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62-RIEJI METAI

Didelis Anglijos darbiečitĮ 
laimėjimas

Premjeras W ilso nas neapsiriko — rinkimus laimėjo. 
Dabar turės žymią persvarą ir galės drąsiai vykdyti savo 
sumanymus.

Nuo 1964 m. Didž. Brita
niją valdo darbiečių partija, 
bet ji teturėjo tik 3 balsų 
daugumą, todėl vis, kaip sa
koma, kybojo ant plauko: 
lengva buvo gauti nepasiti
kėjimą. Premjerui Wilso- 
nui beveik 2 metus pavyko 
išsilaikyti, bet ilgiau jis to
kios padėties nebepakentė 
ir, pasirinkęs patogų laiką, 
paskelbė naujus rinkimus, 
tikėdamassis juos laimėti ir 
gauti žymią atstovų daugu
mą-

Ir neapsiriko: kovo 31 d. 
rinkimus jis tikrai laimėjo. 
Dabar parlamente bus dar
biečių 363, konservatorių 
254, liberalų 12 ir airių dar
biečių 1. Tuo būdu darbo 
partija turės 96 atstovų dau
gumą, ir kiekvieną kartą ne
bereikės vyriausybei drebė
ti dėl nepasitikėjimo-

nn_i_’_ i _ •— j__i:.a ūkio laiiiiejiiiio uaruie- 
čiai nebeturėjo nuo 1945 m., 
kada nuvertė Churchillio vy
riausybę.

Jie laimėjo, bet ir pasiėmė 
didelę atsakomybę.

Prieš akis darbiečiams 
stovi sunkūs uždaviniai. Kai
nos ir algos kyla, svaras 
lengvas, pramonės produk- 
tingumas mažas, Rodezijos 
reikalai nesivysto taip, kaip 
buvo numatyta, reikės paga
liau nuspręsti įsijungimo į 
Bendrąją Europos rinką, o

” Draugui“ sukako 
50 metų

Kovo 31 d. Chicagoje ma
rijonų vienuolių leidžiamam 
„Draugo“ dienraščiui suka
ko 50 metų- „Draugas“ pra
dėjo eiti 1909 m. savaitraš
čiu ir tik nuo 1916 m. kovo 
31 d. dienraščiu- Jo pirma
sis redaktorius buvo kun. A. 
Miliauskis, dabar redakcijo
je dirba kun. Pr. Garšva, L. 
Simutis, kun. K. Barauskas, 
A Baronas, K. Bradūnas ir 
kun. J. Prunskis.

„Draugas“ nebuvo pirma
sis JAV dienraštis. Ta garbė 
tenka „Naujienoms“, kurios 
dienraščiu pradėjo eiti 1914 
m- rugpiūčio 1 d. ir tebeeina 
iki šiol.

Dienraščiu eiti. mėgino 
„Katalikas“, „Lietuva“ ir

v rv»i v • Enf mušhesAio.
------------T J

Lietuvių televizija 
Chicagoje

Chicagoje nuo kovo 25 d. 
duodama ir televizijoje lie
tuvių programa. Ji būna 
kiekvieną penktadienį nuo 
8 iki 8:30 vai. vakaro. Ka
nalas 26.

Tokios programos reika
lą švaisto ir New Yorko lie
tuviai.

Sovietą S-gos komunistą partijos pirmasis sekre torius Leonid Brežnev kalba partijos 23-me kon. 
grėsė, kuris prasidėjo kovo 26 d.. Jo kairėje parti jos sekretorius M. Suslov, o dešinėje ministeris 
pirmininkas Aleksėj Kosygin. Savo 4 valandas trukusioj kalboj Brežnev tarp kitko sakė, kad 
stalinizmas niekada nebegrįš ir kad kiekvieno krašto komunistą partija turi teisę eiti savu keliu, 
kitaip tarus, kad Sovietą S-gos komunistu partija nebesikišianti į kitu kraštą komunistą partiją 
reikalus; Ka gi, kai jau komunistu sąjūdis pradėjo aižėti, tai įsakymais jo nebesulipdysi.

Komunistų kongresas ke 
sensacijų

Kongrese dalyvauja 5,000 atstovų, 71 delegacija is 
užsienio. Brežnevas nepasakė nieko nepaprasto, nepami
nėjo nei Stalino, nei Chruščiovo.

