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Ar vien tik antisemitizmas 
Sovietų Sąjungoje?

Įtakingų žydų organizacijų atstovai buvo suvažiavę 

VVashingtone pasitarti, kaip kovoti ir nuteikti visuomene 

prieš Sovietų Sąjungoje ugdomą antisemitizmą. Jų atsto

vai lankėsi pas prezidentą ir kitus žymius politikus.

Tarp suvažiavusių buvo 
ir JAV vyliausiojo teismo 
narys A- Goldberg. senato
rius A. Ribikoff ir kiti žy
mūs žydai valstybininkai.

Suvažiavusieji pripažino.! 
kad Sovietų Sąjungoje lau
žomos Jungtinių Tautų 
chartoje išdėstytos žmogaus: 
teisės, nes ten persekiojama 
žydų religija, uždaryta jų 
396 sinagogos ir liko tiktai 
96. Sovietų Sąjungoje gyve
na virš trijų milionų žydų, ir 
jiems leista turėti tik vienas 
žurnalas, kurio gali spaus
dinti tik 20 tūkstančių egz. 
Žydai ten neturi nei vienos 
savo mokyklos, neturi savo 
teatro net tokiuose dideliuo
se žydų centruose kaip, 
Maskvoje ar Leningrade ! 
kur žydų esama virš milio
no kiekviename tame dide- ■ 
liame mieste.

Dėl prekių trūkumo So
vietų Sąjungoje išsivysčiu
si spekuliacija. Žydai trau
kiami atsakomybėn taria
mai nusikaltę ir jau jų dau
giau kaip 80 Įvairiose tokio
se bylose sušaudyta.

Suvažiavime priminta, 
kad Kremliaus valdžia tęsia 
carinės Rusijos pavergtųjų 
tautų politiką. Tada rusų 
apgyventose vietose, ypač 
miestuose, žydams buvo už
drausta gyventi. Jie galėjo 
kurtis tik Lietuvoje. Latvi
joje. Estijoje, Lenkijoje ir’ 
kitose nerusu gyvenamose | 
žemėse- Į aukštesniąsias mo
kyklas žydų buvo priimama 
ne daugiau 10 nuošimčių. 
Įvairiomis progomis kai kur 
buvo vykdomi, su Rusijos; 
valdžios priitarimu. žydų 
pogromai.

* * *
Kartu tenka pastebėti ir

Brazilijos laikinasis preziden-
las Ranieri Mazzilli. kuris ne-
trukus turės užleisti vietą ki
tam. parlamento išrinktam pre- i 
zidentauti tą laika, kuriam bu- Į 
vo išrinktas nuverstasis Gou
lart. tai vra iki kitu metu du
dens. I

klausti. ar nūnai vien tik an
tisemitizmas tebujoja Sovie
tų Sąjungoje? Ar ten neva
romas aplamai ir kitų tautų 
priie vartinis virškinimas?

Ar Lietuvoje ir kitose So
vietų Sąjungos vietose neuž- 
darinėjami maldos namai, 
ar kitų tautų žmonės ten nė
ra baudžiami už tariamąją 
spekuliaciją? Ar jie nešau
domi?

Ar nėra Lietuva koloni
zuojama. siekiant ją suru
sinti? Ar Lietuvos istorija 
nėra falsifikuojama? O ly
giai taip pat elgiamasi ir su 
kitomis imvergtomis tauto
mis.

Žydai daug daugiau lai
mėtų, jeigu jie savo antise
mitizmą iškeltų viešumon ir 
protestuotų karta su kitom 
Sovietų Sąjungos paverg
tom tautom.

Tads Įspūdis būtų dides
nis. ir tokio bendro protes
to Įteikimas prieš visų so
vietų pavergtų tautų perse
kiojimą būtų daug reikšmin
gesnis.

Triukšmas dėl 
gen. Mac Arthuro

Gen. Mac Arthurui mi
rus. du žymūs laikraštinin
kai paskelbė pasikalbėjimus 
su mirusiu generolu, turėtus 
prieš 10 metų.

Jie rašo. kad generolas 
tada pareiškęs, jog karo Ko
rėjoje nelaimėjęs dėl to. kad 
tai sutiukdė JAV vyriausy
bė. Jis kaltina Angliją, kad 
ji išdavusi, pranešdavusi ki
nams JAV karinius planus. 
Pasak tų laikraštininkų. 
Mac Arthuras nepalankiai 
atsiliepęs ir apie kai kuriuos 
žymius, aukštas vietas uži
mančius karius.

Tel tų laikraštininkų pa
skelbtų pasikalbėjimų kilo 
didelis triukšmas. Anuo me
tu Anglijoje buvę valdžioje 
aukštieji politikai vadina 
tuos kaltinimus išgalvotais. 
Panašiai atsiliepė ir keli 
buvę Mac Arthuro bendra
darbiai. Bet kiti mano ki
taip- žodžiu, gen. Mac Ar- 
thu»'as dar irgai. ir karste 
gulėdamas, neturės ramy- 
tės.

Tai paskutinė gen. Dougias Mae Arthuro kelionė New Yorke i geležinkelio stotį, iš 
kur jis buvo nuvežtas į Washingtoną. ten pašarvotas Kapitolio rotundoje, iš kurios 
praeitą šeštadienį nuvežtas į Norfolke pastatytą mauzolėju palaidoti.

Brazilija valosi nuo komunistą 
išsirinko naują prezidentą

JAV vyriausybė užtikrino, kad Brazilija ir ateity gau

sianti paramą. Sunkiau sekasi viduje susitvarkyti. Išrink

tas nauja* prezidentas. Pastangos apsivalyti nuo komunis

tų. Komunistų įtaka buvusi didesnė, negu manyta.
to atstovai gali būti pašalin-

NELAUKTAS WALLACE 
PASISEKIMAS

Alabamos gubernatorius 
G. Yvallace vra žinomas 
kaip negru teisių praplėtimo 
priešininkas. Jis. kandida
tuodamas Į prezidentus, su-, 
rinko Wisconsine daugiau-j 
šia —259t— visų balsų-

Chruščiovas skelbia 
savųjų lygybę

Nikita Chruščiovas. 10 
dienų viešėjęs Vengrijoje. ‘ 
sugrįžo i Maskvą ir praeitą 
sekmadienį į pasakė kalbą j 
per televiziją, kuri buvo per
duodama per 16-kos valsty
bių radiojo stotis (Rumuni
jos ir Albanijos radijo sto
tys jos neperdavė).

Nikita pasigyrė, kad su 
Vengrijos komunistais esąs 
visiškas sutarimas. Jis pa
skelbė, kad Sovietų Sąjunga 
partijų lygybę. Girdi. Stali
no laikai praėjo, kada buvo 
reikalaujama visiškai jam j 
paklusti.

Penktadieni Nikita mini 
savo amžiaus 70 metų su
kaktį. Į ją suvažiavo Įvairių 
kraštų komunistų vadai, su į 
kuriais bus tariamasi dėl 
santykių su Kinijos komu
nistais.

Chruščiovas mato. kad Į- 
sakymais nebegali kitų kraš
tų komunistų valdyti, todėl, 
būdamas įeikalingas pagal
bos, yra priverstas su jais 
tartis.

Gaisras išvaikė 
respublikonus

Illirois lietuvių respubli
konai. iš viso koks 50 asme
nų. susirinko posėdžio ba
landžio 9 d- Nielsens resto
rane Chicagoje. Jiems po
sėdžiaujant ir bevakarie- 
niaujant kilo gaisras. Vaka
rieniaujantiems teko imtis 
gaisrą gesirti. Kai atskubė
jo ugniagesiai ir svečiai pa
sišalino. dar Įvyko sprogi
mas. ir keli gaisro gesintojai 
buvo sužeisti.

Vakarienę teko užbaigti 
kitame restorane. Franklin 
House.

Tos vakarienės metu bu
vo pagerbtas žymus lietuvių 
veikėjas, SLA gydytojas 
kvotėjas dr. St. Biežis. su
laukęs 70 metų amžiaus-

Geležinkeliečių 
streikas atidėtas

Buvęs iždo sekretorių* Robert 
B. Anderson paskirtas naujuo
ju JAV atstovu Panamoje, kai 
tarp tų valstybių nutrauktieji 
diplomatiniai ryšiai vėl buvo 
atnaujinti.

Darbo Partijos 
laimėjimas Londone

Į Didžiąją Londono mies
to tarybą darbo partijai pa
sisekė išrinkti 64 savo atsto
vus. konservatoriams teko 
36 vietos, o liberalams ne
pasisekė pravesti nei vieno 
atstovo.

Lordono priemiesčių ta
rybų l inkimus taip pat visur 
laimėjo darbo partija.

Anglijos parlamento rin
kimai turi Įvykti spalio mėn. 
viduryje.

Gen. H. Castelo Branco. vyr. 
kariuomenės štabo viršininkas, 
vadovavęs karinėms jėgoms 
prez. Goulart nuversti, atrodo, 
yra tikras kandidatas, kuris bus 
Brazilijos prezidentu vietoj da
bar tas pareigas laikinai einan- 

I ėio .Mazzilli.

-Jau penkeri metai kaip 
eina ginčas tarp geležinke
lių darbdavių ir samdinių.

Geležinkelių technikai žy
miai pasistūmėjus pirmyn, 
dalai- jau nebereikia tiek 
tarnautojų, kiek jų turėta 
seniau, todėl geležinkelių 
administracija nori nemažą 
jų skaičių atleisti-

Geležinkeliečių unija tam 
pasipriešino.

Geležinkelių administra
cijai ir unijoms negalint su
sitarti. jau seniai turėjo kil
ti streikas, bet kongresas 
pernai rugpiūčio mėnesį nu
tarė uždrausti streiką per 6 
mėnesius, kad per tą laiką 
besiginčijančios šalys galėtų 
susitarti. Tas terminas pasi
baigė vasario mėnesį, bet su 
sitarimo ligi to laiko nepa
siekta.

Derybos ėjo visą laiką. 
Pagaliau unijos nutarė pa
skelbti streiką, kuris turėjo 
prasidėti pereito pirmadie
nio rytą. Chicagoje Illinois 
Central geležinkeliai be jo
kio Įspėjimo jau trečiadienį 
buvo sustreikavę.

Derybose labai aktingai 
dalyvauja darbo sekretorius 
Wirtz. Prez. Johnsonas pa
kvietė besiderančius Į Bal
tuosius Rūmus, pats dalyva
vo viename posėdy ir kvietė 
susitarti Pagaliau pavyko 
streiką atidėti 15 dienų, tai 
yra iki balandžio 25 dienos. 

Gydytojai dar streikuoja

Belgijos gydytojų strei
kas. paskelbtas balandžio 1 
d., tebesitęsia. Ligoniai dėl 
to nukenčia, yra mirusių dėl 
to. kad jiems nebuvo galima 
laiku suteikti medicinos pa
galbos.

Vvriausvbė deda pastan
gų su gydytojais susiprasti, 
bet kol kas be vaisių. Ji nu
tarė gydytojus pašaukti ka
ro tarnybon- Apie 3.600 gy
dyto iu yra karo atsargoje, 
todėl juos lengva mobilizuo- 

, ti.

Visoje Brazilijoje prasi
dėjo plataus masto apsivaly
mas nuo komunistų. Šalyje 
vyksta kratos ir suiminėji- 
mai- Tarp suimtųjų yra 7 
Kinijos komunistai, kelioli
ka kilusių iš Kubos. Pas juos 
asta daug kaltinamosios 

medžiagos. Tarp suimtųjų 
yra ir vienas Sovietų Sąjun
gos pasiuntinybės narys. Jo 
pavardė neskelbiama.

Tuoj po perversmo iš So
vietų Sąjungos pasiuntiny
bės namo kamino veržėsi 
juodi dūmai ir sudegusių po
pierių gabaliukai. Spėjama, 
kad Sovietų Sąjungos pa
siuntinybė skubėjo bet ku
riuos pėdsakus sunaikinti, 
kad nebūtų įtarta rėmusi 
Brazilijos komunistų po
grindį. Formaliai Brazilijos 
Komunistų partija buvo už
daryta, bet iš tikrųjų atsa
kingi pogrindininkai buvo 
susimetę darbininkų profe
sinių sąjungų centre.

Kubos pasiuntinys, nieko 
nelaukdamas, tuoj susidėjo 
savo daiktus ir. nieko neį
spėdamas. išskrido su šeima 
iš Brazilijos.

Visa tai Įrodo, kad Brazi- 
ijos komunistai rimtai ruo
šėsi įsigalėti Brazilijos val
džioje ir buvo remiami iš ša
lies.

Nors tarp Pekino ir Mask
vos komunistų esama dide- 
’.ių nesutarimų, bet užsieny 
ardomąjį darbą jie dirba 
kartu-

P. Amerikoje tas darbas 
Maskvaii palengvėjo, nes ji 
dabar turi ištikiimą tarpi
ninką ir talkininką Kubos 
Castro.

Tuo būdu Maskva bet ku
riuo laiku gali nusiplauti 
rankas kiniečių sąskaiton. 
3e to. Kinijos komunistams 
dar ir lengviau susikalbėti 
=u kubiečiais.

Brazilijoje jau suimta a- 
pie 7,000 komunistų arba Į- 
tartų buvus komunistų talki- 
niinkaiis. Pet pačių svarbių
jų komunistų vadų iki šiol 
dar nepavyko suimti.

Kaip ir buvo laukiama, 
prezidentu išrinktas genero
las H. C. Branco. Jo termi- 
ras baigsis 1966 m- sausio 
mėnesį.

Brazilijos parlamente o- 
pozmijoj yra darbo partija, 
iš viso 120 atstovų. įtarda
ma. kad tarp jų esama 40 
komunistų bendradarbių.

Naujasis prezidentas tu
rės daug daugiau teisių. Jis 
galės net priversti parla
mentą Įneštą Įstatymą pr- 
imti per 30 dienų, o jei per 
tą laiką nepriims, tai galės 

; pats jį paskelbti. Parlamen

ti. 40 jų jau pašalinta. 60 
žymių veikėjų, jų tarpe bu
vęs pi ezidentas Janio Quod- 
ros, atimtos dešimčiai metų 
balsavimo teisės ir uždraus
ta eiti žymesnes pareigas, 
žodžiu, kyla ir susirūpini
mo, ar naujoji Brazilijos 
valdžia, besivalydama nuo 
komunistų, nepalies ir tų, 
kurie nori kad ten galų ga
le Įsivyrautų tikra demokra
tija.

Nesusipratimai dėl 
karo atstovų

Sovietų Sąjungos vyriau
sybė uždraudė keturiems 
JAV ir vienam Anglijos ka
ro atstovui išvažiuoti toliaus— — ~ » _ • _is Maskvos miesto per iv 
dienų, nes jie darę nuotrau
kas neleistose vietose ir ne
silaikę važinėjimo taisyklių, 
skirtų pasiuntinybių tarnau
tojams.

JAV valstybės d A. ?.rta- 
mentas iš savo pus^s taip 
pat uždraudė Sovietų Są
jungos keturiems karo at
stovams išvykti kiek toliau 
už Washingtono miesto ri
bų.

Sovietų Sąjungos pasiun
tinybėje Washingtone esa
ma net 10 karo atstovų.

CLEVELANDO RASINES 
RIAUŠĖS

Clevelande negrų tirštai 
apgyventame rajone stato
ma mokykla. Negrai tokios 
mokyklos statybai pasiprie
šino. Mokyklą pastačius, jie 
negalės savo vaikų leisti Į 
kitas mokyklas, kur mokosi 
baltieji.

Negrai pradėjo demonst
ruoti. gulti ant kelio, kur ve
žama mokyklos statybai me
džiaga. Riaušėse suvažinė
tas ir vienas baltas kunigas.

Buvęs New Yorko teisėjas Mel- 
vin H. Os terma n kaltinamas 
kyšininkavimu ir kt.

I
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Bendruomenės rinkimai čia pat
Į A. Lietuvių Bendruomenės Tarybą kandidatų sąra

šai jau sudaryti ir skelbiami. Rinkimai bus gegužės 9-10 
dienomis. Maža laiko beliko susipažinti su pasiūlytų kan- 
didatų pažiūromis, kokia linkme jų numatyta veikti.

