečiui 
Draugijos didžiojoje salėje, 
trečiam aukšte.

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARASYTa 
KNYGĄ: ■“Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK 
S1A1S VlRSAtb $4.00, 
Kit i A15—$5.00

Jieskojimai

Pra’au atsiliepti 
Petraškevičių iš Popilekal- 
nio, nuc šunsku, šiuo antra
šu:

Joras Čekauskas
Le«. schnerstr. 12 

Finneberg
W. Germany

Balandžio 4 d. buvo L. 
Bendruomenės apylinkės 
metinis susirinkimas, i kuri 
atėjo pora dešimčių asme
nų. Jam vadovavo V. Izbic- 
kas. sekretoriavo J. Daval- 
ga- Apie valdybos darbus 
pranešė pirm. S. Griežė-Jur- 
gelevičius. apie vaju Lietu
viu Fondui A. Skudžinskas. 
finansus J. Vembrė.

Dirbta ne mažiau kain ki
tais metais. Svarbiausiasis 
darbas — vaius Lietuviu 
Fondui, kuriam iki šiol jau 
suteikta $2.fiOO prrvnaię ir 
turima $500 pasižadėiimu.

Kai prieita prie valdybos 
rinKimų.—alsiu urta akugat- 
\y: senoji valdyba atsisako, 
o naujų Kandidatų nėra. Ga
lų gaie nutarta čia rinkti 5 
narius, o kitus duoda po vie
ną organizacijos, kurios Įei
na i apylinkę (tokių yra per 
dešimti). Išrinkti: M- Gal
dikienė. St. Griežė-Jurgele- 
vičius, A. Skudžinskas. A. 
Juknevičius ir J- Vembrė 
(jie buvo ir iki šiol). Į

Revizijos komisijon iš
rinkti M. Vaitkevičienė, J. 
Lendraitis ir J. Sonda.

Susirinkimo dalyviai bu
vo painformuoti apie Bend
ruomenės Tarybos l inkimus 
gegužės 9-10 dd.. apie Lie
tuvių kongresą Washingto- 
ne. apie New Yorko parodos 
lietuviu komiteto ir sporti
ninkų kelionės Į Australiją 
komitetu prašymus juos pa
remti doleriais. Tuo rūpintis 
pavesta valdybai.

Svetlana Vasiliauskaitė 
amerikiečių scenoje

Studentės Vida Rauktytė 
ir Nijolė Vaičaitytė Velykų 
atostogas praleido Bermu
doje.

Grrįžo A. Mickienė

Nepamirškite Balfo 
susirinkimo

1

ŠĮ šeštadienį, balandžio 
11 d. 7 vai. vak- Tautinės 
S-gos salėje (484 4th St.) 
bus Balfo narių susirinki
mas. Į ji kviečiami visi lie
tuviai. kuriems rūpi kiek ga-

Antanina Mockienė, mė
nesį pasikaitinusi Miami 
Beach paplūdimy, grįžo j 
Dorchesterį gerai pailsėjusi Įima daugiau padėti mūsų 
ir kupina malonių įspūdžių- vargstantiems broliams Si

biro pragare. Ateikime visi.
Nelaimė Danelių šeimoje Balfo skyriaus valdyba

Dorchesterio Moterų 
Klubo susirinkimas

Praeito gruodžio pradžio
je seną Keleivio skaitytoją 
Joną Danelį ištiko širdies
smūgis. Teko ilgokai ligoni-į j.g ^ug .. j<etvj1-Įa(jienj 
nėję pagulėti. Grjzęs na™-1 balan<ižio 9 d. 8 val. vak. 
jis sparčiai stiprėjo, bet go Bostono Lietuvių pli.

Dr-jos patalpose.
Po susirinkimo bus arba

tėlė. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

prieš dvi savaites virsdamas 
ant žemės nusilaužė koja. 
Dabar guli Baptistų ligoni
nėje.

Linkime ligoniui greičiau 
pasveikti.