Lietuvią Teisininką Dr-ja New Yorke kovo 27 d. minėjo savo įsteigimo Lietuvoje 45 m. ir tremtyje 
20 m. sukaktį. Prie garbės stalo pietą metu sėdi kairėje Vliko pirm. Vaclovas Sidzikauskas, vidury 
draugijos centro valdybos pirm. Jonas Šlepetys, jo dešinėj iš Bostono atvykusi adv. Marija Švei
kauskienė, kuri kalbasi su Lietuvos konsulu Anicetu Simučiu.

taip pat ir pramonės nacio-
Nato ištaigoms teks 
apleisti Prancūziją

Prancūzijos prezidentui 
de Gaulle reikalaujant. At
lanto S-gos vyriausia būsti
nė ir karo daliniai turės ap
leisti Prancūziją iki kitų me
tų balandžio mėnesio.

Sukamo raginamas 
vykti atostogų

Kadangi Indonezijos nau
joji vyriausybė nesiryžta Su
kamo visai uždrausti kištis 
į valstybės valdymo reika
lus, o jis vis dar mėgina, tai 
jam prispirtinani siūloma iš
važiuoti į užsieni atostogų. 
0 kai grįš. tai, žinoma, bus 
viskas taip sutvarkyta, kad 
Sukamo jau bus nebereika
lingas-

Internacionalas 
erdvėje

Bochum (Vokietijoje) ob
servatorija skelbia, kad so
vietų paleistas erdvėlaivis 
Luna 10 skrenda aplink mė
nulį ir kad iš jo 11 minučių 
buvo girdimi Internacionalo 
dainos garsai.

biečių tarpe yra norinčių na 
cionalizaciją vykdyti pla
čiai.. Wilsonas, gal būt. 
stengsis nusavinti tik plieno 
pramonę.

žodžiu, galvosūkio dar
biečiai turės pakankamai, ir 
tik belieka jiems palinkėti 
geros sėkmės.

Vietname naujos 
bėdos

Nelaimė, kad Vietname 
vis nevyksta sudaryti tvirtos 
vyriausybės. Atrodė, kad 
dabartinė su Ky priešakyje 
bus pastovesnė, bet štai ir 
prieš ją subruzdo budistai 
vienuoliai. Jiems niekas nė
ra geras, jeigu ne jie valdo.

Budistai naujoms riau
šėms kelti pasinaudojo gen. 
Thi atleidimu. Tas genero
las penkiose provincijose 
jautėsi kaip caras ir nenorė
jo paklusti centro valdžiai. 
Jis buvo atleistas- Dabar 
Hue ir Danang miestuose 
demonstruojama prieš vy
riausybę- Iš Saigono grasina
ma pasiųsti kariuomenę tų 
demonstrantų malšinti. To
kia padėtis, aišku, silpniną ir 
frontą.

Prezidentas pataria 
šeimininkėms

Prezidentas Johnson pa
taria šeimininkėms nepirkti 
tų maisto dalykų, kurių kai
nos pakilo, ir jų vietoje pa
ieškoti tinkamų pakaitalų, 
kurių nesunku surasti. Tas 
priveik tų ar kitų dalykų pa
keltas kainas numušti.

Saigone išsprogdino
karių patalpas

Saigone teroristai susprog
dino sunkvežimį su dinami
tu prie viešbučio, kuriame 
gyveno Amerikos kariai. Jie 
pirma nušovė 3 sargybinius 
ir metė mažą bombą. Sąmy
šiui kilus, privažiavo sunk
vežimis su dinamitu, ir tuoj 
didelis sprogimas suardė ke
lis viešbučio aukštus. Žuvo 
4 vietnamiečiai ir sužeista 
113 JAV karininkų.

Pečkuriai sustabdė
geležinkelius

Aštuonių geležinkelių b- 
vių traukiniai sustojo, kai 
pečkuriai paskelbė streiką. 
Teismas Įsakė streikininkam 
grįžti Į darbą- Bendrovės iš
kėlė unijai ir jos prezidentui 
dideli ieškinį. Unija sutinka 
streiką atšaukti, jei bendro
vės atsisakys nuo ieškinio ir 
nebaus streikavusių.