O tai svarbu, nes ir kultūros darbą dirbant pasaulė
žiūriniai skirtumai i vieną ar kitą reikalą nėra išvengiami- 
Ir tai nėra blogybė. Bloga tik tada. jei nesama tiems kitų 
skirtingiems įsitikinimams pagarbos ir pakantos.

Spauda, žinoma, kiek galėdama pasistengs su kan
didatais supažindinti mūsų visuomenę. Einantieji balsuoti 
turėtų pasirinkti tuos kandidatus, kurie žinomi kaip neį- 
pratusiej’ veržtis pro užpakalines duris, nelinkę kištis į 
kitų lietu’ ių išeivijos bendrines organizacijas, kurių kita 
veiklos paskirtis — ar tai politinė ar socialinė, pašalpinė.

Lietuvių Bendruomenės veikla skirta ne kitų darbui 
ardyti, bet jam derinti, skatinti. Bendruomenei nėra reika
lo brautis į kitų dirbamas sritis, neįeinančias į Bendruome
nės dirvą, ir būtinai siekti joms vadovauti.

Iki šiol L. Bendruomenės rinkimuose dalyvaudavo 
palyginamai mažas skaičius balsuotojų. Atrodo, kad ne
spėta Bendruomenės vadovybės savo darbais plačiuosiuo
se visuomenės sluogsniuose efektingiau pasireikšti, jais 
lietuvių mases sudominti. Iki šiol buvusi jos vadovybė 
vis dar blaškosi, savo veikimo gairių beieškodama ar ki
tus gnaibiodama- Tai nėra produktyvus veikimas.

Šiais L. Bendruomenės rinkimais reikėtų visuomenei 
labiau susidomėti, o svarbiausia į jos vadovybę išrinkti 
tokius asmenis, kurie išvestų šią organizaciją iš kreivų 
ieškojimo takelių į platų kultūrinio darbo lauką. į aiškiai 
apibrėžtą tikslą.

Daugiau pensininkų, mažiau 
bedarbių

Sao Paulo, didžiausio Brazilijos miesto (Rio de Janeiro už ji mažesnis) gyvento
jai reiškia savo džiaugsmą prez Goulart nuvertus.

Kas kitur rašoma
V. KAPSUKAS SAVU 

DRAUGV ŠVIESOJE

PROVOKACINIS
DARBAS

l*rez. L. Johnsonas įsitikinęs, jog šie metai ūkiniu į 
požiūriu bus geri. Mokamasis balansas tvirtas. Pramonė 
kyla- Prekyba judri. Manykime, kad tas pranešimas ne
buvo skirtas prezidento rinkiminiams metams, bet pa
remtas rimtais ūkinio gyvenimo rodykliais.

Bet tas šalies ūkinis gerėjimas liečia verslo žmones 
ir tuos samdinius, kurie yra unijų nariai ir kurių interesai 
atitinkamomis sutartimis su darbdav iais yra apsaugoti.

Šalyje greta 68.517.000 dirbančių, įskaitant ir žemės 
ūkio darbininkus, yra ir 4.460.000 bedarbių. Tiesa, jų da
bar 250 tūkstančių mažiau, negu šiuo metu pernai buvo. 
bet vis tiek dar 1.000-čiui dirbančiųjų tenka 54 bedarbiai.

Nors šiais metais dirbančiųjų yra 515,000 daugiau, 
negu pereitais metais jų buvo. bet dėl to bedarbių skaičius 
žymiai nesumažėjo.

Žinoma, bedarbiai čia nebadauja, kaip Kremliaus 
įsakinėjama komunistinė spauda rašo. Jie šelpiami. Bet 
vir dėlto tai didelė našta ir valstybės iždui, ir visiems mo
kesčių mokėtojams.

Tą blogybę jau eilė metų nesiseka išgyvendinti. Metų 
bėgyje tas bedarbių skaičius vis svyruoja, tai kiek suma- 
žėdamas. tai padidėdamas, atsižvelgiant ir į metų laikus. 
Bet darbo ieškančių visada yra daugiau, negu iš jo išei
nančių į pensiją.

Be to. ir į pensiją išeiti darbi; inkai nesiveržia, nes 
tos pensijos, palyginus su turėtais uždarbiais, yra kuklios. 
Senatvėje geriau verčiasi tie. kurie turi santaupų ar dar 
gauna papildomą pensiją iš unijų fondų. Tik. deja. ne vi
sos unijos yra pajėgios senatvė.- penrijas mokėti. Daugiau
sia paramos senatvėje tegalima sulaukti tik iš pačių di
džiųjų ir turtingųjų unijų, kaip automifcilių gamybos, siu
vėjų angliakasių ir pan.

Taigi senimas, koiigiausiai stengdamasi pasilikti 
savo įprastiniam darbe, tuo užkertą kelią į darbą jauni
mui. kuris, būdamas pajėgus ir pasiruošęs, yra priverstas 
didinti bedarbių skaičių..

Vadinasi, yra gyvas reikalas pensijas padidinti tiek. 
kad žmogus galėtų iš jų padoriai pragyventi, kad jis to 
senatvės poilsio nebijotų, o norėtų. Tada greičiau mažėtų 
ir bedarbių skaičius. Atrodo, yra žymiai prasmingiau dau
giau paremti pensininkus, negu mokėti didžiules sumas 
jauniems, sveikiems, darbo norintiems ir jį dirbti pajė
giantiems bedarbiams.

Sovietų Sąjungoje Ukrai
nos Mokslų Akademijos ■ 
vardu ukrainiečių kalba bu
vo išleista autoriaus T. K. 
Kičko knyga "Judaizmas be 
pagražinimų.“

Užsienio spauda tuojau tą 
prieš žydus nukreiptą knygą 
pastebėjo.

Į tai tuoj atsiliepė ir išei
vių ukrainiečių spauda ir U- 
krainos Išlaisvinimo Tary
ba. Jie teigia, kad toji kny
ga yra išleista turint tikslą 
pažeminti ukrainiečių tautą.

Ukrainos Mokslų Akade
mija nėra savaranki mokslo 
įstaiga, tai tik Maskvos aka
demijos padalinys, todėl ji

negalėjo tokio leidinio iš
leisti be komunistų partijos 
viršūnių žirios.

Ukrainos išlaisvinimo po
litiniai veiksniai protestuo
ja prieš tokiam leidiniui pa
vartojimą ukrainiečių kal
bos ir Ukrainos akademijos 
vardo.

Šie politiniai veiksniai ra
gina visas savo organizaci
jas protestuoti prieš ukrai
niečių tautos vardo panau
dojimą piktam tikslui.

Maskvos spauda skelbia, 
kad toji knyga jau yra išim
ta iš apyvartos-

Ret&s palieka tėvynę be 
ašarų. Tačiau kartą palikus 
kraštą, daugumo ašaros 
lengvai nudžiūsta.

Dr- J. Girnius

Nevystantieji vainikai ant 
prof. S. Kolupailos kapo

Inžinieriai Jurgis Gimbu
tas, Kazys Daugėla, Jonas 
Mikalauskas ir Vytautas Iz- 
bickas vietoje vainiko ant 
mirusio prof. Stepono Kolu
pailos kapo įnešė į Lietuvių 
Fondą S100 S. Kolupailos 
vardu. Norintieji tą S. Ko
lupailos įnašą padidinti, yra 
prašomi pinigus siųsti šiuo 
adresu; Inž- A. Skudžins- 
kas. 16 Hinckley St., Dor
chester. Mass.. 02125.

Lietuva nežuvo ir negali 
žūti. Jos senos galybės pele* 
nuošė niekad neužgeso tau* 
tinęs minties ugnis.

J. A. Herbačiauskas

Užuot toli bėgiojus, geriau įsivesti 
pridėtinį telefoną

Ar verta kiekvieną kartą bėgioti iš virtuvės prie 
telefono, kada tik jis suskamba? Ne! Išneškite 
pridėtinį telefoną ten, kame dirbate ir tuobūdu 
sutaupysite nereikalingai eikvojamas savo jėgas 
Užsisakykite jį tuoj savo telefono b-vės įstaigoje.
Jos numerį rasite telefonų knygoje.

1934 M. KALENDORIAUS 
NEBETURIME

Tautininkų vadovybė

KELEIVIO 1964 METŲ 
KALENDORIUS JAU IŠ
PARDUOTAS- KURIEMS 
NEBEGALIME TO KA
LENDORIAUS PASIŲSTI, 
TIEMS ATSIŲSTUS PINI- 
CUS TSK A TTYSIME I PRE
NUMERATĄ.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos Bostono skyriaus 
šių metų vadovybė yra to
kia : pirm. inž. J. Dačys, vi- 
cepirm. L. Lendraitis. sekr. 
J. Vizbaras, ižd. A- Griauz
dė, namų adm. A. Vilėniš
kis, narys St Jakutis.

NEW ENOLAND TEL.EFHONE

"Vilnies“ 68 nr. J. Žaliu
kas prisiminė Vinco Kapsu
ko 84-sias gimimo metines.

V. Kapsukas 1916 m. va
sarą atvyko į JAV ir 1917 
m. pabaigoje kai tų su Troc- 
kiu išvyko į Maskvą- Jų ke
lionei apmokėti buvo renka
mos aukos. Nei L. Trockis, 
nei V. Kapsukas tada da. 

formaliai bolševikų partijai 
nepriklausė, nors jau buvo 
palinkę i bolševizmą.

Lietuvoje 1904-1906-tais 
revoliuciniais metais: social- 
demokiatų gretose V. Kap
sukas varė ardomąjį (laibą, 
vis nepasitenkindamas par
tine vadovybe, stūmėsi į vir
šūnes.

Ir čia. JAV jau gerai įsi
kūrusioje Lietuvių Socialis
tų Sąjungoje atsiradęs. V. 
Kapsukas pradėjo ginčus ir 
skaldomąjį darbą r.e su so
cialistinio sąjūdžio priešais, 
bet su savaisiais.

Ko tada V- Kapsukas sie
kė, vargu jis pats žinojo. 
Kilus Rusijoje revoliucijai, 
V. Kapsukas išvyko tenai 
daryti karjeros.

Kas buvo V. Kapsukas?

V. Kapsuko veiklą ir as
menybę pagrįstai ir rimtai 
įvertino Lietuvos komunistų 
partijos Centro Komiteto 
organas "Komunistas“.

1926 m. "Komunisto nr. 
3 (223) redakcijos 24 pusla
pių straipsny "Politinės ir 
ekonomines kapitalizmo 
stabilizacijos klausimas ir 
mūsų partijos taktika“ tarp 
kitko V. Kapsukas štai kaip 
apibūdintas:

"Drg- V. Kapsukas, sto
damas su straipsniu prieš 
visą mūsų partijos CK ir 
prieš visus CK narius, imasi 
kritikuot ne pavienes klai
das. net ne pavieniuss nu
krypimus; jam rūpi įkalbėti 
mūsų partijos nariams, kad 
pradedant ruo 1925 m., tai 
yra nuo to laiko, kada drg. 
V. Kapsukas beveik pasi
traukė nuo aktyvaus darbo 
mūsų vadovaujančiame oi- 

! ganė. arba ge; iau. kada tas 
darbas liko labiau kritikos 
darbu, o ne teigiamos staty
bos darbu, — kad nuo to 
laiko mūsų partijos CK visai 
iškrypo iš vagos...“ (psl. 
166).

Čia daug pasakyta apie V. 
Kapsuką: ten. kur jam ne
pavyko įsiskverbti į vado
vaujamas vietas, jis ėmėsi 
skaldymo darbo-

Taip buvo revoliuciniais 
metais Lietuvoje, taip buvo 
ir JAV per jo čia trumpą 
viešėjimo laiką.

Toliau minėtame straips
ny dar aiškiau pasakyta:

"Bet tas keistas dalykas 
priklauso nuo d. V. Kapsuko 
perėjimo į opoziciją ir su 
nustojimu lygsvaros kriti
koj. Iš čia plaukia d. V. 
Kapsuko prieštaravimai, ku
riais paskutiniu laiku jis 
taip turtingas...“

"V- Kapsukas ne tik ne
pripažino padarytų klaidų, 
bet dar gilino jas. rūpinosi 
likt jų ideologu, kaip tai da
rė 1925 m. su dešiniaisiais 
nukrypimais mūsų partijoj“ 
(psl. 174).

Ir tokios išvados:
"Drg. V. Kapsuko takti

ka partijai buvo žalinga, ir 
kova su partijos linija tikrai 
padarė nemaža žalos mūsų 
partijai“. (Psl. 180).

JAV' lietuvių socialistų 
sąjūdžiui V. Kapsuko veikla 
taip pat buvo žalinga-

Ar V. Kapsukas žinojo, 
ką jis rašo? į tai tame pat 
straipsny taip atsakyta:

"Bet... matyt, kad ir pats
V. Kapsukas netiki tam, 
ką jis rašo, nes metai atgal
Y. Kapsukas tvirtino, kad
Z. A. "nemato nė dalinės e- 
konominės stabilizacijos.“ o 
dabar jau sako, kad Z. A- 
vien nedakainuojąs dalinės 
stabilizacijos" (psl.181).

Ir štai dar kas:
"...partija nesutiks priimt 

kapsukizmo; jai užteks ir 
bolševizmo-leninizmo. Par
tija negali priimt kapsukiz
mo. kuris ne tik praeity ne
sutiko su bolševizmu, bet ir 
dabar nesutinka; kuris ne 
tik seniau buvo pilnas prieš
taravimų. bet ir dabar jais 
turtingas; kuris kalba ir už 
dabartinės valdžios paturė
jimą ir kelioms eilutėms že
miau pasisako už darbinin
kų - valstiečių komitetus, 
kaip sovietų valdžios sino
nimą ; kuris neturi savo nuo
monės apie partijos tezius, 
nes syki taip apie tai kalba, 
o kitą kart visai priešingai“

Čia nieko nei pridėsi, nei 
atimsi. — V. Kapsukas pa
rodytas pilnoje savo veiki
mo šviesoje. Toks jis buvo 
jaunystėje, toks pasiliko iki 
mirties-

Būtu galima dar daug is 
to straipsnio pacituoti, bet ir 
to. kas jau čia pasakyta, už
teks V. Kapsukui pažinti.

Tikra V. Kapsuko laimė, 
kad jis laiku mirė, o tai sa
vo gyvenimo dienas būtų 
baigęs kuriame nors komu
nistų kalėjime, kur mirė Z. 
Angarietis ir kiti.

Taip pat gali pasidžiaug
ti ir J. Žaliukas su visu "Vil
nies" štabu, kad gyvena 
JAV. o ne Sovietų Sąjungo
je.

LIETUVIŲ ŠOKIAI 
PARYŽIUJE

(E) Kovo 15 d. Pary
žiaus lietuvių tautinių šokių 
grupė sėkmingai pasirodė 
tarptautiniame folkloro fes
tivalyje Sorbonos universi
tete. Festivalį globojo Pary
žiaus Akademijos rektorius 
J. Roche, jame dalyvavo 15- 
kos tautų tautinių šokių gru
pės. Lietuviai pasirodė pa
šokdami Kalvelį. Kepurinę. 
Lenciūgėlį ir Kubilą. Ypa
tingai didelio pasisekimo su
silaukė Lenciūgėlis, kurį šo
ko Paryžiuje studijuojantie
ji Amerikos lietuviai: I. Ba- 
barskaitė. G. Garbenytė. A. 
Kurapkaitė. G. Norvilaitė ir 
K- Zapkus.

Paryžiaus lietuvių tauti
nių šokių grupei vadovauja 
A. Mončys. muzikinės dalies 
vedėja — B. Venskuvienė.

Minimą tarptautinį folk
loro festivalį Sorbonos uni
versitete aplankė apie 4.000 
žiūrovų. Jis buvo suminėtas 
prancūzų laikraščiuos, kaip 
Figaro, Combat ir kt.