Bendruomenės rinkimų 
Immiii ia

L. Bendruomenės Tary
bos Bostono apylinkės rinki
mų komisijoje yra Andrius 
Keturakis. Antanas Andriu
lionis ir Antanas Vilėniškis. 

Pagerbta našlių karalienė
Petras Kontautas ir pustaš- 

Sandaros Moterų Klubas' W Aleksas Klinovas. Rung- 
balandžio 5 d. pagerbė šių|tvnės vvko L-P. Draugijos

Rozalija Grigaliūnienė
________ (vyro vardas Juozas), gyve-

. . „ . nanti Brazilijoje ieško savo
Ateinantį šeštadieni, ba- sesers Onos M&lhauka-Kot- 

landžio mėn. 11 d. 5 vai. po: kevitšus (vyro vardas Sta- 
- . t tv.-ii ,.z/»ys) iš Rumšiškių panpiospietų L-Piliečių D -JOS - O jjyvena JAV. Yra svarbus 

aukšto salėje šaukiama Bal- reikalas.
tijos ir Žalgirio skautų tun
tų bendra sueiga. Sueigoje

Ja pačia arba aysie ja k?
nors žinančius prašo pi s.nes-

dalyvaus Atlanto rajono ta-i t? šiuo adresu: -obn Grigą 
, / ... , ... liūnas, i€2 Myrtle St.. Law-deivos. svečiai skautai iš rence. Mass.
Kennebunk-Port. Maine, lie
tuvių gimnazijos ir kitur.

Sueigos metu bus pašven
tinta Žaiginio tunto vėlia
va. Po to bus vaidinimas. į- 
vaiiūs pasirodymai, dainos.

Skautai ir skautės sueigo
je dalyvauja uniformuoti.

Tėvai ir skautų bičiuliai 
taip pat maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Juozą PLAUK, MANO LAIVELI,
Petro Segato eilėraščiai,
U 1 psl.. kaina..........$2.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir

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

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

MES NEŠĖM LAISVĘ, Lie- AUKOS TAURĖ, Stasio 
tuvos kariuomenės sava- Santvaro 5-ji eilėraščių 
rorio Petro Pleskevičiaus knyga, 150 puslapių, gra- 
idomūs atsiminimai. II žiai Įrišta, kaina... $2.50. 
patašyta ir praplėsta lai- Tas knygas galima gauti 
da, 196 psl., kaina $2.00. Keleivio administracijoje;

So. Boston 27, Mass.
GYVENIMO VINGIAIS, 

dr. Paulinos Kalvaitytės-)
Karvelįenės įdomūs atsi-j 
minimai, 360 psl., kai-!

• na $3.50.

PYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal- 

;i. V.dstui, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
si and.“'limo, jau yra.

Tik au siųsk tą garsinimą 
ir sa\o vardą ir antrašą: 

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

Newark 4, N. J.

NAUJAUSIOS KNYGOS Z

/

1964 M. KALENDORIAUS 
NEBETURIME

Buv. Lietuvos teatro bale
to artistu Tatjanos ir Jone; 
Vasiliauskų duktė Svetlana 
taip pat paveldėjo tėvu ga
bumus. Ji vra taip pat bale- 
tininkė. dalyvavusi eilėje a- 
merikiečiu baleto pastaty
mų. o vėliau New Yorke dar 
studijavo dramos meną ir 
dainavimą.

Dabar ji su Broadvvay 
Show teatru pasirašė sutarti 
ir gastroliuoja po visą Ame
riką. Šiuo metu ji vaidina 
išgarsėjusiame Dalias. Tex., 
mieste-

8 savaičių meno šventė

Kasmet miesto sode ren
giamoji meno šventė šiemet 
prasidės birželio 16 d. ir tę
sis iki rugpiūčio 9 d. Tai bus 
tryliktoji ten ruošiama me
no šventė ir šį kartą ilgiau
sia.