Nuostoliai dėl to streiko 
yra labai dideli ne tik gele
žinkelių bendrovėms.

VISIEMS KELEIVIO SKAITYTOJAMS, BENDRA

DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LINK1- 

KIME LINKSMŲ IR MALONIŲ VELYKŲ.

Keleivio Leidėjai, Redakcija ir Administracija

Robert Komer, kurį prezidentas 
paskyrė JAV rūpintis taikiu 
Vietnamo atstatymu.

Streikai baigiasi
Vėliausiomis žiniomis, ge

ležinkelių streikas pasibai
gė. Tikimasi, kad ir Bostono 
laikraščiai jau išeis savaitės 
gale.

Alga didesnė už
prezidento

Los Angeles Dodger pasi
rašė sutartį su beisbolinin- 
kais Sandy Koufax ir Don 
Drysdale. Pirmasis gaus me
tinės 3lgos $130,000, antra
sis — $115,000.

Kovo 29 d. Maskvoje pra-1 Pratęstas terminas 
sidėjusiame komunistų par
tijos 23-me kongrese iki šiol 
nieko nepaprasto neįvyko.
Užsienio komunistų partijos 
atstovai reiškė pritarimą So
vietijos komunistų partijos 
'linijai. Net Š. Vietnamo ko
munistų atstovas dėkojo už 
paramą, tuo būdu lyg norė
damas parodyti, kad š- Viet
namo komunistai nėra visai 
nuo Kinijos priklausomi.

Partijos pirmasis sekreto
rius Brežnev savo kalboje 
nebuvo ypatingai karingas 
prieš Vakarus. Jis pabrėžė, 
kad nori su Vakarais gyven
ti taikoje, bet gerus santy
kius trukdo JAV.

Jis nė žodžiu nepaminėjo 
nei Stalino, nei Chruščiovo- 
Bet Staliną prisiminė kitas 
aukštas pareigūnas Jegori- 
čev. Jis pabrėžė, kad Stali- Į 
nui viešpataujant buvo įvyk
dyta daug didelių darbų, 
bet, girdi, dabar mes mato
me, kad kai kuriuos darbus 
galima atlikti geriau, todėl 
į stalinizmo laikus nebus su
grįžta.

Kongresas yra uždaras, 
todėl apie jį sužinoma tik 
tai, ką patys komunistai pa
skelbia. Tai, kas paskelbta, 
rodo, kad komunistų partija 
ir toliau stengsis visą gyveni, 
mą kontroliuoti, kad laisvai 
kurti neturės teisės nei me
nininkai, nei rašytojai, nei 
kiti kūrėjai. Jie visi savo 
darbais turi tarnauti parti 
jai.

Šią savaitę kongrese bus 
daugiau kalbama apie nau
jąjį penkmetį, apie ūkio kė
limą ir kt.

Vandalų padaryti 
nuostoliai

New Yorko mokykloms 
vandalai per 1965 m. padarė 
beveik bilioną dolerių nuo
stolių. Jie 148 kartus buvo 
mokyklas padegę.

Vandalai ne tik mokyklas 
užpuola. Baptistai, neapsi
gindami nuo vandalų, net 
savo bažnyčią Brooklyne,
Strong ir De Graw gatvių 
kampe, iškėlė į kitą vietą.

Tą bažnyčią per paskuti
niuosius vienerius metus 
vandalai net 3 kartus buvo

registruotis
Senatas, prezidento pra

šomas, pratęsė iki gegužės 
30 d. terminą registruotis 
„Medicare“ draudimui. Tai
gi, kas dar nesiregistravo, 
gali užsiregistruoti.

įsnnmasvevaei sanay 
Turkijos prezidentu. Jis bus jau 
penktasis Turkijos prezidentas.

Portugalijos diktatorius balazar, 
sekdamas de Gaulle, pareiškė, 
kad Atlanto sąjunga paseno ir 
ją reikia kitaip sutvarkyti, kad 
ji Portugalijai uždeda pareigą 
ir padidina pavoją, už tai neatsi- 
lygindama.

Iš viešbučio pavogė
2 milionus

Plėšikai iš Miami viešbu 
čio seifų išplėšė visokių 
brangenybių $2 mil. vertės.