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

b
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KAS NIEKO NEVEIKIA* 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

Labai sėkminga 
dailininkų paroda

Nuo kovo 15 d. iki 22 d- 
Lietuvių namuose savo pa
veikslus buvo išstatę trys 
dailininkai: Juozas Pautie- 
nius. Viktoras Petravičius ir 
Stasė Smalinskienė. Du pir
mieji chicakiškiai. o pasta
roji—vietinė. Viso buvo a- 
pie 40 darbų, daugiausia 
aliejine tapyba, impresionis
tiniai peisažai. Bet V. Petra
vičius pasirodė ir su keletu 
abstraktinių paveikslų, o 
taipgi keletu stiprių grafi
kos darbų. Buvo geras J. 
Pautieniaus žmonos portre
tas.

Pirmą kartą Detroito lie
tuviuose savųjų meno paro
da turėjo toki dideli pasise
kimą. Ją aplankė apie 500 
žmonių, ir 18 paveikslų bu
vo parduota- Daugiausia 
pardavė Pautienius — 10 
darbų. Petravičius pardavė 
5, o Smalinskienė — 3. Tai 
pirma meno paroda Lietu
vių namuose. Reikia tikėtis, 
kad ir ne paskutinė, nes. pa
sak Pautienių, patalpos e- 
sančios labai geros. Parodą 
globojo Detroito Lietuvių 
kultūros Klubas.
Daug važiuos j New Yorką

Pasaulinės parodos Lietu
vių dienai ruošiasi daug de- 
troitiškių. Kiek neorgani
zuotų pavienių asmenų sa
vo automobiliais pajudės, 
sunku nustatyti. Bet ne retas 
kalba, kad šios nepaprastos 
progos nepraleisiąs. O orga
nizuotų vienetų išleisime 
bent du: tautinių šokių gru
pę "Šilainę“ ir šv. Antano 
parapijos chorą- šokėjų per 
20 gaivu, o choristu—apie 
40.

Ir vieni, ir kiti. besisteng
dami savo kelionės išlaidas 
sumažinti, gegužės mėnesi 
rengia po pasirodymą savai 
publikai. "Šilainė“ gegužės

16 d. porą šokių pašoks iš
taigingame bankete, ištai
gingoje graikų salėje (Oak
man ir W. Chicago g-vių 
kampe). Ji kaitų paminės ir 
savo gyvavimo 15-kosmetų! 
sukakti. To banketo metu 
yra numatyta ir daugiau j 
meninės programos. Bilietų Į 
kainos — po 8 dol. asme
niui. įskaitant valgius ir gė
rimus.

Šv- Antano parapijos cho
ras rengia savo konceitą ge
gužės 30 d. Lietuvių namuo
se. Tai bus lyg ir generalinė į 
repeticija prieš kelionę i 
New Yorką. Reikia pasaky
ti, kad choristų balsai yra 
labai geri ir. jei choristai 
turėtų daugiau laiko pasau
lietiškų dainų repeticijoms, 
turėtume reprezentacini dai
nos vienetą. Atrodo, kad 
šiam koncertui ir keletas 
naujų dainų bus paruošta.

Abu. "šilainės“ banketas 
ir šv. Antano parapijos cho
ro konceitas. turėtų susi
laukti didelio publikos dė
mesio. Juk jie New Yorke 
reprezentuos mus, kurie nie
kur nedalyvaujame, nieko 
neveikiame, nors lietuviais 
esame. Bent mūsų doleris 
kitas tegu prisideda prie už
sibrėžtų planų įgyvendini
mo.

Apie tikslų konceito lai
ką dar spėsiu Keleivio skai
tytojams pranešti sekanti 
kartą-

Suvažiuos vilniečiai

.. .Gegužės 30-31 d.d. j Det
roitą suvažiuos JAV ir Ka
nados Vilniaus Krašto Lie
tuvių S-gos atstovai. Tai jau 
antras vilniečių suvažiavi
mas Detroite keleriu metu 
laike. Vieta, mat, labai pa
togi, lygiai lengvai pasiekia
ma abiejų kraštų žmonėms, 
Ir VKLS-gos centro valdyba 
yra išrinkta iš Detroito vil
niečių.

Suvažiavime būsią svars-

Keleivio skaiitytojas. sporto» 
mėgėjas. .Jis buvo pažade-! 
jęs ir su manim kartu pažve-. 
joti. bet likimas kitaip lėmė.

Jis paliko liūdinčią žmo
ną Anelę Baranauskaitę-A- 
liukonienę. sūnų ir broli Vi
limą. Lietuvoje liko brolis 
ir 2 seserys.

Lai būna Tau. Edvardai, 
lengva šio krašto žemelė.

J. Krasinskas

MIRĖ DR. A. TARULIS

Vashingtone balandžio 3 
d- staiga mirė ekonomistas 
dr. Albertas Tarulis, 58 m. 
amžiaus.

A elionis dirbo kongreso 
bibliotekoje, yra daug rašęs 
įvairiais ekonomijos klausi- 

ęždižū-generolas Dougias Mat Mrčnūr rado mais betu\ iu ii nelietuvių 
amžinojo poilsio vietą. Tai jam dar gyvam esant jo “ l,aU(^( Je-

garbei pastatytas Norfolks. Va., mauzolėjus. Jig parašė kRygag. go.

___ ~__________________________ ____ -_________ ______  i viet Policy Tov.ard the Bal
tic States. American-Baltic

tomą visa eilė veikimo prob- menininkas, socialdemokra-• Re!ations. The Stra„„le o. 
lemų. Suvažiavimo dalyviai tas Pranas (Frank) Juze- ver Reca^nition
atsilankysią ir Į šv. Antano nas. Jis buvo labai geros šil-, _____ _________________
par. choro koncertą, tad bus dies žmogus, padėjęs eilei
proga Detroito publikai su Antrojo pasaulinio karo 
jais susitikti- pabėgėlių įsikurti šiame

Suvaidino Strindbergo įkrašte- užtat > atminimas 
"Tėvą“ tebėra gyvas daugelio širdy

se- Ypatingai jo liūdi žmona
Augusto Strindbergo, šve- Qna jr sūnus Frank. jr. su 

dų ano šimtmečio pajėgiau- šeima. 0 lap pat ir Detroito 
šio dramaturgo. 3 veiksmų socialdemokratai, 
dramą "Tėvą“ balandžio 5

Alfonsas Nakas

DAKTARO JASAIČIO 
LABORATORIJA

Petras Būtėnas

Iš kur kada kas kaip su 
kuo lig šių laikų...

IŠ KR. DONELAIČIO MINĖJIMO BOSTONE

KAS SKAITO RAM),

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Mirė prof. S. Kolupaila

d. Lietuvių namuose suvai
dino Detroito dramos mėgė
jų sambūrio aktoriai. Reži-

Chemijos daktaras Vikto
ras Jasaitis jau senokai dir
ba šaudmenis gaminančioje 
Cascade Cartridge bendro
vėje vyriausiuoju chemiku. 
Bendrovė, galima sakyt, juo 
ir remiasi, nes jis yra jai 
padaręs pelningų išradimų.

SAUGUS. MASS.

/ «usavu i ii vaidino) Vnonvin

Balandžio 9 d. po ilgesnės 
ligos mirė Notre Dame uni
versiteto profesorius Stepo
nas Kolupaila, gimęs 1892 
m- rugsėjo 14 d. Tuminiškė- 
se Latgalijoje. 1911 m. gim
nazijos mokslą baigė Min
taujoje. o 1915 m. baigė 
Maskvos geodezijos institu
te geodezijos studijas.

1921 m. jis apsigyveno 
Lietuvoje ir cia pradėjo sa
vo pedagoginį ir mokslinį 
darbą. Tuo metu jis buvo 
Lietuvoje vienintelis hidro
logas (vandenynų mokslo 
specialistas). Jis dėstė Že
mės ūkio technikume Dot
nuvoje. Kauno aukštesnio
joje technikos mokykloje ir 
nuo 1922 m- Lietuvos Uni
versitete Kaune.

Prof. St. Kolupaila savo 
specialybės klausimais daug 
rašė spaudoje, yra išleidęs 
daug mokslo straipsnių ir 
atskirų veikalu lietuviu, vo
kiečių. prancūzų, anglų ir 
rusų kalbomis. Kai kuriais 
įo mokslo veikalais naudo 
iasi studijuojantis jaunimas 
ne tik Lietuvoje, bet ir už
sienyje.

Jis išleido gražų iliustruo
tą veikalą apie Nemuną, ap
rašė ir kitac Lietuvos upes.

Greta mokslinio darbo 
St. Kolupaila dalyvavo ir vi
suomeniniame gyvenime- Jis 
buvo veiklus skautijos narys 
ir spaudos bendradarbis.

Tremties metais Vokieti
joje prof. St. Kolupaila taip 
pat neapleido mokslo dar
bo. Jis profesoriavo Pabal
tijo universitete.

Apsigyvenęs JAV. velio
nis tuoj buvo pakviestas 
profesoriauti Notre Dame 
universitete. Indianos vals
tijoje. kur dirbo iki mirties.

Reikia pabrėžti, kad nrof. 
St. Kolupaila buvo čia ir

jos bendradarbis, o be to, 
beveik kiekvieną naujai pa
sirodžiusi) šios enciklopedi
jos tomą recenzuodavo mū
sų spaudoje.

Velionis balandžio 13 d- 
palidotas Chicagoje. lietu
vių šv. Kazimiero kapinėse.

Su prof. Stepono Kolu
pailos mirtimi lietuvių vi
suomenė nustojo brangaus 
ir veiklaus nario ir žymaus 
mokslininko, dariusio ir čia 
savo tautai garbę.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

Alė Rūta. PRIESAIKA,
Didžioii mailė. TT d., roma
nas, 309 psl.. kaina . . $2.50.

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

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

įvertindama dr. V. Jasai
čio nuopelnus, bendrovės 

. . . vadovybė naujai įrengtą
Balandžio 4 d. Riverside laboratoriją pavadino jo 

kapuose palaidotas Edvar- vardu —Jasaitis laboratory. 
das Aliukonis. kur jį paly
dėjo ilga virtinė automobi-

Mirė E. AliukonisArlauskaitė-Mikšienė. Zita 
Dargelytė. Stasys Geldaus- 
kas, Irena Laurinavičienė.
Donatas Lisauskas. Algirdas 
Pesvs ir Rimas Sukauskas
atliko įvairias roles ir suvai-j lių. karstas paskendo gražių 
dino labai gerai. Žmonių at- Į gėlių vainikuose. Tas liudi- 
silankė per 200. Vakarą ren- ja, kad velionis turėjo daug 
gė Balfo 76-tas skyrius.

Prieš 10 metu mirė 
Pranas Juzėnas

Prieš dešimtį metų. 1954

giminių, bičiulių ir draugų.

Visi laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti užkandžių į 
Lietuvių Piliečių Klubą, ku

DAR GALIMA GAUTI

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

"Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?“m. balandžio 1 d., mirė De-jrio vicepiirmininku velionis 
troite plačiai žinomas visuo-j buvo iki mirties. Jis senas 227 psl., kaina tik $1.20. uolus Lietuviu Enciklopedi-

n. ’ • •

KII II^v-r
Vacys Kavaliūnas. KAL- 

CĮFęMr
201 psL, kainaromanas,

$2.50.

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

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

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

Bostono Lietuvių Kultūros Klubo nariai ir svečiai 
1964. Ii. 22- Donelaičio metais išklausė prof. A. Rannito 
paskaitą apie Kristijoną Donelaitį, jo meninio žodžio 
kūrybą ir pan. Mat. šiemet sukakę yra 250 metų. kaip 
gimė Mažosios Lietuvos lietuvis patriotas ir vienas iš ge- 
riausųjų bei didžiausiųjų mūsų ir pasaulio rašytojų poe
tas Kr. Donelaitis, gimęs 1714 metais žiemryčiau Gumbi
nės aps. miesto Lazdynėlių kaime. Žirgupėnų par.. o 
miręs 1780 metais taip pat gražaus lietuviško Tolminkie
mio vardo bažnytkaimyje, dabar nešvankiai surusintai 
Čistyje Prudy. Tai artojų (būrų) lietuvių gyvenimo, jų 
baudžiavimo okupantams vokiečiams vargų bei kaliais 
pasilinksminimų ir Lietuuvos gamtos, augmenijos bei 

gyvijos apdainavimo "Metų“ poemoje autorius.
Tos išmintingos bei naudingos paskaitos, ir kores

pondentų sutartinai giriamos, čia neliesiu, o jos spaudoje 
kiek plačiau dar ir nėra nušviestos- Suprantama, kalbėjo 
specialistas, gerai mokąs lietuvių kalbą ir lietuvių litera
tūrą pažįstąs, didelis lietuvių bičiulis estas prof. A. Ranni- 
tas. kuriam telieka už paskaitas širdingai dėkoti.

respondencijos nevisai vienodai ar nepersutailinai yra Kr. Donelaičio laikų b vašią (aiški} aiškiausią lietuvių Švaistas- JO SU-
pabylojusios apie svarbų ir jautrų reikalą. Būtų buvę ge- patriotizmą) ir įvykių chronologinę tvarką. Ir tai čia yra PADĖTINĖ, premijų o t a s 
riausia. kad lietuvių kalbos k i 1 m i n i s (genetinis) į parašyta tik iš laikraščiuose buvusių korespondencijų romanas jg Vinco Kudirkos 
atvejąs nebūtų buvęs liečiamas, nes. mat. iš mokslo tiesos į nekokio teigimo. gyvenimo, 394 pusi kaina
tai ir platus klausimas, nors ir įdomus bei reikalingas ati- * * * $4.00
tinkamai svarstyti, ir kaikuriais atvejais (iš toliau bus A- "Lietuvių kalba mažiau esanti artima slavų kai-j
suprantama) pavojingas ypač šiais Lietuvos. Latvijos ir j kai. o daugiau gimininga su sanskritu. (...) Pradžioje Aloyzas Baronas: LIEP- 

rašinio pabraukiau sakinį: lietuvių kalba mažiau artima TAI IR BEDUGNES, pre- 
slavų kalbai. Nesu kalbininkas. Ir niekados neteko girdėti mijuotas romanas, 279 nsl., 
to teigimo. Todėl ir užklausiau prelegentą Rannit, kuo kaina $3,00.

Estijos valstybių bei Mažosios Lietuvos-Karaliaučiaus 
srities okupavimo laikais, kada okupante Sov. Rusija, 
galop, įtvirtinusi savo nuekonomėjantį kolchozinį-sovcho- 
zinį režimą Pabaltijy, jau rimtai via užsimetusi lietuvių 
ir latvių kalbas, jų literatūras išjuokti ir išniekintas vi
siškai įkinkyti savo rusifikacijai — ne tik Pabaltijo suko'l- 
chozinimui (dvarystai)) ir tirštesnei rusiškai kolonizaci
jai. bet ir jo dvasiškajam suvelikorosinimui sumaskolini- 
mui. Lietuvos vardas. Lietuvos valstybės ir tautos vėlia
vos ir Lietuvos bei lietuvių tautos istorija jau išniekintos, 
paniekintos ir suklastotos. Tas pats ir Latvijos bei Estijos 
valstybėse. Ir todėl, jei jau anas pavojingas klausimas yra 
iškeltas, kad perdaug nebūtų klaidžiojama. šįkart čia 
bent kiek begalima trumpiau reikia šis ta? susidomėju
siems paaiškinti, kaip tikrai yra, ir tuo patim atremti Sov- 
Rusijos bei jos neapdairių šalininkų ar ir nešalininkų net 
ir kalbinius k i 1 m i n i u s (genetinius) aiškinimus! 
pavojingais ir reizglias rusofiliniais teigimais.