Nepaprasta Atvelykio 
popietė

Pabaltijo Lietuvių Mote
rų Klubas Tautinės S-gos sa
lėje balandžio 5 d. surengė 
gražią Atvelykio popietę. 
Plačiau apie tai kitą kartą.

metų našlių karalienę Oną 
Stankienę ir jos pasirinktą 
karalių Igną Kubiliūną. Pa
gerbė jų prisirinko pilna So. 
Bostono Lietuvių Pil- Dr-jos 
salė. Pokyliui, kaip visuo
met, vadovavo pirm. J. Kes
lerienė.

Viešnia iš Syracuse

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI, Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.KELEIVIO 1964 METŲ 

KALENDORIUS JAU IŠ
PARDUOTAS- KURIEMS 
NEBEGALIME TO KA
LENDORIAUS PASIŲSTI, 
TIEMS ATSIŲSTUS PINI
GUS ĮSKAITYSIME Į PRE
NUMERATĄ.

636 E. Broadway,

Ar turi šitas 
knygas?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠVENTADIENIS UŽ MIES- ISTORU.A su spalvotu žemė. 

TO; Mariaus Katiliškio 17 j
novelių, kaina $o.00. • kaina f5 aRtat
KATRYNA, Sally Salmi-' LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kai.

nen, garsios švedų rašyto- na .......................... $0.50
jo- romanas, 291 psl., kai- NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a-

kaina ............................. $0.20
DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra

ma. L. Tolstojus, 62 psl.. kai
na ......................................$0.35

pylinkę, 430 psl. kaina LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma- 
$6.50. į talaitis, 24 psl., kaina *0.25

--------- i ‘STABMELDIŠKA LIETUVA,
Jeigu vra reikalas ameri- VARPAS nr. 5, daug įdo- 32 psl., kaina ................. $0.10

Balandžio 18 d. skautų a- kiciiui dovanoti knygą, mių bUaipsnhį, 278 ps!., LIETUVOS SgttLMfcO. 
kademiku šventė So. Bosto- tai Keleivio ^admimstiaeijo- na.na ■>_. . raminęs GAIRES, 32 psL,

RUDENS SAPNAI, Kotry- kaina 25 c-nui.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Balandžio 12 d. Laisvės
,~ - d TT Varpo dešimtmečio minėji- . xinT.,Lietuvai jveike Boyl.ton, Bostono L. piIie«ų KĄ DOVANOTI?

T ,. , . . n x , Dr-jos III aukšto salėje.Tarpklubinėse Bostono ly
gos varžybose So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
šachmatininkai praeitąjį 
penktadienį laimėjo prieš 
Boylstono šachmatu klubą 
santykiu 3U:!1/;. Mūsų ko
mandai taškus laimėjo Algis 
Makaitis. Kazvs Merkis.

* *

no Liet. Pil. Dr-jos salėj. ie galite gauti sias tinkama 
knvgas:* * *

Balandžio 19 d- J. Gaidelio 
mokinių koncertas Tautinės 
S-gos salėje.e- * *

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

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-

Balandžio 26 d. So. Bos
tono L. Piliečių Dr-jos salėj 
Stepono Minkaus vadovau
jamo radijo 30 metų sukak
tuvinis ir N. Anglijos gra- kow-“ parašė B. Armonienė, 
žuolės balius.

* * *
kaina $3.95.

"Lithuania land

nos Grigaitytės eilėraščiai, MONOLOGAI IR DEKLAMA-
premijuota knyga, 80 
kaina $2.00.

PS’ .i CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25

JAUNASIS 
KRATAS 

į 35 centaiLIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. M ichelso- SIELOS BALSAI, J

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija,!
500 puslapių, kaina mink-1 LSDP 
šiais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

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

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

N EPR 1K L A U SOMOS LIET U-
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- 
rys. 225 psl.. kaina .. $5 00

ANARCHIZMAS, 
na ........................

29 psl., kai- 
... $0.15

patalpose.
Gauta maloni žinia: buv. 

Bostono čempionas Kazys 
Škėma Detroite laimėjo Mo
tor City turnyrą pažymėtina 
pasekme 8:1.