žmoožudžius teiso

federalinis teismas „ , ,
užpuolę — išdaužę langus,

JAV aukščiausias teismas' duris, altorių, elektros įren- 
nutarė. kad pietinėse valsty- gimus ir kt. 
bėse žmogžudžiai būtų tei-'
siami federalinių teismų. e*********************************

Tai nutarė dėl to, kad ten 
vietos teismai nebaudžia žu
dančių negrus, kovojančius 
dės savo civilinių teisių. To
kie žudikai ten net jury iš
teisinami.

Praėjusį pirmadienį Mia
mi, Yampoj ir kitur Floridoj 
siautė tornadas, padaręs ne
maža nuostolių.

ĮMveMeeeeeeeeeee******************

Anglijos bažnyčios vadas dr. Mi
chael Ramsey aplankė Romoje 
popiežių ir gavo iš jo dovaną 
žiedą, kurį ant jo rankos užmo
vė pats popiežius.
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Durtuvais nešama „idėja“
Visi žinome, kad šiandien gana dideli žemės plotai 

yra komunistų valdžios valdomi, bet daug kas dar ir iki 
šiol neišsiaiškino, kodėl taip atsitiko. Dar yra žmonių, ku
rie nenori ar nesugeba i naujųjų laikų Įvykius Įsigilinti ir 
juos suprasti. Da: vis yra galvojančių, kad komunizmas, 
kuri mes turime šiandien, yra idėja, žmones laisvai patrau
kianti, juos viliojanti, jų laisvai pasirenkama, priimama 
ir todėl pasauly tebesiplečianti.

Toks mąstymas yra vaikiškiausias savęs apgaudinė
jimas. Dar niekur tas šių dienų tariamasis komunizmas 
negimė vietos sąlygų pribrandintas, niekur laisvuos ir de- 
mokratiniuos rinkimuos neatėjo i valdžią, o visur buvo tik 
brutalia jėga ir klasta gyventojams užkartas. Ir pačioje 
Rusijoje dauguma žmonių jam visaip priešinosi, net pačių 
komunistų kai kurie vadai buvo pradžioje nusistatę prieš 
demokratinės santvarkos nuvertimą, bet Leninas su jam 
klusniais bernais ir suklaidintų karių durtuvais Įvykdė 
perversmą, išvaikė demokratiškai rinktą tautos atstovybę, 
kurioje komunistų tebuvo tik nežymi mažuma, ir istorijoje 
dar negirdėto teroro pagalba užvaldė visą Rusiją, o vėliau 
pradėjo veržtis ir i kitus kraštus.

Tada jie ir Lietuvą puolė ir, jei ne mūsų liaudies 
griežtas pasipriešinimas ginklu, jau 1919 m. komunistai 
būtų ją užvaldę-

O po Antrojo pasaulinio karo ar ne Rusijos raudonie
ji durtuvai komunistų valdžią pasodino visame Pabalty, 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Rumunijoje ir kituose kraš
tuose, kur tik jų armija buvo Įžygiavusi? Kas tada ten 
klausė demokratiniu būdu gyventojų valios? Jie ir šian
dien tomis pačiomis priemonėmis mėgina savo valdžią 
plėsti.

Kam šiandien dar neaišku, kad dabar praktikuoja
mas komunizmas, ta tariamoji komunistinė idėja, jau aiš
kiai regimai išvirto rusiškuoju ar kinietiškuoju nacio
nalizmu. raudonai nudažytu imperializmu, tiesiog rau
donuoju carizmu, kurį tiktai vieningos demokratijos gink
lu tegalima sustabdyti?

Todėl kas to nesuvokia, kas užsimerkęs stovėdamas 
prieš brutalaus komunizmo durtuvo smaigalį dar svaičio
ja apie apsigynimo priemonių švelnumą, apie nuolaidas 
ir taikų sugyvenimą su žudiku, tas sąmoningai ar nesą
moningai padeda komunistams ir pats sau neria virvę 
ant kaklo.