Vietomis nurodau kiekvienam daugiausia prieinamus 
tokio klausimo šaltinius, kur susidomėjęs rūpestingas 
skaitytojas bei korespondentas suras ir pilniau

remdamasis tai sako? Tai esą prof. Senno ir eilės kitų Vytautas Alantas: TARP 
įrodyta, ar teigiama. Tas klausimas sukėlė diskusijas. A. .pyiEJŲ GYVENIMU. 462 
Mažiulis. V. Kulbokas. A- Žemaitaitis, V. Izbickas pasi- pusi., kaina $4.50. 
sakė priešingai prelegentui“ (Povilas žičkus. — Draugas.
54 nr. 1964. III. 4. Korespondencijų kalbą originalią pa- Vincas Ramonas: M1G- 
likau. PB.). , LOTAS RYTAS, 166pusL,

kaina $2 00.
"Po paskaitos iškilo gyvos diskusijos, ypač dėl pre

legento pareikšto tvirtinimo, kad lietuvių k- esanti gimi- Pranas Naujokaitis: U- 
ninga su slavų kalbomis: ji yra būvusi slavų kalbų pro- PELIAI NEGRĮŽT A į 
kalbė. Tas savo mintis prelegentas remias žymiais ling- KALNUS. 509 pusi., kaina 
vistais. kaip prof. A. Sennu ir kitais. V. Kulbokas pašte- $5.00.
bėjo. kad nereikia daryti klaidingų aliuzijų, kurios lietu----------------------------------------------
vių kalbai gali būti kenksmingos. Lietuvių lingvistai — SKAITYK STASIO MI- 
prof. Pr. Skardžius, prof. A- Salys ir net prof. K. Būga —
vokiečių ir anglo saksų sukurtą teoriją griežtai atme- CHELSONO PARAŠYTĄ 
ta“ (Pr.. — Darbininkas. 16 nr. 1964. III. 3).

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija
Čia esu priverstas iškart paminėti vad- "slavų-baltų 

iausių atsa- prokalbės“ įvardą (terminą) ir tokios prokalbės nebūvi- Amerikoje, 
pasitikės ir ma Tai štai ten susirinkime visi korespondencijose mini-kymų bei aiškinimų. — tai. žinoma, labiau

T»l,tik tai kat kiek iš korespondencijų matyti šio f*aiPsnio parašytoju. Be to, šios konspektinės šalti-i mj‘ka!bėtojai ]abai tiksliai ir yra nuneigę tokią "prokal 
Tei e . . ■ -i ■" Ji iimns tikume, nrtvm ,tit.ni-omn temti nvz. na- q apie pačią ta nebuvėlę "slavų-baltų prokalbę“ cn

toliau bus plačiau aiškinama.
(Bus daugiau).

būta labiau iš nuošalio (bet svarbaus!) paliesta apie 
lietuvių kalbą, jos vietą kalbų (indoeuropinių!) giminėje 
ir jai artimesnius dalykus, ir ypač todėl liesiu, kad ko-

niuotos žinios, tikiuosi, pravers atitinkami) temų pvz. pa 
skaitininkams bei korespondentams ateityje.

Straipsnio gale yra D ir E skirsneliai jau vien apie

cia

DAUG PA

VEIKSLU. KAINA MINK

ŠTAIS VIRŠAIS $4.00.

KIETAIS—SS.00
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darbo negalės grįžti inžine-Mire inž. P. Markūnas ,

Mirė inž. Pianas Markū
nas. bene seniausias inžinie
rius Lietuvoje — jis gimęs 
1873 m. sausio 13 d-, taigi 
ėjo 92-sius metus.

Vėliomis buvo didelis 
gelžbetoninės statybos spe
cialistas. tos statybos pradi
ninkas Lietuvoje, pastatęs 
vien per Nevėži 5 gelžbeto
ninius tiltus.

Universitete jis dėstė 
gelžbetonines ir betonines 
konstrukcijas.
Lietuvos prekės parodose—

pirmauja gintaras
(E) Sovietų Sąjunga nu

mato dalyvauti visoje eilėje 
tarptautinių mugių, parodų. 
Jos daugiausia vyks ar vyko 
satelitiniuos kraštuos, pvz. 
Budapešte. Leipcige. Poz
nanėje. Brno. Zagrebe. 
Plovdive. be to. Damaske 
(Sirijoje) ir Izmire-

"Komj. Tiesos** kores
pondentas iš Maskvos infor
muoja, kad tose parodose 
būsiančios atstovaujamos 
(aišku, sovietinių respubli
kų vardu) ir Lietuvoje pa
gamintos prekės. Be kitų 
prekių, daugelyje parodų 
būsią galima pamatyti Vil
niaus elektrinio suvirinimo 
Įrengimų gamyklos produk
tus — agregatus su benzino 
varikliu, kontaktines masi
nas ir kt. Kai kur numatoma 
parodui Šiaulių dviračius. 
Kapsuko automatus sūriui 
fasuoti ir Įpakuoti. Par.evė-į 
žio cukrų. Beveik visur siun
čiami Į užsieni Lietuvos gin
taro dirbiniai.
Kai pensininkai gali grįžti 

į darbą

riris-techninis personalas, 
dirbąs geležinkelyje, auto
mobilių transporte, laivinin
kystėje ir civiliniam oro lai
vyne.

Tatjana Jančaitytė dar 
nurodė, kad 1963 metais 
Lietuvos pensininkams buvo 
išmokėta 39.5 miliono rub
lių suma. 1963 m. pabaigoj 
Lietuvoje buvo apie 170.000 
pensininkų, tad vienam pen
sininkui per metus išmokė
ta kukli (prisiminus kainas 
bei rublio įpirkimo galą) 
232.4 rb- pensija.

Išleido "Bričką“

Rašytojo A. Kriščiukaičio 
Aišbės 100-sioms gimimo 
metinėms paminėti Lietuvo
je išleistas rašytojo 19 am
žiaus pabaigoje parašytas 
apsakymas "Brička“ (36 
psl.). Paskubėta išleisti to
dėl. kad apsakyme, pagal 
"Tiesą“, esą aštriai išjuo
kiamos turtėjančio valstie
čio nuotaikos.

Ir senienų rinkėjai 
veliami į politiką

Vilniuje įvyko pirmasis į 
kraštotyrininkų suvažiavi
mas, kuris, pagal "Tiesą“, 
atstovavęs 5.000 kraštotyri
ninkų šeimai. Partiniai bo
sai ir senienų rinkėjus mo
kė : "Panaudokite surinktą 
medžiagą komunistiniam 
darbo žmonių auklėjimui.“

Suvažiavimas garbės na
riais išrinko senosios kartos 
kraštotyrininkus P. Bugai- 
liški. M. Cilvinaitę. S. Bra- 
šiškį. P- Galaunę. M. Glem- 
žaitę. J. Kirlį ir kt.

Steponas Kairys, knygos ’Tau, Lietuva“ autorius.

Vilnius formavosi ii- kaip miestas. Atsirado amatai, 
vystėsi statyba, kūrėsi mokslas. Gretimai lietuvių atsirado į 
svetimtaučių: vokiečių, čekų. žydų, totorių, karaimų. Vil
niaus statyboje pasireiškė italai, olandai, prancūzai ir tik 
retai Vilniaus bažnyčių statyboje dalyvavo architektai iš 
bizantiškų Rytų. Vilniaus vaizdą mažai tekeitė ir prekyba 
su Rytais.

Vilnius kas kartas įgavo vakarietišką pobūdį- Ir ga’. dau
giausia jį paveikė iš Vakarų per lenkus atėjusi krikščio
nybė katalikybės pavidalu, skiepijusi tautoje, ir ypač 
Vilniuje, re tik krikščionybės pradus, bet ir katalikybės 
tradicijas. Kiek tos tradicijos įsigalėjo tautos sąmonėje, 
virto tautos sąmonės neatskiriama dalis, rodo kad rr pa
skesnis jos atsparumas priešams.

Vilniuje statėsi kunigaikščiai, karuose pasižymėję 
karo vadai. Lietuvos didžiūnai ir didieji valstybės parei
gūnai. Įsigalėję turtuose ir galioje aristokratai: Radvilai. 
Sapiegos. Pacai ir kt.. įsitaisydami savo puošnius rūmus 
Gedimino pilies papėdėje. Ir Vilniaus miestiečiai daugėjo 
skaičiumi bei turtėjo. Miestas turtėjo iš prekybos, karų 
ir baudžiauninkų darbo. Ir kas nuo to visko nutrupėdavo. 
kad ir vieni niekai, miesto pakraščiuose dygo lūšnos bied- 
nuomenei gyventi.

(Bus daugiau).

Knyga yra ginklas kovoje 
dėl naujo šviesaus gyveni
mo.

Knyga atveria kelią į 
nuostabų mokslo ir žinių 
pasaulį- atskleidžia tai- kas 
gera ir kilnu.

VERTINGA DOVANA 
VAIKAMS

Danutė Brazy tė-Bindo- 
kienė parašė vaikams kny
gelę KETURKOJIS UG
NIAGESYS. lai pasakoji
mas apie Taksiuko nuoty
kius darželio ir pradžios 
mokyklos vaikams. Gausiai 
iliustruota dail. Zitos Sodei- 
kienės. Didelio formato 40 
puslapių. Išleido "Lietuvių 
Dienų“ leidykla. 4364 Sun
set Blvd.. Hollywood, Calif. 
90029. Kaina 2 doleriai-

UŽ 15 POSTO ŽENKLŲ 

4.500 DOLERIŲ

(E) Šių metų kovo mėn. 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bė priėmė nutarimą, kuriuo 
darbingi pensininkai, norin
tieji dirbti pagal specialybę, 
dabar gali grįžti i gamyklas. 
Įmones, sovchozus ir kolcho
zus. Režiminė socialinio ap
rūpinimo Lietuvoje ministrė 
Tatjana Jančaitytė nutari
mą komentavo kaip "nepa
prastą įvykį“, nurodydama, 
kad Į darbą grįžę pensinin
kai gausią, be atlyginimo, 
tik 50' < pensijos.-. Visa 
pensija būsianti mokama 
tik darbininkams, dirban
tiems sovchozuose ir kitose 
valstybinėse žemės ūkio »- 
monėse. Teigiama, kad bū
sianti ir moralinė nauda, nes 
esą pensininkų sukauptas 
didelis gyvenimo ir darbo 
patyrimas esąs labai reika
lingas visuomenei. Sovieti
nis nutarimas numato ir iš
imtis — pav. prie buvusio

(E) Prieš Velykas Frank
furte (Vokietijoje) pašto 
ženklų varžytynėse (jas su
rengė Ebel firma) už 15 
Telšių pašto ženklų buvo Į- 
varžyta 18.000 markių (tai 
4,500 dolerių).

Tai ženklai, kuriuos iš
leido Telšių paštas pirmo
mis nepriklausomybės die
nomis. kada dar nebuvo pa
stovių ryšių tarp centro ir 
provincijos.

KAIP RENKA 

KOLŪKIO PIRMININKĄ

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

"Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ -giedame 

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.

(E) Kaip savavališkai 
kompartijos komitetai Pa
baltijy elgiasi su kolchozi- 
ninkais. matyli iš latvių par
tinio organo "Ciną** prane
šimo. Aprašyta, kaip Lazdu- 
kalnio kolchoze "Bolševiks“ 
buvo renkamas naujas kol
chozo pirmininkas. Pasiro
do. partinis komitetas Į rin
kiminį posėdį buvo atvedęs 
niekam nepažįstamą jauną 
partieti. Partija jį rekomen
davo. ir jis turėjo būti iš
rinktas. Partija per savo' 
"aparačikus“ ne tik stebi, 
kas vyksta kolchozuose, bet 
tikrovėje nustato ir normas, 
kainas, atlyginimus ir kt. 
Kolchozininkams belieka 
tik "pritarti-“

KELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS

33 CAIRNLEA CRASCENT 
BELLSHILL

LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

Tau, Lietuva!
STEPONAS KAIRYS

Šiomis . dienomis išeina Stepono Kairio atsiminimu 
antroji knyga, pavadinta TAU, LIETUVA. Iš jos čia 
spausdiname ištrauką apie Vilnių.

Red.
MANO VILNIUS

Įsuktas į politinio sąjūdžio verpetą, ilgiems metams 
susiejau savo gyvenimą su Vilniumi. Vilniaus dvasia ir jo 
žmonės paliko many gilių, neišdildomų pėdsakų. Tai Lie
tuvos brangakmenis stebuklinguose gamtos rėmuose, iš
puoštuose vingiais raitytos ir sidabru žėrinčios Neries su 
sodriai žaliuojančia ir vėjo banguojama juosta upės 
slėnyje.

Šimtmečių šimtmečius slinko čia ramus gyvenimas. 
Pagoniniame laikotarpyje dievų valdoma gilia perteikė 
ir besikuriančiam miestui visą savo mistiką. Įsąmonintą 
pagonybės kultu ir visuomeninio gyvenimo sandara-

Dovanos man istorikai romantikai, jei ieškodamas 
Gedimino motyvų kuriamojo miesto vietai parinkti, ra
mybėje paliksiu legendarinį jo sapną apie staugiantį Ge
ležinį vilką ir pirmenybę skirsiu realesniems pradams. 
Perdėm realus Gediminas, galvodamas apie Lietuvos 
sostinės kūrimą, pirmoje eilėje apsvarstė ūkinius moty
vus; daug svėrė ir mūsų Neris, kaip natūralus prekybos 
kelias į Lietuvą iš pietvakarių. Bet Gediminas nebūtų bu
vęs karys, jei Vilniui kurti pasirinkdamas vietą nebūtų 
pastebėjęs i Nerį įtekančios audringos Vilnios ir upių san
takoje iškilusio aukšto kalno. Tad bus. atrodo, teisingas 
spėjimas, kad ir Neries slėnis upės posūkyje ties Gedimino 
kalnu iš rytų į vakarus ties dabartiniu žaliuoju tiltu bus 
ta vieta, kurioje kūrėsi pirmoji Vilniaus turgavietė.

Vilnių — miestą ir jo aplinką ilgą laiką sudarė ne
gausūs jo gyventojai, atsitiktinės socialinės sudėties, gry
ni lietuviai, girios auginti ir auklėti žmonės. Ir kai nei 
vienas jų dievų nebuvo kardo pasi juosęs, ir tuometinių 
lietuvių nežymėjo agresyvus karingumas, pradžioje ne
pakitęs ir su svetimaisiais susitinkant. Tų santykių pagrin
de, besantykiaujant savo tarpe ir su svetimtaučiais, reiš
kėsi pagarba žmogui, pakanta jo tautiniams savumams, 
jo tikybinėms pažiūroms. — tai didelis kultūringumo pa
žymys matyti bei atjausti žmoguje žmogų. Ne kitokiems 
derėjo būti ir ateiviams. Tai buvo arba pirkliai, arba ama
tininkai. dažniausiai ramūs darbo žmonės ar nuotykių 
ieškotojai. Ateiviai lengvai mezgė ryšius su vietos gyven
tojais. galėjo nekliudomai kurtis ir reikšti savo mintis- 
ir kai santykiai vis plito, žinia apie Vilniaus pradžią sklido 
į vakarus, iš ten patraukdama pirklį, amatininką, Dievo 
žodžio skelbėją. Vokietis, olandas, čekas ir kitoks Vaka
rų žmogus be baimės čia kūrėsi, iš karto žinodamas, kad 
iš tų žmonių nepatirs neišprovokuoto smurto.

Ir kai jau pilies statybos darbai kalne bei mieste 
sėkmingai vyko. pats gyvenimas Vilniaus turgavietėje 
vis labiau įvairėjo, pritraukdamas kas kartas vis naujų 
žmonių. Gedimino pilies globoje, stiprėjant Didžiajai Lie
tuvos kunigaikštijai, Vilniui virtus krašto politiniu, ūkiniu 
ir kultūriniu centru, naujai formavosi ir pats vilnietis ne 
tik kaip lietuvis, bet ir kaip savojo krašto pilietis, savo 
būde ryškindamas jau minėtus savumus, mokąs branginti 
savąją laisvę, savąją garbę ir nepriklausomybę.