Škėma užbaigė šį stiprų 
turnyrą be pralaimėjimo, jis 
sužaidė 2 partijas lygiomis 
ir kitas laimėjo. Jis įveikė

—“ . Ohio čempioną J. Wite-
Mus aplankė ir knygų pn- czej(> USCF meistrą Driscol 

sipirko Valda Mispovilytė iš j,.
Syracuse, N-Y. Ten ji gavo 
antropologijos bakalaurą ir 
ruošiasi daktaro laipsniui. 1 
Bostoną ji atvyko savo dė
dės B. Mispovilio ir jo šei
mos aplankyti.

Paragink savo pažįstamu* 
išsirašyti Keleivį. Kaina
metams $5.

Gegužės 24 d. So. Bosto-' roes,“ parašė 
no Lietuvių Pil. Dr-jos salė- kaina $4.75. 
je Bostono Lietuvių Tauti
nių šokių Sambūrio popietė.

L.
of he- 

Valiukas,

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet 

ronėlė Liūdžiuvienė, 8t' 
psl. kaina .............. $1.00

O...„,T -TO mdcvtat lš DŪMINĖS LŪŠNELES. K-ikAšTAI — STRAIPSNIAI, Kraučiūn*- eilėraščiai. 124 
ATSIMINIMAI, parašė Juo- pei., Raina ............... $1.00

zas Liūdžius, 246 pusią- DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., Kama S0.I5piai, kaina $3.00.

MINĖJIMAI IR...

(Atkelta is 4-o psl.)
akademiniam jaunimui, ku
ris turėtų geriau žinoti Lie
tuvos istoriją ir jos vidaus 
politiką, žinoti abi tiesos pu
ses. o ne vienašališką jos nu
švietimą iš visiškai neobjek
tyvių šaltinių, tuomet jis to
kių nemalonių išsišokimų 
tikrai nepadarytų. Bet ne
manau. kad širdies gilumoje 
mūsų jaunimas būtų antide
mokratiškas, nežiūrint kas 
jų tėvai kadaise yra buvę.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOIE (SLA)

Lietuviu patriotu organizacija gyvu*ja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir .omo lidžiausi ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS nelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir-ę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes Daremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveiu narvs ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu koloniiose. jos teikia 
žinias apie andraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

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

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

KA1I SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIST ADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

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 i 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 Prūsu teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Čicagietės 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............ .................. ................ $2.00

EILĖS IF STRAIPSNI Al 
(kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl., kaina .. $0.251

|MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
aaina ............................. $0.20

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

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

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

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

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

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos. A. Antar.ov, 45 psL, 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo 

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad wa v
Sa Baitas 27,

i



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 15, 1964 m. balandžio 8Puslapis aštuntas

Laisvės Varpo vedėjas Petras Viščinis sekma
dieni nuo 8 iki 9 vai. ryto kaiba iš radijo sto
ties WKOX (AM bangos 1190 kilociklų ir KM 
105.7 megaciklų). Jis tam radijui ir visai Lais
vės Varpo kultūrinei veiklai sėkmingai vado
vauja jau 10 metų.

mas lietuvio laimėjimus ir pralaimėjimus laiko tėkmėje. 
Ir taip jau vienuolikti metai. Visiems jo klausytojams tiktu 
susirinkti bent i dešimtmečio sukakties minėjimą.

J. Vaičaičio įstaiga 
kitoje vvietoje

Išnuomojamas 6 kamba
riu. 2 verandų vasarnamis.

______ didelis kiemas — Centcrvil-
, ............... , lei. Cape Code. netoli Craig-

Laisvės Varno u. u. vadovaujama ville pajūrio. Skambinti teL
Laisves Varpo dešimtmečio minėjimas vyksta kitą Cosmos Parcels Express GE 6-5139 (Bostone).

(17)sekmadienį, balandžio 12 d- 1 vai. So. Bostono Lietuvių siuntinių įstaiga išsikėlė i 
Piliečių Draugijos didžiojoje salėje. kitą vietą — 327 Broadway.