O dar vis yra tokių naivių žmonių, kurie neįžiūri 
visiem? regimų faktų ir štai net sako. kad. esą. —visa Ru
sija ir visa Azija nuo Lediniuotojo vandenyno iki Indijos 
yra komunistų apgyventa žemė. O, esą, jeigu taip, tai 
kaip tą Komunizmą pašalinsi? Juk tų visų gyventojų neiš
naikinsi...

Ar bereikia naivesnės minties? Iš tikrųjų tai ne ko
munistų apgyventa, o komunistų mažumos pavergta žemė 
ir jų terorizuojama bebalsių gyvento j jų dauguma. Juk pa
gal tokį galvojimą lygiai išeitų, kad po 1926 m. gruodžio 
17 d. perversmo Lietuva buvo tautininkų apgyventa žemė, 
nors visi žinome, kad jų buvo tik saujelė ir gyventojų dau
guma nieko bendra su jais neturėjo.

O Amerika vis būtų demokratų ar respublikonų ap
gyventa žemė, atsižvelgiant kuri partija kuriais meta i ? 
ją valdo. Kur mes taip nusamprotautume?

Nuversti komunistų mažumos užkrautą tautai vergi
ją dar nereiškia išnaikinti visus gyventojus. Tai greičiau 
reiškia — išlaisvinti visus gyventojus-

Jau turime ir pavyzdžių, kaip tos komunistų valdžios 
nusikratoma. Štai tik žvilgtelėkime nors ir Į Indoneziją, 
kurią jos diktatorius Sukamo jau buvo visiškai suvaręs 
Į komunistų avinyčią. Ir kas atsitiko? Juk nereikėjo visų 
gyventojų išskersti, kad Sukamo būtų nustumtas šuniui 
šėko piauti.

Laisvės jėgos visuose pavergtuose kraštuose auga. 
Jos laisvės dienai iškovoti nesigaili jokių aukų- Bet tas jė
gas turime ir mes jėga paremti, o ginkluotą komunistų 
veržimąsi taip pat ginklu sulaikyti. noi'S tas pavojus dai 
būtų ir už tūkstančių mylių. Jeigu Rusi jos komunistų impe- 
rialistinėm pastangom nėra pertolima Kuba. tai demokra
tijos gynimosi veiksmams turi būti nepertolimas Vietna
mas ir bet kuri kita Azijos ar Afrikos šalis, nes šiandien 
kova vyksta globalinė, o ne tik dėl savo daržo sklypelio.

Žinokime, kad, žygiuodami prieš raudonąjį imperia
lizmą su baltom vėliavomis ir taikos šūkiais bei laižydami 
savo minkštu liežuviu kruvinąjį čekisto batą. mes nieko 
nelaimėsime. Gal tik tiek. kad tas pakausytas batas mums 
patiems greičiau užmins galvą, ir tada cypsime uodegą 
raitydami.

Kas kitur rašoma
RUSINIMAS KULTŪROS 

SRITYJE

Tęsiame dr. V. Sruogienės 
straipsnį apie rusinimo tak
tiką ii priemones Lietuvoje-

Priminusi kaip komunis
tai l aikina lietuvių tautinį

būdą, kaip kiekvienas ban
dymas išlaikyti tautinius sa
vitumus smerkiamas kaip 
„buržuazinis nacionaliz
mas“, kaip net vietovardžiai 
surusinti (Karaliaučius virto 
Kaliningradu, Tilžė—So- 
vietsku ir tt), net kolchozų 
vardai parenkami rusiški —

Lenino vardu esą pavadinti 
59 kolchozai. Černiakovskio 
—32. Ždanovo — 22, Mičiu- 
rino — 25, Kalinino — 17. 
istorijos daktarė V. Sruogie
nė rašo:

„Spauda, kinai, radijas, 
televizijos programos —tai 
priemonės, kuriomis Sov. 
Sąjungos gyventojai yra y- 
pač vienodinami, nes juos 
sistem-ngai maitina ta pati 
propagandos medžiaga.

„Spauda rusų kalba nuo
lat auga, gi tautinėmis kal
bomis — mažėja.