KNYGOS JAUNIMUI

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

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

ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ................ $1.00

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

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 18fc 

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

liBLYKl KARVELIAI, Aloyza Ba
rono apysakaitės vaikams, os psi. 
kaina ....................................  $LfiO

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusia 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJO. 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

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

Jauna rašytoja D. Brazy- 
tė-Bindokienė gerai pažįsta 
vaikų psichologiją ir moka 
jiems suprantama kalba pa
pasakoti paklydusio šuniu
ko nuotykingą gyvenimą, 
jam patekus pas ugniage
sius. Gera, taisyklinga -lite
ratūrinė kalba, sąmojingi 
Taškiuko dialogai su katinu 
Pelių Pabaisa, su kanarėle ir 
kitais sutiktais draugais ir 
nedraugais kelia įdomumą 
kiekvienam skaitytojui, ši 
knyga su malonumu bua 
skaitoma suaugusiojo tiems 
klausytojams, kurie patys 
dar nepaskaito. Tai vienas 
geriausių leidinių mūsų ma
žųjų literatūroje. Gerai teks
tą papildo Z. Sodeikienės 
per visą puslapį ir mažesni 
piešiniai.

Ją galima gauti ir Kelei
vio administracijoje.
________________________

Geras artojas ir su žąsinu 
paaria-

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

i amsi 70 mylių pločio juosia tarp Rytų ir V akarų Vo
kietijos bei Čekoslovakijos rodo tą žemės plotą. į kuri 
uždrausta JAV7 lėktuvams įskristi, kad tuo būdu būtų 
išvengt aper klaidą {skridimų į komunistų valdomą te
ritoriją.

"Your grandehildren will grow 
up under Communism!”

Goaumutan? Oo» Hdp Av» fionpof Whm
dow ii do?If broodcamifaa mos of freedom to 79 millioa 
peopie Mriad Ikk Carais; lt helpe kaap then trom 

Kaetiom tumia* • w» Bot Itatio Free Europa dtpaade oa 

• dalim? Oka 1 dolkut 111 w maco?

jOivo Now To;;;

RADIO FREE EUROPB
The AuMtOmu Fmpk'e

“___ •oaataeVaimleCamiaoaiem —-
*•» *"lmw *0*0 Oa MM. O. ttmt M. Oa MM

HISTORY OF THE U- 
THUANIAN NATION, pa
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$5-

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė- kaina $2.

"Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania-** 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

"Leave your tears in Mos- 
kow-“ parašė B. Armonienė, 
kaina $3.95.

"Lithuania land of he- 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

NAUJIENA

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

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

i go.
Jonas Aistis, POEZIJA.

loie vra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Į
Leonard Valiukas, LI

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

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II
tomas, 336 psl., kaina $5.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

) t
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tęva

taip. kad kapitalistai nega
lėtų išnaudoti darbininko 
savo privatinei naudai.

— Bet ar galima kaltinti ---------------
kapitalistą, jeigu Dievas Gyvename nepaprastą a- čiai buvo dvigubai griežtes-
jam padeda? tominio amžiaus laikotarpį, ni. regu vasalams, dėl to per

... , , ,,. Technologija jau pasiekusi šimtmečius išlaikė savo kil-
tiekus kalbi, teve- aukštybių viršūnes — laikas ties grynumą.

Die\as niekam nepadeda. jr er(jvg nustojo savo pir-
i Nu, tai kaip žmogus mykgįjjg reikšmės, ir šių die- 1962 metais tai kolonijai

Laikas nelaukia.

galėtų pasidaryti milionie
rium. jeigu Dievas jam ne
padėtų?

— Tėve. iš teisingo savo 
darbo joks žmogus nepasi-

nų žmogus pastatytas prieš buvo duota nepriklausomy 
naujus uždavinius, naujų so- bė. Paskelbti visuotiniai rin- 
cialinių-politinių problemų kimai. Kadangi valdančiųjų 
išsprendimą. Ar sugebės vatusių tebuvo 15%. o bahu- 
laisvasis pasaulis šias prob- tų 85*, . tai be abejo bahutai 

darys milionierium, kad ir lemas išspręsti, parodys at- laimėjo rinkimus, buvo pa- 
tūkstanti metų dirbtų. Mili- eitis. skelbta respublika ir šios
onus galima pasidaryti tik
tai iš kitų darbo. Tas galima 
tiktai išnaudojimo santvar
koj. Todėl tokią santvarką 
reikia pakeisti teisingesne 
sistema, kur vienas žmogus

Istorija mus moko. kad prezidentu is-
žmogus iš prigimties vra go-, ™.ktas.. kataljkų išauklėtas 
dus. savanaudis ir konservą- ?llK«1,Jus. Kaibanda, bahu- 
tvvus bet kokiai naujovei, ilų klltles zm0«us-

Puslapis penktas

Robert L. Parker iškabina skelbimą, kad jis parduoda 
savo namus, arba geriau pasakius, tai. kas paliko po 
15 minučių Wichita FalLs. Tex., siautusiu viesulo. Dėl 
jo žuvo 7 asmenys, 68 sužeisti, medžiaginių nuostolių 
padaryta pusantro miliono dolerių.

bet kokiai
t'uo labiau socialinei-politi-j Pirmiausia buvo nusavjl,.

negalėtu kito išnaudoti. To-Į JĮ®!’, '^nomtohi^h- tra’l u VatUsiU tu,lai- šimtmečius 
kia santvarka gali įvesti tik- “eC.,aJ? ekonominius n Ua-I buvę valdovai h. kariai 

ai <5 g f diciniai politinius reikalus.tai apsisvretę ir susioigani-, kad
zavę oa.bln.nka,. O kol jie feoda,infe ,jekanos ir iš jų 
to nepadarys, skui das neis- išplaukiantieji visuomeni- 

niai santykiai šiam amžiui 
nebetinkami ir keistini, ta
čiau konservatyvaus žmo
gaus logika sava—savanau
diška ir tuomi tragiška.

nyks. Jeigu vieni dirbs, tai 
kitiems darbo nebus, nes ka
pitalistai vis tobulina tech
niką, kad kuo mažiau reikė
tų darbininkų samdyti. To- 

į dėl nedarbas pasidarė jau į 
nuolatinė kapitalizmo liga. Štai dar šviežias ir rys- 

. I kus pavyzdys Centralinės

ę va movai ir kariai iš
mesti iš savo namų pasiprie
šino. nes laikė šį aktą sau
valiavimu. Kilo revoliucija 
ir tikros skerdynės: piovė 
vyrus, moteris, senus ir ma
žus be skirtumo. Tokių sker
dynių žmogaus istorija dar 
nebuvo mačiusi ir. svarbiau
sia. Jungtinių Tautų taikos 
kariuomennės akivaizdoje- 
E. Hekle apskaičiavimu. Va-

Apie bites

— Maiki, aš vis tikėjausi
— Alou. Maik! . jis reikalauja vesti tą ”ka- kada nors prabagotėti. ale
— Sveikas tėve’ Kas eir- rą“ iki Sal°- kad skurdo A‘! kai dal?a!'iš tavo k?lb?S ™a'

dėti? menkoje neliktų nei pėdsa- tau. tai jau as misionierium
kų. Tai yra rinkiminė pro-

— Maiki. žmonės klausi- paganda, Išpūstas gražus,
nėja mane. kada prasidės ta bet tuščias burbulas-" 
vana. ką musu preziden- ~ , . . , , ,

Džiansonas anądien -,,Bet ®ku!'das bus 
.lh» ..iOT- l’a *,.! panaikintas, tai kodėl tu sa-.

kai. kad tai tuščias burbu-' 
las?

nebūsiu.

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

tas
apskelbė, taigi noriu, kad tu 
man pasakytum, kada prasi-i 
dės šturmas?

— Mūsų prezidentas, tė
ve. nieko panašaus nėra 
skelbęs ir nemano skelbti.

— Kaip gi tai nėra skel-
1-----o T-.l.oęs: juk

Kiek laiko ir pinigo sutau

pytume, jei mielieji prenu

meratoriai nelauktų, kol 

juos paragina mokėti, o pa

tys. be paraginimo, prieš 

prenumeratai pasibaigiant, 

atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 

! kurie tokių raginimų nelau-

— Todėl, tėve, kad tokie, 
prižadai yra daromi kiek
vienais prezidento rinki
mais. bet po rinkimų niekas 
nepagerėja, kartais dar blo-

ir lietuviškos ga- giau pasidaro. Panašiai ir 
zietos rašė. kad prezidentas, prieš ketverius metus velio- 
skelbia karą. Argi tu me- nis Kennedis savo rinkimi-į 
skaitei? Aš jau ir šoblę išsi- nėj kampanijoj kaltino res-; 
galandau. tik laukiu, kada publikoninę Eisenhovverio
trimitai pradės šaukti Į administraciją sustingimu kia. ir tikime, kad ateityje 
pruntą. jr nieko neveikimu. Jis kal-

— Tėve, mūsų preziden- tino ją. kad 17 milionų žmo- 
’karą" nių Amerikoje neturėjo pa- 

' kankamai pavalgyti. Jo šū
tas kalbėjo tik apie 
skurdui.

1 kis buvo: ”Let’s get Ameri- 
ca going!“ Ir jis buvo iš- { 

, , ... ?-ėra vaikų j rinktas. Bet išbuvus demo-i
zobova. ale didelė trev oga- j.ratu partijai prie valdžios)
Reikia kirst, durt ir kapot. . . . --j-o . J- i vairo 4 metus, šiandien po-Smertis tau ar man. Taip. 1

— Nu. tai vistiek karas, 
Maiki, o karas

vis mažiau bebus tokių, ku

riems reikės siųsti primini

mus.
Keleivio adm-ja

Šiandien, kada prieš 10

Šiandien po- metM miręs Juozas Stalinas 
ras Johnsonas skelbia, kad pačįų komunistų paskelb-
jau 38 milionai žmonių ne- tas didžiausiu žmogžudžiu

— Bet "karas“ skurdui.1 turi pakankamai pavalgyti, . ._
tėve. nėra karas tikra to žo- per ketverius metus skurdas ir j° lavonas -isroes as 15 
džio prasme. Skelbdamas pasidarė dukart didesnis. mauzoliejaus Maskvoje, la- 
karą skurdui, prezidentas; štai. tėve. kodėl aš sakau !bai įdomu paskaityti Kelei 
norėjo tik pasakyti, kad rei-į kad tokie politikierių priža-l/io prie- 15 metu į$leistą 
kia pagerinti žmonių gyve- dai yra tušti žodžiai. Tai
nimą. nes dabar yra daug yra tik meškerė balsuotojam į 
bedarbių ir yra daug dir- gaudyti, 
bančiųjų. kurie nepakanka- _ 01rait Maik jeigu tu 
mai uždirba. rokuoji. kad dimikratai ne-j

— Nu. tai kokiems ga- geri. tai pasakyk, ką gero, 
lams čia kalbėti apie karą? Amerikos darbininkams pa-į 
Kam be reikalo gąsdinti darė re publikonai?

Maiki. aš karą suprantu.

'nygelę —

žmones. — Tėve, mano akimis] 
žiūrint, principe tarp demo
kratų ir republikonų nėra 
skirtumo. Abidvi partijos

, ,, j- . stoja už kapitalistine tvar-nusigando. Mano gaspadine kąJkurios ti‘kslas vraišnau.

— Čia niekas nenusigan
do. tėve.

— Jes. Maiki. daug kas

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 

JUOZAS STALINAS 

JUOZAS STALINAS, 

ARBA KAIP KAU

KAZO RAZBA1NIN- 

Kaina 25 centai.

Afrikos mažos valstybės su tusių buvo išpiauta daugiau' 
pustrečio miliono gyvento- kaip 200.000. Tik spėję pa
jų Ruandos tragedija, kuriią sprukti i ramesnius kraštus
apraše E. Hekle 
Times Magazin.

Aštuntame ar devintame 
mūsų eros amžiuje iš Etiopi
jos atėjo karingi vatusiai i 
Ruandą, ieškodami savo 
bandoms ganiavos. Jie bu
vo negausūs skaiičiumi bet 
stiprūs ir gerai organizuoti, 
tatai lengvai ramius Ruan-

New York buvo Raudonojo Kryžiaus 
priglausti ir sušelpti. Taip! 
baigėsi ilgų metų aristokra
tų tragedija.

Visai kitas vaizdas kai
myninėje Burundoje. Jų gi- 
minnystės saitai buvo tamp- 
1 ūs, feodalinė santvarka, 
kultūra ir papročiai tie pa- 

. tys. tačiau Burundos feoda-
dos gyventojus bahutus ap- jaj buvo apdairesni ir toliau 
'.aidė ir įvedė savo feodah- nurnata savo ateitį. 1960 m. 
nę santv arką. jie suteikia savo vasalams

Per 1.200 valdymo metų- visas pilietines teises ir į- 
sių kiltis išaugo į tikrus aris- traukė inteligentiją į valsty- 
tokratus. aukšto ūgio ir sa- bės valdymo aparatą. Ir kai 
vo humaniška kultūra pra- 1962 metais gavo pilną ne
lenkusi mūsų senelių bau- priklausomybę. visuotiniu 

balsavimu vėl tie patys as
menys buvo išrinkti. Ten ne- 
ivvko nei revoliucijų, nei

džiauninkų ponus. Jų vasa
lai buvo tik savanoriai, ir jie
kiekvienu atveju galėjo atsi
sakyti savo pono- Be to. va- savitarpio piautynių-
tusiai apgynė savo kraštą' .. . T . *
nuo arabų ir kitų gyvosios , Az,J°s ,r Lotynų Amen- 
jėgos pirklių: iš Ruandos ir, kos žemynuose padėtis ne-
Biiundos nė vienas juodas! f«!esne: įranga ir di- 

, -vn- džiausiąs skurdas yra neat-vergas nepakliuvo i baltųjų kiriami siamo d iai 
pirklių rankas. Jie netrukdė 
belgų vienuoliam misionie- lai visiškai nenuostabu, jei 

prieš keletą metų prancūzai 
buvo žiauriai paklupdyti 
Indokinijoje, o dabar įklam
pinti Vietnamo džiunglėse 
amerikiečiai. Ir visi mato.

riam šviesti bahutus, tačiau 
patys vatusiai į tai iš aukšto 
žiūrėjo, nes laikė savo kul
tūrą senesne ir pranašesne) ir 
už baltųjų katalikų. Jie Ja*fVien piniginė bei dalina 
griežtai laikėsi doroves ir Rarinė pagaĮba kovai prieš
savo jaunimą auklėjo griež
tai kariuomenės eilėse, o 

1 mergaites tam tikrose mo
kyklose. ir dorovinis mer
gaitės iškrypimas buvo be
veik nežinomas, o jei toks 
atsitikimas Įvykdavo, tai ji 

į būdavo išvežama į negyve- 
! namą salą ir pasmerkiama 
1 bado mirčiai. Jie savo kil-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
ir užmigti negalėjo. Sako. 
iš vienos pusės žemė dreba, 

iš kitos preziidentas skelbia 
karą, atrodo, kad ateina jau 
sūdna diena.-. Ji net ir 
spaviednį atliko... Pasakyk

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

dot darbininkus. Todėl są
moningas darbininkas netu
rėtų remti nei vienos šitų 
partijų-

— Nu. tai ką remti? Juk) silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kam gąsdinti žmones be rei- balsuoti reikia. • kaį Kurie gyviai laikosi neutraliai. o stipresnis laimi, nors
kalo? _  Darbininkai, tėve. tu- ir jam tenka priešų dantų ir aštriu srapų paragauti.
— Neužmiršk, tėve kad šie- lėtų sudaryti savo partiją. Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems J gėdą! 

met bus renkamas naujas kuri gintų jų rei a us. aip sRaitytOjams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-
•* sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- -------

— O ką toji partija pada- ?aRa dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustrio- 
rytų Amerikoje? ta Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams

— Jos tikslas turėtų būti ir pažįstamiems. Apysakos kaina -SI.80 su persiuntimu.
paimti valdžią Į savo rankas Užsakymus ir pinigus prašom siusti šiuo adresu: 
ir gerinti darbininkų būvj

ne tuščiais pažadais, bet pa- “KELEIVIS”
keičiant visuomenės tvarką 636 E. Broadway--------:-------- So. Boston 27, Mas*.

komunistus nėra efektinga 
ir nenulemiantis veiksnys, 
tačiau imtis naujų priemo
nių delsiama, nesiryžtama.