Visi kviečiami gausiai dalyvautu Minėjimo programą ^s*°.n'. ^*en B*kma gau- 
atl.ks solistė Daiva Mongirdaitė, komp. Julius Gaideli;,: C ©* I-
rašytojai Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras.

Po pietų ir programos bus šokiai, kuriems gros Ferdi 
nardo Smito vedamas šešių asmenų orkestras.

Iki malonaus pasimatymo Lais\ės \ arpu dešimtine* talpose ivvko sausus Lietu
čio minėjime.

Klausytojas

PAKULODAMI NAMAI 
SOUTH BOSTONE

L'roaduay — 12 išnuomoja
mu patalpų: 8 butai, i krautu
vės, apšildomos, visos išnuomo-

---------- tos. geras pirkinys, kaina —
Balandžio 5 d. So. Bosto- '$37.500. lakai geros sąlygos, 

no Lietuvių Pil. Dr-jos pa- ru°j apžiūrėkite.

LDD susirinkimas

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. bixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

<eeeeeee6eeeGQeeeeeeeeeeG

Televiziją 
ir radiją

SAV-ON

Sandaros kortu vakaras

Sandaros 7 kuopos kortų 
vakaras bus ši šeštadieni, 
balardžio 11d. savo salėje

T. Vasiliauskienė televizijoj siuntimu į Alto šaukiamą

Broadway — 2 krautuvės. 2
viu haihininkn Draumios butai’ ,,aujas «t«*as ir porčius.

IU 1 dl 01IH11KU Draugijom naujas šildymas gazu. nauji ga- 
kuopos narių susirinkimas, zo pečiai. $7,(XX), geros sąlygos.

Be kitko, pavesta valdy- Baxter St. — geram stovy 3 {
bai pasirūpinti atstovų pa- butai P° ? kambarius, kiekviena- } 

__  • *_ --.-įL-L- n,e vonia, metaliniai langai •

birželio 26-28 dienomis Lie-
Buv. Lietuvos valst. teat- tuvių kongresą Washingto-

ro balerina Tatjana Babuš- 
kinaitė-Vasiliauskienė Bos- ___ ____re.

St)* Pradzia 7:30 tone jau ilgus metus vado- Parduodu 5 kambariu bal- 
vauja baleto mokyklai, kuri dus. krosni. šaldvtuva ir ktvai. vak.

Kaip visuomet bus vertin
gų dovanų ir gardžių užkan
džių. Visi kviečiami daly
vauti.

Komitetas

$4,000 grynais pinigais. 
KETVIRTIS REALTY 
379 VVest Broadway

So. Boston, Mass.. 02127
Tel 268-4649

CO.• ROOFING and SIDING
» 469 W. Broadvvay, So. Boston
• AN 8-2150 

DAŽOME IR TAISOME

i <

! Al Stecke F. Pukanasis ( 
} Res.: 8 Faxon St. Natick » 
• Brockton 586-9272 655-0807

Skautų akademikų šventė

čia yra jau plačiai žinoma. 
Be to. ji moko baleto Cape

Taip pat paduodamas bai
giamas siūti tautinis kostiu
mas. V»«i daiktai oeram sto-

DALYVAUKIME LAISVĖS VARPO 

DEŠIMTMEČIO MINĖJIME

Bostono A.S.D. Korp ! 
Vytis maloniai kviečia daly
vauti korporacijos metinėje 
šventėje, kuri Įvyks š. m. ba- j 
landžio mėn. 18-19 dienom 
So Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje. 3-me aukš
te.

Darbotvarkė: balandžio 
18 d- (šeštadieni 10-2 vai.

Cod konservatorijoje, kuri vy. Kreiptis: 27 Old Harbor 
turi savo programą televizi
joje (6-tas kanalas). Balan
džio 1 d. minėtoj programoj
dalyvavo ir T. Vasiliauskie
nės mokiniai.