„Pažvelgus į Lietuvoje iš
leidžiamų knygų turinį, aiš
kiai matome, kad jų daugu
mą sudaro sovietinė propa
ganda, partinė literatūra, 
vertimai iš rusų kalbos, bet 
originalinių grožinės ir mok
slinės literatūros leidinių 
skaičius mažėja. Tikslas 
aiškus —. susmukdyti lietu
vių kultūrą į primityvių tau
tų lygį, nerodyti jos laimėji
mų. Lygiai taip pat elgėsi 
su mumis vokiečiai okupaci
jos metu: aukštosios mokyk
los uždaromos, projektuota 
palikti vien pradžios ir spe- 
cialės amatų mokyklos, — 
lieuviams turi jų pakakti, 
svarbu, kad suprastų vokie
čių įsakymus savo kalba, kol 
galop vokiškoji įsiviešpa
taus.

„Rusų teatrai, dažnos jų 
gastrolės Lietuvoje, koncer
tai. paskaitos —viskas pla
ningai tarnauja rusinimui, 
krašto suliedinimui su Ru
sija.

„Be spaudos, daugiausia 
ši akcija eina per mokyklas- 
Jau nuo vaikų darželių yra į. 
vesta viena bendra švietimo 
sistema, bendros programos 
visai Rusijos imperijai. Ne
leidžiama vartoti savu. kad— — -w- _- _
ir geresnių vadovėlių. Vai
kai turi mokytis iš tų pačių 
rusiškų ar verstų iš rusų kal
bos. Visur — Azerbeidžane, 
Estijoje, Mongolijoje, Lie
tuvoje, visur turi būt! skaito
mi tie patys tekstai apie lo- 
monosovus. kutuzovus ir ki
tus rusų didvyrius. Rusų kal
ba — priverstina kalba viso
se mokyklose. Jos valandų 
skaičius palaipsniui didina
mas. Glorifikacija rusu is
toriniu asmenų reikalaute 
reikalaujama, prisiminimas 
savųjų — smerkiamas kaip 
„buržuazinis nacionaliz
mas“. Bolševikų primestoji 
istorijos interpretacija kala 
į galvą jaunimui, kad mažo
sios tautos yra gavusios iš 
rusų visa palaimą. Prie ko
kio pažeminimo privesta 
mūsų tauta, rodo J. Žiugž
dos, lituanisto, Nepriklauso
mos Lietuvos mokyklų mo
kytojo smerkimas lietuvių 
asresijos viduramžiais — a- 
pie maskolių naikinančias 
invazijas į Lietuvą nė užsi
minti nevalia... Caristinė Ru
sija jau niekur nevadinama 
tautu kalėjimu, caristinės o- 
kupacijos vaizduojamos 
kaip nereikšmingos blogy
bės. priešpastatant jas su 
tais milžiniškais laimėji
mais. kuriuos jos atnešusios 
prijungtoms prie Rusijos 
tautoms. Partijos propagan
da iau atvirai skelbia, kad 
rusu patriotizmas — tai 
aukštesnės rūšies patriotiz
mas, negu atskirų mažų tau
tų. nes rusų tautos istoriniai 
nuopelnai esą tokie žymūs, 
jog jie parodo jos pranasu- 
ma prieš kitas tautas. Todėl 
toji rusų tauta esanti skirta 
būti vadove ir kitų tautų
globėja.“

Dr. V. Sruogienė nurodo, 
kad kitas kalbas stengiasi 
priartinti prie rusų. brukant 
į jas rusiškus žodžius, kai 
kurioms Azijos tautoms jau

Kairėje Indonezijos naujosios vyriausybės sralva, deši 
nėję Sukamo, kuriam palikti prezidento ir net minis- 
terio pirmininko titulai, bet be valdžios.

primestas rusiškas alfabe
tas, apie graždankos pritai
kymą lietuvių kalbai taip 
pat jau laikas nuo laiko už
simenama, įvedami sovieti
niai naujadarai (agitpro- 
pas, komjaunimas ir tt), iš. 
stumiami įprastieji vakarie
tiški terminai, sakysim, vie
toj žodžių „tautinis“, „tau
ta“ sakoma „nacionalinis“, 
„nacija“.

’ Tarti ja labai daug dė
mesio kreipia į inteligentiją. 
Ji pati organizuoja kultūri
nį gyvenimą ir paperka ra
šytojus, šviesuolius, meni
ninkus, mokslininkus, duoda 
jiems geresnes gyvenimo są
lygas, suteikdama pažymėji
mus. ordinus... Iš antros pu
sės ji stabdo kiekvieną lais
vesnės minties ir originales.