Nuo šio slogučio nelais
vas ir Dėdė Šamas. JAV-se 
konservatyvaus atžagarei
vio niekad netrūko, tačiau 
pastaraisiais metais jie ypa
tingai pasirodė nešvankiu 
šmeižtu, sėjančiu neapy
kantą ir kerštą prieš atsa
kingus krašto žmones. So
cialinės medicinos ir segre
gacijos reikalas seniai yra 
pribrendęs, bet kokį "gvol- 
tą“ sukėlė gydytojai, drau
dimo kompanijos ir baltieji 
rasistai prieš prezidentą 
J. Kennedy. kuris drįso mė- 
ginti baigti šią Ameriikos

S- Sabonis
prezidentas, o tokiais metais 
politikieriai kelia visokių 
gražių sumanymų, kad pa
trauktų savo pusėn balsuo
tojus. O negali būti gražes
nio sumanymo, kaip "karas 
skurdui“, nes skurdo visi 
nekenčia. Todėl tokį "karą“ 
prezidentas ir paskelbė. Ir

Silpnos bitės

Kodėl kai kada pavasarį 
bitės susilpnėja? Geromis 
sąlygomis pavasarį bičių 
šeimos kiekvieną dieną da
rosi vis stipresnės ir stipres
nės. Bet gana dažnai atsi
tinka. kad šeima pavasarį 
staiga susilpnėja ir ligi me- 
donešio jau nesustiprėja. 
Čia nurodysiu nusilpnėjimo 
priežastis ir priemones, kaip 
palaikyti bičių šeimas, kad 
jos nesusilpnėtų.

1. Esant temperatūrai 60 
laipsnių, bitėms maža pa
vojaus, o kai temperatūra 
55 laipsnių, vėjui pūstelėjus, 
bitės sustingsta ir krinta ant 
žemės. Bitės dažniausiai vi
sai žūna, esant temperatū
rai 50 laipsnių- Tada ir be 
vėjo joms pavojinga eiti į 
lauką.

Neturėdamos lizde van
dens. bitės eina laukan ir e- 
sant temperatūrai 45 laips
nių- Vadinasi, bitėms turi 
būti pakankamai vandens 
avilyje, šiltai aptaisytas liz
das ir visi rėmai aptūpti.

2. Dėl šalčių bitės negali 
parsinešti iš lauko šviežios 
duonos ir naudoja pernykš
tę. Jei bitės neturi pakanka
mai vandens, joms užsikem
ša viduriai. Jos išeina iš la-j 
kos su išsipūtusiu pilveliu i)-1 
miršta. Kad neapsirgtų. bi
tes reikia laikyti šiltai, gir
dyti vandeniu arba skystu 
cukraus sirupu.

3. Šeimos gali ir atsitikti
nai susilpnėti. Pavyzdžiui, 
gražią šiltą dieną, kai dau
gybė bičių darbe, staiga už
eina audra su ledais- Tada 
didesnė išlėkusių bičių dalis 
žūna.

Pasiruošimas medonešiui

Dažniausiai didysis me- 
donešis tetrunka tiktai 5-8 
dienas, retai kada ilgiau. 
Norint bites paruošti didžia
jam medonešiui. reikia 6 sa-

(Tęsinys)
vaičių. Vadinasi paruoši
mą reikia pradėti agrastam 
ir pienėm žydint.

Bitėms, kurios rudenį bu
vo tinkamai paruoštos, pa
vasarį beveik nieko ypatin
go nereikia daryti. Pakanka 
jas šiltai laikyti, aprūpinti 
maistu ir plėsti lizdą. Vieto
se. kur pavasarį maža me
dingų augalų, naudinga bi
tes žadinamai papenėti.

Daug daugiau rūpesčių y- 
ra vasaros pradžioje, kai 
tenka kovoti su spiečiumi.

K. M-, 
bitininkas

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas, .edagave pre f. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ....................... $12.00

Lietuviškai angliškas žo- 
dvna*. VRiaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių. 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko apie 
3-.000 žodžiu, 583 puslapiai, 
kvina ....................... $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
0si. apie 26.000 žodžių, kai
na ..............................  $4.00

TIKRA TEISYBE

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio admi

nistracijoj už 50 centų.

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos

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 stovyklas, są
žinės laisvę ir tt. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir Įdomi paskaityti. Jos

aina tik 50 centu

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

‘Keleivio" administraci-

nepriklausomybės paskelbi- praio skatytoiUi
mo akto pasirašytojo Stepo- keičia adresą, prane*
no Kairio spalvotą portretą lant naująjį adresą neuž- 
8x6 colių dydžio už 80 cnt miršti paraiyti ir senąjį.

4
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MOTERŲ SKYRIUS

Vergai grįžta „namo”
(Tęsinys)

Na. susirinko sargyba. Sukomandavo be jokių Įžan
gų. tiesiai:

— Žengte marš! Greičiau!
Ne jau, papūsk dabar — greičiau! Nuo visų objektų 

atsilikome, tai nėra ko nė skubėti. Ir nesusitarę visi zekai 
suprato: jūs mus laikėte, dabar mes jus palaikysime. Jums 
irgi. matyt, šiluma rūpi...

— Žingsni plačiau! — šaukia sargybos viršinin
kas.— Žingsni plačiau, vedantysis!

Papūsk — "žingsni plačiau'*! Eina zekai koja už ko
jos. nukorę galvas, lyg Į laidotuves. Mums dabar vis tiek. 
ar šiaip, ar taip, i stovyklą — paskutiniai- Nenorėjot su 
mumis žmoniškai — dabar nors plyšk berėkdamas.

Pašūkavo pašūkavo sargybos viršininkas "žingsni 
plačiau!“ ir suprato: neis zekai greičiau. Ir šaudyti nega
lima : eina penketais, kolona, sutartinai. Neturi sargybos 
viršininkas valdžios ginti zekus greičiau. (Rytais zekai 
tuo ir gelbstisi, kad Į darbą kiūtina pamažėle. Kas greitai 
bėga. tas savo bausmės stovykloje neišsėdės — nusivarys, 
nusibaigs). - '*• $

Taip ir žengiame — vienodai, tvarkingai. Tik sniegas 
po kojų girgžda. Kai kas kalbasi patyliukais, o kai kas 
tyli. Ėmė Šuchovas galvoti — ko pis dar iš lyto zonoje 
neužbaigė daryti? Ir prisiminė — ambulatorija! štai kas 
nuostabu: bedirbdamas visiškai užmiršo ambulatoriją!

Kaip tik šiuo metu priima ambulatorijoje- Jeigu ne
vakarieniausi. dar galima suspėti. Bet dabar lyg ir nebe- 
maudžia. Ir temperatūros nėra...s Tik laiką sugaiši! Ap
sieisim be daktarų. Tie daktarai tik i medini bušlatą nu-; 
varys. ,

Ne ambulatorija dabar jam rūpėjo, o kaip prie vaka
rienė ką prisidūrus. Visa viltis, jeigu Cezaris gaus siunti
ni — jau seniai metas.

Ir staiga zekų kolona sakytum nebe ta pasidarė- Su
siūbavo, pametė koją. trūktelėjo pirmyn, sugaudė sudūz
gė, ir štai užpakaliniai penketai ir šuchovas nebegalėjo 
pasivyti einančių priekyje, turėjo pabėgėti. Paeis keletą 
žingsnių ir vėl tekini.

Kai kolonos galas užsirito ant kalvos, tai ir šuchovas 
pamatė: dešinėje nuo jų. toli stepėse, juodavo dar viena 
kolona. Žygiavo už akių mūsų kolonai ir. tur būt. išvydę 
mus. irgi paspaudė sparčiau.

Tai galėjo būti tiktai mechaninės gamyklos kolona, 
joje apie trys šimtai žmonių. Ir jiems, vadinasi, nepasise
kė. juos irgi sulaikė. Bet už ką gi? Juos kartais ir darbe 
suulaiko. jei kokios mašinos nebaigia remontuoti. Tačiau 
jiems tai niekai, jie visą dieną būna šilumoje.

Na. dabar kas ką! Bėga vyrai, tiesiog bėga- Ir sar
gyba dumia risčia, tik sargybos viršininkas šūkalioja:

— Neišsitęsti! Iš užpakalio paskubėti! Paskubėti!
Kad tu nusprogtum, ko tu čia kranksi? Argi mes 

neskubam ?
Kas ką kalbėjo, apie ką galvojo — viską užmiršo, 

kolona gyveno viena mintimi:
— Pralenkti! Užbėgti už akių!
Ir taip viskas susimaišė, nebeatskirsi, kur įūgštu 

kur saldu, kad netgi sargyba zekams atrodė jau ne prie
šas. o draugas. Priešas — tai toji kita kolona.

Iš kaito visi pralinksmėjo, it pyktis išgaravo.
— Greičiau, greičiau! — galutiniai šaukia prieša

kiniams.
Atidūmė mūsų kolona ligi gatvės, o mechaninės ga

mybos kolona dingo gyvenamųjų namų kvartalo gale. 
Prasidėjo lenktynės nemačiomis. Dabar mūsų kolonai, 
žengiančiai viduriu gatvės, teko pramintas kelias- Ir sargy
biniams iš šonų ne taip klampu. Tai čia mes ir turime juos 
aplenkti!

Reikia mechanikus pralenkti dar ir dėl to. kad sto
vyklos sargyba juos ypač ilgai krečia. Nuo to laiko, kai 
stovykloje pradėjo žmones piauti. viršininkai mano. jog 
peilius pasidaro mechaninėje gamykloje. Į stovyklą jie 
patenka iš ten- Ir todėl. Įeinant Į stovyklą, mechanikus 
vpač atidžiai iškrato. Vėlų rudeni, jau žemė buvo Įšalusi, 
o jiems vis šaukė:

— Nusiaut batus, mechaninė gamykla! Paimt batus 
Į rankas!

Taip basus ir tikrino.
O ir dabar, šaltis ne šaltis, beda pirštu pasirinktinai.
— Nagi nusimauk dešini veltini! O tu — kairi nu

simauk !
Nusiauna veltini zekaa ir. šokinėdamas ant vienos 

kojos, turi tą veltini iškratyti ir autus išpurtyti — peilio, 
girdi, nėra.

O Šuchovas girdėjo, — nežinia, ar tai tiesa, ai ne. 
;Og mechanikai dar vasarą du tinklinio stulpus Į stovyklą 
atsinešė, o tuose stulpuose visi peiliai buvo paslėpti Po 
dešimtį ilgų kiekviename. Dabar stovykloje retkarčiais 
jų suranda — o* vienur, čia kitur.

Vyriausias Vatikano architektas Fransesco Vacchini 
stebi, kaip darbininkai nukelia garsiąją Mi'helangelo 
skulptūrą Pieta, kuri puoš Vatikano paviloną New 
■\orko pasaulinėje parodoje. Paroda atidaroma balan
džio 22 d. Lietuvių dieno joje bus rugpiūčio 23 d.

J. Janonis

PIRMOJI ŽIBUTĖ

Išdygo žibutė meili, pirmutinė- 
Žydrus jos žiedelis keleivi vilioja.
Bet greitai praeivis gėlelę sumynė.
Nulaužtas stiebelis liūdnai suvaitojo.

Jauni lapeliukai bežiūrint nuvyto.
Ir juos apraudojo tik auštančio ryto 
Daili palydovė sidabro rasa 
Ir genanti bandą vargdienė basa.

Julius Janonis gimė 1896 m. balandžio 5 d. Berži
niuose. Biržų valsčiuje, mirė 1917 m. balandžio 17 d. Pet
rapilyje.

Antanas Strazdas 

PAVASARIS

Sujudo sušneko.
Juda šneka paukšteliai.
Žydi rožėm liekneliai.

Raselė.
Krenta perlų raselė.
Linksma želia pievelė.

Gegužė,
Gegužėlė kukuoja,
Ir karvelis burkuoja.

Kiškelis
Lekia lygiom pievelėm.
Kerpa gudriom auselėm.

Pražuvo,
Pikti čėsai pražuvo,

Viskas jau kitaip, neg buvo.

Antanas Strazdas (geriau žinomas Strazdelio vardu) 
gimė 1763 m. balandžio 4 d. Kunigiškiuose. Jūžintų vlsč., 
mirė 1833 m. balandžio 11d. Kamajuose, šis jo eilėraštis 
buvo išspausdintas Aušroje-

BLONDINĖS NYKSTA

Patyrimas rodo. kad vy
rams daugiau patinka blon
dinės. tačiau jie tuokiasi 
dažniausia su brunetėmis. 
Prancūzų žurnale ”Science 
et vie** rašoma, kad ateityje 
vyrai jau nebeturės pasirin
kimo: moterys blondinės, 
pasirodo, nyksta. Tai aiškė
ja iš anketų, tyrimų ir statis
tinių duomenų, gautu iš i- 
vaiiių pasaulio šalių.

Dabartiniu metu 70 pro
centų Anglijos moterų yra 
brunetės, o prieš 60 metų ta 
proporcija buvo priešinga: 
65 procentus sudarė blondi
nės. Panaši padėtis yra 

Į Kanadoje ir Australijoje. 
Tose šalyse prieš 50 metų 
pusę moteių sudarė blondi
nės. Dabar Kanadoje blon
dinės sudaro tik 42 procen
tus. o Australijoje 38 pro
centus. Net Skandinavijo
je — blondinių tėviškėje — 
jos sutinkamos vis rečiau.

Tokio blondinių skaičiaus! 
mažėjimo priežastys yra 
Įvairios: Įrodinėjama, kad 
blondinės blogiau už brune
tes prisitaiko miestų ir pra
moninių rajonų gyvenimo- 
Kita vertus, dabartinis mais-, 
tas. kuriame yra daug rie
balų, patamsinąs plaukus. 
Tačiau, reikia manyti, pri
duria su šypsena žurnalas, 
kad svarbiausia yra natūra
li atranka: blondinės vra 
mažiau atsparios Įvairioms 
gyvenimo sąlygoms, negu 
brunetės.

Teises patarimai
Advokatė .M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti j keleivio skaitytojų klausinius teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausinius prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Lavv.
S Belgrade Avė., Roslindale,
Boston

Klausimas

Mano kaimynė supykusi 
mane viešai išplūdo, kitoms 
motei ims girdint, ir išvadi
no mane gyvate ir rupūže. 
Ar aš galiu ją traukti i teis
mą už viešą Įžeidimą?

O. K.

Worcester. Mass.

Atsakymas

Į teismą traukti niekas 
nedraudžia. Tačiau galiu 
Tamstą visai tvirtai užtik
rinti. kad nieko tuo nelai
mėsi. Vienintelis teisinis pa
grindas tokiam ieškiniui pa
tiekti yra angliškai vadina
mas slander, tai vra šmeiž- 
tas- Tačiau šitokiame ieški
ny žmogus turi Įrodyti teis
mui. kad jis turėjo piniginių

Mass. 02131.

sunku Įrodyti. Įstatymas nu
mato tam tikrus atvejus, ku
riais apšmeižtas žmogus ga
li laimėti ii* neĮrodydamas 
piniginių nuostolių, kaip 
pav.. jei Įrodo, kad šmeiž
tas galėjo pakenkti jo biz
niui arba profesijai; arba 
jei šmeižtas buvo nepapras
tos rūšies, būtent, jei ap
šmeižtasis buvo apkaltintas 
kokiu nors nusikaltimu 
(pav.: ”Tu pavogei mano 
pinigus!“). Yra ir kitokių 
išimčių, bet jos retos ir
Tamstos atsitikimui nepri
taikomos. Tamstos minimu 
atveju prisidėtų dar vienas 
elementas: kiltų klausimas 
teisme, ar gyvatė bei rupūžė 
yra šmeižto žodžiai, teisi
niai kalbant?

Tad patarčiau incidentą 
nuostolių dėl to šmeižto, kas užmiršti ir dėl jo be reikalo 
tokiais atvejais yra labai nesijaudinti.