Laisves Varpo dešimtmečio veiklos minėjimas Įvyks
Bostone, bet dalyvių jame laukiama iš visų kolonijų, ku- i , - .... : .. ...... t ... registracija; 2 vai. p.p susi-
riose girdima toji visuomeninio ir kulturimo pobūdžio rinkimas (uždaras); 3:30 
lietuvių radijo programa. O jos apimtis yra daug didesnė. vaj popiet A. Mažiulio pa- 
negu kitų lietuvių radijo programų. Juk Laisvės Varpas skaita: „Lietuvių kalba in- 
girdimas lygiai Bostone. VVorcestery. Brocktone, kaip ir doeuropiečių kalbose 
Norwoode, Lo\velly. Latvrence. net Nashua. N.H.. Provi
dence. R-I. Minėjimas rengiamas 1 vai. pietų forma, kad 
iš tolimesnių vietovių lietuviams būtų lengviau Į ji at- dieni) 10 vai. pamaldos Šv. 
vykti.

7:30 vai. vak. šokiai. 
Balandžio 19 d- (sekma-

^t- So. Boston, tel. AN 9- 
2033.

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

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ < 
KULTCRINĖ RADUO PROGRAMA ‘

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
iŠ WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROCKTON 18, MASS.

TeL JLniper 6-7209

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku vi-us pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

Laik rodžiai- Dei man tai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
j Rūpestingai taisome laikrodžio* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

FISH PIER LIQUOR CO„ INC. DOVANOS J LIETUVĄ
Petro lietuvių 

1 bažnyčioje.
parapijos ĮQ DAUD ^TDCTT

{ Telefonas: AN 8-2805
• Dr. Jos. J. Donovan 
: Dr. J. Pašakarnio ■
; ĮPĖDINIS j
; OPTOMETRISTAS ;
• Valandos: <
! nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.} 
} Vakarais iš anksto susitarus {
Į 447 BROADWAY 
S South Boston, Mass !

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Paskutiniu metu pas mus vis labiau Įvairios privačios 
sukaktys nustelbia visuomeninio ir kultūrinio darbo su
kaktis. Žiūrėk, i vedybinio gyvenimo sukakti, atskiro 
asmens amžiaus sukakti ar šiaip jau pagerbimą susirenka petras Vaičiūnas iš Brock- 
šimtai. o Į visuomeninio ir kultūrinio darbo atitinkamas tono Velykų proga atsiuntė 
sukaktis teatsilanko nežymi visuomenės dalis. Tai liūdnas daug linkėjimų. Jis Keleivį 
reiškinys, kuris rodo. kad visuomeninis ir kultūrinis dar- skaito nuo 1907 metų. Vėly
bas mūsuose vis mažiau vertinamas. Reikia linkėti ir lauk- kų dieną P. Vaičiūnas Įžen- 
ti. kad taip nebus su Laisvės Varpo sukakties minėjimu, gė i aštuntąją dešimtį metų. 
Iš tiknijų šis minėjimas yra lyg mūsų pačių šeimos di- Linkime jam tokios pat svei- 
džiosios sukakties minėjimas. ^atos sulaukti ii devintosios

dešimties.
Kiekvieną sekmadienį Laisvės Varpas aplanko mus 

Įvairiose vietovėse, atnešdamas radijo bangomis lietuviš
ko gyvenimo aktualijas, gražiąsias mūsų dainas, skelbda-

Sveikino P. Vaičiūnas

j
,?

)

ž
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Trans-Atlantic Travel Service

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi- (j.S-S.R. 

sas valstybes.
Tote Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniam į įvai
rius U.S.S.R. valdomus 
kraštus- praneša, kad pagal

VNESHPOLSYETORG

patvarkymą siuntiniai prii
mami siuntėjų pristatytų 
daiktų (tik ne senų) ar pa
pildomi vietoje krautuvėje. 
Visi mokesčiai sumokami 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS vietoje išsiunčiant siunti- 
kitas Rusi jos valdomas sritis. nius, kad gavėjui nereikėtų

Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali-
ma siusti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 VVest BROADVVAY. So. Boston 27. Mass- Tel. AN 8 - 8764

Priimami užsakymai, čia 
sumokant nustatytą mokes
tį, ir užsakyti daiktai prista
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to,

je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs 
kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun 
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami priimami maisto siuntiniai 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- i sudaryti čia, ar užsakant iš 
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galim* pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au-
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa- kalbomis, 
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų Sv:”*<”‘~suoti gali rašyti
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas lietuviškai.
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

ISTAIG \ LIETUVIŠK A. KREIPKITĖS LIETUVIŠK AI 
VISI SR NTĖJAI ISITIKINO. KAD MCSF IŠTAIGA SAŽ’NTN- 
GIAUSIAT o«Ttnv»rj» crcth m <«I it ”ERSIUNčIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO israliojimai?

Rhmti-'iai oris»»”»mi n”*' 9 -Vį 5 Val. vak..
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Įstaiga atidaryta kasdien 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vai. vak. 
Cosmos Parcels Express 

Corp.
327 W. Broadway

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

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

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

pasirinktus gėrimus

TAUPYK $$$ SU FORTUNAFUELcK l 

ALIEJAUS ŠILDYMU į
FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“ ;
1. Laisvas aptarnavimas: i
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ į 
BĖDOJE, naktį ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai j 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono ž 
dieną. ' j

j RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
j Programa Naujoj Anglijoj 
• iš stoties WLYN, 1360 ki- 
' | lociklų ir iš stoties FM, 

101.7 mc., veikia sekmadie
niais nu© 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių

Siųskite dovanų sintinius pasaulinių žinių santrauka 
giminėms į Lietuvą per mūsų r komentarai, muzika, dai- 
įstaigą. Čia kalbama lietu- nos ir Magdutės pasaka, 
viškai, žemomis kainomis Biznio reikalais kreiptis į 
galima gauti Lietuvoj labai Baltic Florists gėlių ir dova- 
vertinamų prekių. Patamau- krautuvę, 502 E. Broad- 
jam greitai ir sąžiningai. PaY» So. Bostone. Telefo- 
Paštu gauti .intimai greitai nas AN 8-0489. Ten garas-

• 2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:_ 1/ t c-i t |- n - 1 — ...     - . — — . .

Apsidrausk

pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS.* 
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8 2868

mas ir Keleivis.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

f Lengvas mokėjimo planas: / t
• Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka, j • 
- Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto pianas — Į 5

į šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi ; , 
j turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. Į •
• Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna / 5 

L uel ( o., atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame i S 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodi. ir vienas iš mūsų 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204. arba 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO.

*į i
IR NELAIMIŲ ♦

nuo polio, viso- ♦
( {kių kitokių ligų ir nuc nelai- J i 

"mių (ugnis, audra ir kt.) .. {
{ {Visais insurance reikalais J

•
BRONIS KONTRIM

thePeaee^-ConstaMe 
598 E. Broadwav 

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

(
Ž
\ : Dažau ir Taisau - ’

*• Namus iš lauko ir viduje.
* Lipdau popierius ir taisau-

487 Washington St. Dorchester, Mass. 02124.

Europos firmų standartiniai 
ar sudaromi pasirinktinai- 

Katalogai gaunami ang
lu- ukrainiečių ir lietuvių

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parauoaame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. išskyrus šventadienius ir *ekm.

Booaoonaecanoonoucaeooaao-z 1

f viską, ką pataisyti reikia. 
► Naudoju tik geriausią 3

« Charles J. Kay *
« LIETUVIS *
* Plumbing—Heating—Gas—Oil *
* License No. 4839 »
* »
* I Gazo šilimą permainyti S263 *
« Telefonas: CO 5-5839 J
* » 
* 12 MT. VERNON STREET J 
? DORCHESTER 23. MASS. i

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Ma

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas 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 Coneord Rd, Billeriea, M 

TEL MO 3-2948

t
J
Į

1 ♦ >»

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston. Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Poioiero. Sienom*

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

t