LIETUVA KANADOS 
PARLAMENTE

/IT
svarstant užsienio reikalų 
ministerijos sąmatą, atsto
vas N. Mandziuk paklausė, 
kodėl Kanada taip labai sie
lojasi dėl kolonializmo Azi
joje ir Afrikoje, o nesusido
mi dar didesniu kolonializ
mu Europoje?

„Ar Sovietu imperijos jau 
nebėra? — klausė Man
dziuk. — Argi Ukrainos, 
Lietuvos, Gudijos, Kaukazo 
tautu rusinimas ir šiandien 
nebetęsiamas? Ar ūkiškai 
šitie kraštai neišnaudojami? 
Jeigu Ukraina ir Gudija 
šiandien tikrai savarankiš
kos valstybės, tai kodėl Ka
nada neužmezga su jomis o. 
ficialių diplomatinių santy
kių? Kodėl pagaliau Kana
da tyli, žinodama, kad ten 
nėra nei žodžio, nei religijos 
laisvės?“

Atstovas klausė, kodėl 
Kanada pamiršo tas tautas, 
palikdama jas sovietinio im
perializmo valdžioje? Visa 
šita matant, kaip jis sako, 
reikia išsiaiškinti net ir pa
ties užsienio reikalų ministe
rio dalyvavimą tautinių ma
žumu susirinkimuose, kur 
skelbiama laisvė visiems pa
vergtiesiems. šio krašto ma
žumos turi teisę žinoti, sakė 
Mandziuk, kokia yra Kana
dos politika tais taip opiais 
tautinėms mažumoms klau
simais. O jeigu tokios politi
kos nėra, tai šita reikia taip 
pat aiškiai pasakyti.

HAMBURGE LAIMĖJO
SOCIALISTAI

Hamburgo parlamento 
rinkimuose socialdemokra
tai surinko 59 ri- visų balsų 
ir turės 74 atstovus iš 128. 
Krikščionys demokratai pra
vedė 38 atstovus. Demokra
tai neteko 4 atstovą, nes pra
vedė tik 8.

Hamburgą ir toliau valdys 
socialdemokratai.

nės kūrybos pasireiškimą?“.
„Iki šiol tos bolševikų už

mačios pavergtose tautose— 
rašo dr. V. Sruogienė — su
tinka didelį pasipriešinimą.
Kaip Lietuvoje, taip ir Gru
zijoje. Čekijoje ir kitur — 
rusai su jų melu, įgrisusią 
propaganda ir išnaudojimu 
yra nepakenčiami. Net ame
rikiečiai turistai pastebi, kad 
čekai Prahoje, ukrainiečiai 
Kijeve, gruzinai Tifliso gat
vėse nenoromis atsakinėja 
rusiškai užkalbinami; žino
me, kad ir Lietuvoje, nors 
visi priversti mokėti rusiš
kai, savybėje, šeimose rusiš
kai nekalbama iš principo. 
Mišrios vedybos yra retos ir 
smerkiamos. Eina kova, at
kakli kova už egzistenciją 
su aiškiu siekimu — varyti 
rusus iš užgrobtų kraštų.“

NAUJAS TURKIJOS 
PREZIDENTAS

Turkijos prezidentas ges. 
Gursel sunkiai susirgo. Jis 
buvo atvažiavęs ir į VVa
shingtoną pasigydyti, bet ir 
čia nieko negalėjo jam pa
gelbėti. Jis kurį laiką buvo 
be sąmonės, todėl jį atvežė 
atgal į Turkiją, ir ten. net 
37 gydytojams pripažinus, 
kad ligonis nebegalės eiti 
savo pareigų, parlamentas 
beveik vienu balsu nauju 
prezidentu 7 metams išrin
ko buvusį generalinio štabo 
viršininką gen. Cevdet Su- 

nay.

UŽ TELESKOPĄ TRYS

BILIONAI DOLERIŲ

Yra sumanymas pastatyti
tokį teleskopą (žiūroną), 
kuris būtų 100 kartų stipres
nis už dabar betkur turimus. 
Juo būtų galima matyti net 
tokius žvaigždynus, kurie y- 
ra nuo žemės už 200 „švie
sos metų“.