ŠEIMININKĖMS

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Dėl Belgijos gydytoju streiko mirė šitos motinos 15 
mėnesiu kūdikis. Dėl to du gydytojai patraukti teismo 
atsakomybėn.

Bulvių bandelės

Du svaru bulvių, pusantro 
šaukšto miltų (nebūtinai). 
1-2 kiaušiniai. 2 uncijos] 
sviesto (užpylimui)- Įdarui: 
10 uncijų varškės ir truputi] 

(margarino, pusė kiaušinio, į
Nuluptas bulves išvirti pa-j 

j sūdytame vandenyje, r.u- 
] sunkti, nusausinti ir ge: ai 
; sugrūsti arba sumalti. At: u- 
.išinus Įdėti tris ketvirtai a- 
j liūs suplaktų kiaušinių ir už- 
i minkvti tešla.
I *
I Iš paiuoštos masės pada
ryti paplotėlius. Įdėti Įdaro 
ir suformuoti vidutinio dy
džio apvalias bandeles. Su
dėti Į skardą, plonai ištep
tą riebalais ir pabarstę tą 
miltais, paviršių patepti li
kusiu išplaktu kiaušiniu. 
Kepti vidutinio karštumo 
orkaitėje 10-15 minučių.

Paduodant i stalą, užpilti i 
į išlydytu sviestu arba pakai
tintu sviesto ir grietinės mi
šiniu. Galima užpilti spir-l 
gučiais. svogūnais ir grieti
ne.

į Įdarui: ištrinti varškę, i- 
dėti margarino, kiaušinių ir 
druskos- Galima vartoti gry
bų arba mėsos Įdarą.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate anie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia d-»va^a bus 
šios knygos:

Stasio Michehoro “Lie

tuvių Išeivija Amerikoje,” 

kaina minkštas vršeliais $4. 

kietais $5.00.

Steoono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina S5.50

Kinro Bielinio “Dieno 

iant”. kaina $6.00.

Kipro Bielinio **Penktiej: 
■Vietai”, kaina $6.00.

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės “Kryšiau? kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Neš
vyti?. 222 pusi., kaina ....$3.95.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, para-ė St. Mi
chelsonas, virš 50(1 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais 
viršais .......................................... $4.00

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS, P. Abelkk 
is’ -• - ro-anas iš žemaičių krik
što Likų, kieti apdarai ____tž.of

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių rr ančių kalbomis 
apie lietuvius rišame pasauly, 

464 psl. Kaina ......................... $6.50

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
sūraus Kin-o Bielinio įdomūs at.-i. 
mirimai. 464 paL, kaina... .$€.00

1905 METAI. Kipro Belinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslaniai. 
Kaina ............................ ............ $6.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. l°0 psl. Kaina .. $2.0€

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

Hšl ai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
>26 pusi. kaina .........................$5.00

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

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tono? diktatūrą. Pirma dalis 380 
ps!. Kama................................. $3.00.

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kama............................. $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su aaugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ..................... $8.50

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra. faktų šviesoje. Trumna bolševiz
mo i -tori ja ir valdymo praktika. 
J-abai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

-ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI nu< 
seniausių laikų iki Lietuvos r.e 
priklausomybės galo 1795 metais 
Farašė Jonas Karys, daugybė pa 
veiksiu, 396 psl.. geras popierius 
kaina ........................................ $10.06

ALTORIŲ SESCLY. V. Putino-My- 
kolaicto romanas trijose dalyse. 
Vi.-os trys dalys įrištos j vienų 
Autorius, nats buvęs kunigas, »p- 
ra<o, Kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl motervstėa. 
knygų, kieti riršai, 031 puslapis 
Kain* .................................... $6.<X)

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ. K. Žuko I- 
dcmūs atsiminimai, 477 psl., kai
na .................... $5.00.

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

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ____ $5.50

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

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

KODĖL AS NETIKIU Į DIEVĄ T 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kalia .................... .. 20 Cnt.

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

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

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kode’ mūsuose nė
ra vienybės. 80 psL, kaina .. ti.M

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kair.a 25 c.

DĖT. LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų rasta’ dėl bol
ševiku okupacijos ir teroio Lietu
voje. Kaina............................. 25 Cnt.

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitu tautu valgių receptų, 
122 puslapiai, kaina................$1.25

CEZARIS, Mirko Jeauliė romanse 
trijose dalyse, kiekviena dalis 
$2, ara visos J. dalys............ 56.04

NEPRI KIJkUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Kurys, la
bai daug paveiksiu, 255 psi. gera 
popiera. Kaina ......................... $5.04

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai is I ieta- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kair.a ............ $2.04

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, xa»p 
karui rinant prie gai© tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mo
šų rašytojos pirmojo karo meto 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveiksiu, 128 pusiaujau 
kaina .......................................... 50 Ct.

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

DEMOKRATINIO SOČIA LI7MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams sm- 
prasti. Kaina .............................SOe.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63e E. Broadųray ------- :-------- So. Boston 27, Mam. J

1
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AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 
2-jj atsiminimų tomą TAU, LIETUVĄ netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos |kaina $6.00. Perkantieji TAI, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina 

K. Bielinio Dienojant 

K. Bielinio Penktieji Metai

K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija

$5.50 už $4.00 

$6.00 ” $4.00 

$6.00 ” $4.00

$2.50 ” $1.80

Dabartinio laikinai einančio Brazilijos prezidento pa
reigas Mazzilli sūnus studijuoja Bostone, čia matome 
jį (kairėj) kalbantis su Brazilijos konsulu Hersyl C. 
B. de Pereira Bostone.

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku
sieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00. t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Iv.otinos lūpose su tyriau

sia meile tariamą aš pirmą 

kartą išgirdau tave, lietu

viškasis žodi!

St. Santvaras

iTykAi: DYKAU

NENUSIMINK, gausi pagal
bą. V aistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą:

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

N'ewark 4, N. J.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJU 
SKELBIMAS

NAUJAUSIOS KNYGOS

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukeiją (8% x U*/s) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewoou, Chicago 29. IH.

J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.

A. Sukauskas, 2002 Ferdinand. Detroit 9, Mich.

A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd.. E. Cleveland 12. Ohio.

J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATCROS FONDO LEIDIMŲ AT
STOVYBĖ "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 Mest 57th St.. lOih f k, New ^ork. N. Y., 
10019.

kovoti su dideliais sunku-į Pamaldos evangelikams 
mais.

Visiems sustojus ir sudai
navus Laisvės Varpui Il
giausių metų. toliau malo
niai laikas leistas prie gra
žiai papuoštų ir gausiai ap
krautų stalų, šokių muzikai 
grojant.

Laisvės Varpo dešimtme
tis buvo paminėtas gražiai 
ir kultūringai. Tikėkimės, 
kad taip pat gražiai bus mi
nima ir jo 20-ties metų su
kaktis.

Ž-is

ĮGALIOJIMAS NUODĖMES 
ATLEISTI

Atsakymas į H. Kubelio klau
sima: Kas turi galia nuodėmes 
atleisti ?

Romos katalikų kunigai sako, 
kad tik jie tegali nuodėmes ki-

----------- , tiems atleisti.
Šį sekmadieni, balandžio jono E v. 20:22-23 parašyta, 

19 d. 2:30 vai. popiet Firsth kad Viešpats Jėzus, būdamas su 
jiems tarė:

Balfas aptarė savo reikalus

VIETINĖS ŽINIOS
Laisves Varpas turi 

skambėti

Tokia nuotaika buvo sek-1 
madienį So- Bostono Lietu
vių Pik Dr-jos salėje, kuri 
buvo kupina bostoniškių. 
brocktoniškių. vvorcesteriš- 
kių ir kitų vietovių lietuvių, i 
susirinkusių i Laisvės Varpo 
10 metų sukakties minėji
mą.

Deja. salėje buvo pasiges
ta daugelio tokių vietinių 
kultūrininkų, kuriems Lais
vės Varpo programa, rodos, 
turėtų būti arti prie širdies, 
kurtų mintis Laisvės Varpas 
daugiausia atitinka. Gal 
jiems gražus sekmadienio 
oras buvo svarbiau už gražų 
darbą...

Jį pradėjo Anelė Januš
kevičienė, čia gimusi ir au
gusi, bet lietuviškai kalban
ti taip. lyg ji vakar būtų iš 
Lietuves atvykusi. Minėji
mui vadovauti buvo papra
šytas ir.ž. Vytautas Izbickas. 
kuris tas pareigas tikrai ge
rai atliko.

Laisvės Varpas visada 
pasižymi originaliomis ir 
aktualiomis mintimis, todėl 
ir jo parengimai vis būna ne 
tokie kaip visur ir visuomet- 
Jo programa vis yra aukšto 
lygio, nieko joje nėra atsi
tiktinio, tik laikui sunaudoti 
skirto. Tokio pat gero lygio 
buvo ir šis sukakties pami
nėjimas.

Meninę programą pradė
jo poetas Stasys Santvaras, 
paskalydamas kelis nuotai
kingus Lietuvos atbalsiais ir 
kt. temomis eilėraščius. Po 
to kelias daineles puikiai su
dainavo jau senokai mūsų 
tarpe girdėta mūsų pamilta 
dainininkė Daiva Mongir- 
daitė. akomponuojant kom
pozitoriui Juliui Gaideliui. 
Susirinkusiems tai sudarė

irgi didelį malonumą. Sol. 
Stasys Liepas ši kartą ne
dainavo. kaip visų buvo ti
kėtasi. bet deklamavo savo 
paties parašytą humoristini 
kūrin.-

Staigmena buvo pagrindi
nis minėjimo kalbėtojas. 
Juo buvo poetas Antanas 
Gustaitis. Mes visi esame į- 
pratę ji girdėti skaitantį sa
vo satyras ar eiliuotus hu
moristinius kūrinius. Čia jis. 
kaip buvęs Lietuvoje ilgus 
metus radiofono redaktorius 
ir direktorius, pasakė kalbą 
Varpo dešimtmečiui ap
žvelgti.

Ir ką jūs manote ’ Tai bu
vo kalba, trukusi tik kelioli
ka minučių, bet kurios bū
tum galėjęs su malonumu 
klausytis valandą. Joje bu
vo ir rimtumo, ir sarkazmo, 
skilto mūsų dienų tikrovei. Į 
ir jaudinančios teisybės, su 
kuria Laisvės Varpas per 10 
metų susiduria. Taip kalbas 
sakyti reikia pasimokyti.

žodžiu Laisvės Varpą 
sveikino tik viena adv- Zu
zana Šalnienė savo vyro 
Lietuvos garbės konsulo 
adv. Anthony Shallnos var
du. Buvo nemaža sveikini
mų raštu, kuriuos perskaitė 
minėjimo programos vado
vas.

Pabaigai, žinoma, kalbė
jo šios sukakties didžiausias 
kaltininkas Laisvės Varpo 
valdybos pirmininkas ir jo 
programos vedėjas per vi
sus 10 metų Petras Viščinis-

Jis prisiminė Laisvės Var
po didžiuosius gyvus ir mi
rusiuosius rėmėjus, dėkojo 
visiems už paramą ir pareiš
kė. kad Laisvės Varpas tol 
skambės,, kol lietuvių visuo
menė ji rems ir jo balso no
rės. Aišku, moraliniai ji vi
si remia, tik tos materialinės 
paramos vis trūksta ir tenka

Balandžio 11d. buvo Bal- 
foskyriaus metinis susirinki
mas. Apie skyriaus 1963 m. 
veiklą pranešė pirm. Anta
nas Andriulionis, o finansus 
ižd. Alfonsas Baika. Ir per
nai skyi ius centrui pasiuntė' 
$800. Rev- komisijos vardui 
aktą paskaitė Andrius Ke
turakis ir pasiūlė pareikšti 
valdybai padėką.

Į vaidybą išrinkti: Anta
nas Andriulionis. Antanas 
Bričkus. Alfonsas Baika, 
Povilas Jančauskas. Vincas 
Kasakaitis, Antanas Vilė- 
niškis ir Povilas Žičkus. Jie 
visi. išskyrus P. Žičkų, buvo 
ir senojoje valdyboje.

Rev. komisija palikta se
noji: Edmundas Cibas. An
drius Keturakis ir Jackus 
Sonda.

Alto posėdis

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. ‘

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

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Mass. 
636 E. Broadway,

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių! 
premijuotas rinkinys. 94 
psl., kaina $2.

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės-1 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.o0.

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

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
savo mokiniais,

DvasLT K‘im į KATRYNA, Sally Salmi-
apylinkėse gyvenantiems e-: atleistos, ir kam sulaikysite, ios ' nen> garslos švedų rašyto

jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

Lutheran Church. 299 Bet 
keley St. bus Bostone ir jo

vangelikams pamaldos, ku- bus sulaikytos.“ ir vėl Mato Ev.:
rias laikys kun. H. Dumpys. 1\:1S -vra Par5iS.vt.Ą’ ..Iš tikrųjų J 1 J sakau jums. ką tik jus surišite

Pakliuvo riebūs 
"paukšteliai“

Prisiekusieji posėdininkai 
nutarė patraukti teismo at- 
sakomybėsn buvusį Mass- 
vandens kelių viršininką 
Bessette ir kitus 6 asmenis.

žemėje, bus surišta ir danguje, 
ir ką tik atrišite žemėje, bus at
rišta ir danguje.“ Reikia paste
bėti. kad šitie žodžiai, duodan- j 
tieji galia atleisti nuodėmes, yra ! 
taikomi tik ’iems, kurie yra Die- i

PANEVĖŽYS, didžiausiaĮ 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

vo vaikai ir išpažįsta Kristaus . „„ . _ _ , .,
mokslą. Jie yra pažine tiesą ir. VARPAS nr. 5, daug jdo- 
Dievo dvasios vedami, elgiasi, į mių straipsnių, 278 psl., 
kaip reikalauja Dievo Dvasia. ■ j<ajna $2.00.
Jeremejo pranašo 23:28 pasakv-1

kaltinamus vagyste ir kito-' ^U(1uP^X-iX“ atskirklte RUDENS SAPNAI, Kotry- 
kiomis suktybėmis, ryšium q dai.ar pasistengsime kiek nos Grigaitytės eilėraščiai, 
su prieš 5 metus vykdytais galima trumpai šį klausimą pa- premijuota knyga, 80 
Wellfleet uosto darbais. Jie aiškinti. (Skaityk Rom. 5:12 ir kaina $2.00.
padarę nuostolių už 2 mil. s^elitame rąste pa>aky-
dolerių.

ps1.

LAWRENSE, MASS,

Alto skyriaus posėdis bus 
ši penktadieni, balandžio 17 
d- 7:30 vai. vak. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos pa
talpose. Visi nariai prašomi. 
dalyvauti, nes bus duota a 
pvskaita ir renkamas prezi 
diumas.

PRANEŠAME. KAD KNY

GOS "LENGVAS BŪDAS 

IŠMOKTI ANGLIŠKAI“— 

NEBETURIME.

Ar turi šitas 
knygas?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORLLA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS. 212 psl., 
kaina 75 centai.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kai
na .................................$0.50

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

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

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

STABMELDIŠKA LIETUVA.

ta, kad visas pasaulis dėl pirmo- Į LJETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
jo žmogaus Adomo nusidėjimo i lrT>T,TT,n;n ,
jiateko į nuodėmę, sugedimo ir MERI K OJE, St. Michelso- 
mirties kalėjimą. Dievas siuntė no vaizdžiai parašyta Šio 

krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

savo Sūnų. kad pasauli išpirktų 
iš to pasmerkimo ir išlaisvintų 
žmoniją iš sugedimo ir nuodė
mės nelaisvės. Jono 3:16; 17:3; 
Mato 20:28: Jono 6:47.

Iš šitų žodžių mes matome.

Patikslinimas
Čia patikslinama praeita

me numeryje išspausdinta 
žinia apie Bronės Sakavi- kad tas. kuris įtikėjo, kad Ju
čienės mirti. Ji palaidota W. j zus Ristus yra Dievo Sūnus ir
Pansh kapinėse Andovery. ( leislas nnuo nuodėmės. Taigi 
Mass.. paliko liūdintis sūnus dabar atsiminkime Jėzaus Kris- 
Antanas su žmona.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

taus žocžius: Kuomet kuris . — a t a inckTi a t
nors iš Kristaus mokinių, turįs RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 

• . . v i Dievo Dvasios ir tikrai supran- ATSIMINIMAI, parašė JuO-
Įgytas patyrimas svarbiau !taptis an,žino išganymo planą zas Liūdžius, 246 pusla-

uz septynis įsmmtingus pa-| bei Jėzaus Kristaus aukos reiks- . . . t.
j mę. kalba į pasauliečius arba piai, kaina..........$3.0U.

------ -------------------------- vardiškus krikščionis, tada to- p_ ..y,- MANO LAIVELI
. . . kie lieka atrišti iš savo nuoae- rLAUh, MAINU L»A1VEjU1,

fieskojimai mių. o tie, kurie juos atrišo, yra
_______ ; tie, kurie į juos kalbėjo.“

(Bus daugiau).

mokymus.

Rozalija Grigaliūnienė 
(vyro vardas Juozas), gyve
nanti Brazilijoje, ieško savo 
sesers Onos Malhauka-Kot- 
kevitšus (vyro vardas Sta
sys) iš Rumšiškių parapijos, 
gyvena JAV. Yra svarbus 
reikalas.

Skelbia: VVilliam Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34, 
Ohio.

| Mes turime paskaitų iš šv. 
Rašto, siunčiame nemokamai

' (Dievo Karalystės žinios. Tėvas 
Sūnus, šv. Dvasia, Dievas ir

Ja pačia arba apie ja ka Protas, štai -Jūsų Karalus, Tie 
nors žinančius prašo praneš- sa apie pragarą), 
tišiuo adresu: John Griga
liūnas. 162 Mvrtle St.. Law- 

: rence, Mas*.

Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina......... S2.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 4*0 
psl., kaina. . . . $5.00

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizaciia gyvulis nuo 18S6 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJUJ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių »r Iidžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. res savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS nelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalir-ę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di-

SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĘ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumu.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SI A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atvedi narvs ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonuose, jos teikia 
žirias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

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

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-0 ji 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 Prūsų 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

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

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

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

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

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 ps!., kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl.. kaina .. $5.00

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

,lš DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina ..................... $1.00

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

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS D STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psi., 
aaina ............................... $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl., kai- 
kaina ............................... $0^5

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 psk, kaina ....................$2.00

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psk, kai
na ........................................ $0-30

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

ma siųsti:
KELEIVIS

8at
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LDD NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Visiems buvo malonu

Parodą sutvarkė J. Lap-
siene.

Pasidžiaugę vaikų prog
rama ii paroda, dalyviai tu
rėjo progos ir skaniai užkąs
ti. nes buvo patiestas didžiu

Balandžio 5 d. Įvykusia
me So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos patalpose 
Lietuvių Darbininkų Drau- nebuvo ruošęs, 
gijos susirinkime iš sekre
toriaus N. Jonuškos prane
šimo paaiškėjo, kad serga 
šie nariai:

E. E. Alukonis Veteranų 
ligoninėje. S. Puceta ir Ona 
Stankienė senelių prieglau
doje. Namie gydosi W- V.
Anesta. J. Andriukaitis. J.

Pabaltijo Motetų Klubo 
Atvelykio dieną surengta 
popietė nebuvo paprasta- 
Tokios, regis, dar čia niekas dekoruotas iš tos pačios teš

los ežiu. beržo šaka ir kt.. E.
1 ia susirinko didelis bū-' ' aliukorienės tortas, deko-

čooooooocoooooeooooo
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. sdxht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

SAV-ON
• ROOFING and SIDING
J 409 W. Broaduay, So. Boston | 

AN 8-2150

Minės A. Smetonos mirties Nuo gegužės 1 d. Dorches- Išnuomojamas 6 kamba- 
tery išnuomojamas 7 kam- riu, 2 verandų vasarnamis, 
bariu kolonialinio stiliaus didelis kiemas — Centervil- 
geras butas ir garažas. lei. Cape Code. netoli Craig-

Skambinti po 5 vai. vak. ville pajūrio. Skambinti tel.
tel. 825-5753 ................ (171 GE 6-5139 (Bortone).---------------------------------- (17)

sukaktj

Balandžio 19 d. 3 vai. po
piet So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos salėje rengiamas 

Hs?eLvkinV ^ZŠ“su Ukrai £"Uno Smetonos mirties 
nuostabiais ir gardžiais vai- 20 sukakt.es nuneji- 
giais. mas. Programoje: prof. J.

_ . i Puzino paskaita, sol- Irena
To stalo papuošalas buvo: g^kurnitė Bostono Miš- 

. lanjo> I aliulienės tortas. rus choras ir kt.

Padėka

gos namų saleje 
kams meninė programa, ku
rią jie patys ir atliko, šokda
mi. dainuodami, eilėraščiui

tortas ir tt. , ketą puotą. Už tai nuošir-
Juos buvo gaila ir piaus- džiai dėkoju iam. o taip pat 

tyti. bet paragavusieji jau dukteriai Mildred ir žentui 
Joseph Ancoin. seseriai Gla- 
res Točkienei.

sakydami, skambindami, tikrai nesigailėjo.
Jiems vadovavo Cibienė. oj Vadinasi, turime ir geru

Janeliūnas. Br. Kreivis ir kt. Velykų bobutė (0. Mučins- šeimininkių.
I LDD kuopa istojo penki kienė) kiekvieną solistą ap-

dnvo rin in kiik-liu Hnvanėlp OtHia t\ai Ke 11'Į dovanojo kuklia dovanėle 
Iš šalies stebint buvo aišku, 
kad popietė vaikams suteikė 
didelio džiaugsmo. Kai kam 

Praeitais metais nariams i įj tu „didžiųjų** solistų ši 
suruoštos Įvairios kultūrinės popietė, atrodo, buvo pir- 
pramogos turėjo pasiseki- mas pasirodymas scenoje.

nauji nariai
Pagerbtas P. Čiapas, su 

laukęs 80 metų amžiaus.

mą. jos davė ir pelno. Šiais 
metais bus bendra vakarie
nė. gegužinė ir kt-

LDD kuopai šiuo metu 
priklauso 25 šeimos, kurių 
vyras ir žmona yra nariai, ir 
atskirai 28 moterys ir 25 vy-

ir kas gali žinoti, koks nuo
stabus aktorius iš to ar kito 
pipiro gali išaugti.

Be to, vaikai turėjo dar ir 
kitą malonumą — galėjo ri
dinėti margučius.

tena Gali
nienė. Vaičjurgienė ir kt. I

Klubas tikrai pagirtinas 
už tokią Įdomią Atvelykio 
popietę-

Dabartinė Moterų Klubo 
pirmininkė yra Lidija Če
pienė.

Trūksta kandidatų

Kazimierui ir Monikai 
Plevokams dėkoju už gražią i 
gėlių puokštę, visiems už at
silankymą ir dovanas.

Mary Peshino

N. Anglijos apygarda te
pasiūlė vos 8 kandidatus Į L.

Išnuomojamas 6 kambariu 

butas nuo Birželio 1 d. City 

Point rajone. Tel. AN 8-6747.

FORTŪNA FUEL CO. 
reikalingas 

PARDAVĖJAS

OPENS MONDAY
Celetorat* the Hotidsy at New 
Enęland's largest track. 10 Bis 
thrill packed raca*. Originatora 
of the fatnou* Twin Double. 
POST TIME 1:45
DAILY DOUBLE 1:40
1WIN DOUBLE 5 - 6 • 7 B 8TH RAGES

PARMODAMI NAMAI 
SOI’i H BOSTONE

Bruadway — 12 išnuomoja
mu patalpų: 8 butai. 4 krautu
vės, apšildomos, visos išnuomo
to', geras pirkins. kaina — 
$37,500. labai geros sąlygos. 
Tuoj apžiūrėkite.

Broadaay — 2 krautuvės. 2 
butai, naujas stogas ir porėtus, 
naujas šJdvmas gazu, nauji ga
zo pečiai, $7,000, geros sąlygos.

Ik'vter St. — geram stovy 3 
butai po 3 kambarius, kiekviena
me \cnia. metaliniai langai 
(storm w.), kiemas. Kaina — 
$1,000 grynais pinigais.

KETVIRTIS REALTY 
370 West Broaduay 

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

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL 

So. Boston
Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ii 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

DAŽOME IR TAISOME
J Al Stecke F. Pukanasis {
{ Res.: 8 Faxon St. Natick « 
! Brockton 586-9272 655-0807 «

i Telefonas: AN 8-2805 ;
\Dr. Jos. J. Donovan] 
\Dr. J. Pašakarnio \>

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS

Valančios: j
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. J 
Vakarais iš anksto susitarus •

447 BR0ADWAY .
South Boston, Mass !

1

Bendruomenės Tarybą, o
rai. tuo būdu kuopai pri- Tėvams, aišku, smagu bu- reikia ne mažiau kaip 10, to- šildymui vartojamai alyvai 
klauso 103 nariai. Daugu- vo sekti savo vaikus, bet ne- dėl kandidatų siūlymo ter- ir Įrengimams platinti, 
mą narių sudaro moterys. pritrūko džiaugsmo ir ki- minas pratęstas iki balan-i

Be kitų klausimų, susirin 
kime iškilo ir ALTo šaukia- i 
mas birželio 26-28 dieno
mis Lietuvių kongresas Wa- 
shingtone. Nekilo jokios 
abejonės, ar verta jame da
lyvauti. Valdybai pavesta 
pasirūpinti pasiųsti Į kong
resą atstovus.

Susirinkimą sumaniai ve
dė pirmininkas V. Jackū
nas. Nors Įvairiais reika
lais pasitarta, bet nereika
lingai nekalbėta, tai susirin
kimas užtruko tik porą va
landų.

P. Čekanauskas iš Meri- 
den, Conn-. negalėdamas 
susirinkime dalyvauti, at
siuntė $5 auką.

V.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

tiems, kurie buvo atėję.
Viršutinėje salėje buvo 

rankdarbių parodėlė- Joje 
matėme tautinių juostų, pa
galvėlių. kilimėlių, užuolai
dų ir kitų austų ar nertų da
lykų. Viskas pačių bostoniš

džio 15 dienos.

J. Vaičaičio įstaiga 
kitoje vvietoje

J. Vaičaičio vadovaujama 
Cosmos Parcels Express 
siuntinių įstaiga išsikėlė i

įrengimams platinti.
Turi mokėti suprasti ir

kalbėti lietuviškai.
Skambinti: GE 6-3442

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲl

kilį moterų sukurta, tik vie- kila vieta _ J27 Broadwa; » 
nas Kitas uaiyKėits atsivež- So Bosl<;n Ten ,ima B 
tas dar įs Lietuvos. | ti ir Ke!eivį

Didžiausios juostų audė- —.—.............. ........... . ......
jos, pasirodo, besančios Ona * * - - -
Girulienė ir Anastazija Bal- ANTANAS ŠIDLAUSKAS
tušienė. E. Valiukonienė 
pirmavo savo pagalvėmis. 
Tai ir Juzės Lapšienės mė
giama sritis. Joana Ulpienė

STATYBOS KONTRAKTORIL'S

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir kt. 

Pertvarko verslo ir 
gyvenamas patalpas.

parodė du išsiuvinėtus pa- Su mumis niekas nepajėgia TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADU AY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
AM Bandomis 1190 kilociklu

• š WK0X, Framingham. Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 

173 Arthur St

DOVANOS I LIETUVĄ

veikslus. F. Karosienė nerti
nius ir tt.

Visi eksponatai buvo vie
nas už kitą gražesni. Malo
nu, kad Bostone esama to
kių tautinių rankdarbių puo
selėtojų-

varžytis. 
Skambinti nuo 9 vai ryto 

iki 5 vai vakaro 
tel. GE 2-2776 

400 Norfolk Street. 
Cambridge. Mass-

RADIJO PROGRAMA

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

Perduodamai Vėliausiu
Siųskite dovanų sintinius pasaulinių žinių santrauka 

jį giminėms i Lietuvą per mūsų r komentarai, muzika, dai- 
& įstaigą. Čia kalbama lietu- uos ir Magdutės pasaka.
M viškai, žemomis kainomi* Biznio reikalais kreiptis J 

galima gauti Lietuvoj labai Baltic Florists gėlių ir dova- 
vertinamu prekių. Patamau- ni krautuvę, 502 E. Broad- 
jam greitai ir sąžiningai. So. Bostone. Telef o-
d -a. »• • uas AN 8-0489. Ten gauna-Pastu gauti sintiniai greitai

, . - • _j mas ir Keleivis.pertvarkomi ir pasiunčiami.
Siuntiniai nueina tvarkingai.

) BĖDOJE, nakti ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai i• « az z______ __ i- - v . * *

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

• be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kuria sezono Į 
» dieną. * j
i

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2— 
Sekmadieniais ir

«
i

I ir 6—8 1
šventadieniais {

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY, So. Boston 27. Mass.. Tel. AN S - 8764 
Persiunčiame Jūsą sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs-

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

VNESHPOLSYETORG

• 2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
: Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio Į
• ir kati'o. jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes j r 
Į kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.

3. Dalių išlaidų garantija:

; 4. Lengvas mokėjimo planas:

Apsidrausk 1
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ »

Draudžiame nuo polio, viso- • 
Ž j {kių kitokių ligų ir nuo nelai- } 

5 mių (ugnis, audra ir kt.) .. J

pagal susitarime 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Masa.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
Se. Boston, Mass. 

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

Namai ir ūkis:
287 Coneord Rd„ Billerica. Mass.

TEL. MO 3-2948

• Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. /
• Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — f , .„
- jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lygiomis dalimis per Į 5į 10 ar 12 JOK.U PAPILDOMU ISLAU>V. «|! KONTRIM

J Visais insurance reikalais }

patvarkymą siuntiniai prii- : 1------------------------  ------- „----------- .
—•—.i siuntėjų pristatytų • 5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas: • į {

£ Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums • { Jastire of
mami
daiktų (tik ne senų) ar pa
pildomi vietoje krautuvėje. 
Visi mokesčiai sumokami 
vietoje išsiunčiant siunti
nius, kad gavėjui nereikėtų 
primokėti.

Priimami užsakymai, čia 
sumokant nustatytą' mok'

Į jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia • J 
/ šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi f• _ __ ___  -__ -t__ • * . • :

thePeace—ConstaUe J 
598 E. Broad way »

So. Boston 27, Mass. t
8-1761 ir AN 8-2483}

f

kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun- ų, jr užsakyti daiktai prista- •
I

Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami priimami maisto siuntiniai- ; 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- sudaryti čia, ar užsakant iš 
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. Europos firmų standartiniai
Medžiagas, odas. skarvtes. megstinius ir kt. galima pirkti SAVI- aFI<8,į aro™1 PasiTI , Inai 
KAINA mūsų Įstaigoje. Katalogai gaunami ang-
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au- lų- ukrainiečių ir lietuvių 
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa- kalbomis.
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų Suinteresuoti gali rašyti 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

įstaiga lietuviška, kreipkitės lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SAJTNIN- 
GI AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSI AT PERSIUNČIA 

SIUNTINH’S. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame *u INTURISTO i^alio.iimai?

Siuntiniai or5!mami ka««1ien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
S vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ryto iki 12 vai. d.

JONAS ADOMONIS

tėjo ir gavėjo adresus. tomi U.S.S.R. vietoje. Be to,

lietuviškai.
Įstaiga atidaryta kasdien 

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

Corp.
327 W. Broadvray 

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

Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsą 
Namą Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204. arba 
pasiųskite atvirute:

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

oooooooecrtooooooeaoeoeoooooooooooooooeoooBOf,

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją te 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekai.

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. * 

X Lipdau popierius ir taisaus 
J viską, ka pataisyti reikia. ’ 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

►*

t

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurancet

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plombini:—Heating—Gus—Oil 
License No. 4839 

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

»!
»!:

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

I

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Sariainkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plamberisma 
Visokia geležies daiktai

sukakt.es