„Šviesos metais“ vadina
mas tas atstumas, kurį per 
metus nuskrenda šviesos 
spindulys, lėkdamas per se
kundę 186.272 mylias. Jei 
sugebate, tai paskaičiuokite, 
koki milžinišką mylių skai
čių šviesa nuskrenda tik per 
vienerius metus. O kokį at
stumą ji nulekia per 200 me
tų!..

PARDAVĖ LINKOLNO 
LAIŠKĄ

New Yorke iš varžytynių 
už $20,000 parduotas prez- 
Linkolno laiškas, rašytas 
1860 metais 11 metų mer
gaitei. kuriuo jis atsakė į jos 
atsiųstą laiškelį-

O ta mergaitė savo laiške 
rašė. kad jei prezidentas pa
klausys jos patarimo užsiau
ginti žandenas (bakenbar
dus), tai visos moterys už jį 
balsuos ir bus išrinktas.

Linkolnas žandenas ir už
siaugino.

Gal "garbės daktaras44 Antanas Bimba drįs prisipažinti, kodėl 
anuomet L. Prūseika jam pylė sveikatos ir kodėl jis dabar apie 
tai užsičiaupęs tyli.

Vėl garbina prakeiktąjį
PRAKEIKTĄ PRŪSEIKĄ 

DABAR VĖL GARBINA

Kas ne su mumis, tas prieš 
mus. Tokio dėsnio laikosi 
komunistai. Todėl, jei tiktai 
kas nors ir iš jų tarpo nu
krypsta nuo partijos linijos, 
tas yra prakeikiamas. Stali
no laikais tokių milionai ne
teko net galvų, o šiandien 
daugeliui iš jų grąžinama se
niau drauge su galva nušluo
ta garbė, bet. žinoma, tik ne 
gyvybė-..

Tokiu pat keliu eina ir 
mūsiškiai komunistai. Štai 
gyveno JAV Leonas Prūsei
ka- Jis buvo socialdemokra
tas. vėliau nuslydo pas ko
munistus. po kurio laiko su 
jais persiskyrė. įkūrė vadi
namą sloką. su komunistais 
kovojo, bet vėliau vėl pas 
tuos pačius komunistus su
grįžo ir šlykščiai jiems tar
navo.

Jis mirė prieš 5 metus, bū
tent. 1961 m. kovo 24 d. Ka
dangi jis mirė, būdamas ko
munistų eilėse, tai jis ir 
šiandien jų garbinamas. An
tai, Lietuvoje, Kybartuose, 
iš kur L. Prūseika yra kilęs, 
vidurinioji mokykla ir Kul
tūros namai pavadinti jo 
vardu. Ten išleistas ir jo 
straipsnių rinkinys, žinoma, 
tik to meto, kai jis dirbo ko
munistų eilėse.

Čia. JAV. Laisvė ir Vilnis, 
kurioje L. Prūseika paskuti
niais metais dirbo, dažriai 
rašo apie jo nuopelnus. Jis 
rodomas kovotojo pavyz
džiu, įkvepiančiu ir sektinu 
visiems pažangiesiems...

Iš tiesų, L. Prūseika galė
tų būti tiktai politinio kailia- 
mainio pavyzdžiu, bet ko
munistams žmogaus asme
nybės taurumas visai nerūpi, 
o tiktai nauda, kurios galima 
iš jo kada turėti partijai. Jei 
partijai reikalinga, jie gali 
nuniekintą iškelti ant šakiu, 
o iškeltą vėl nuniekinti ir 
dar kartą visa tai apversti 
ant galvos- Taip šiuo atveju 
yra ir su L. Prūseika-

Nesiimdami čia smulkiai 
nagrinėti L. Prūseikos dar
bų, čia duosime tik kelias iš
traukas iš Lietuvos komunis
tų partijos Tilžėje leisto 
laikraščio Balso. Tos ištrau
kos aiškiai rodo. kaip patys 
komunistai vertino L. Prū
seiką, kada jis buvo nukry
pęs nuo to meto jų politinės 

1 ini jos. štai ju pačių žodžiai: 
Laiško ištrauka iš Amerikos

„Padėtis tokia: oportu
nistams nuo senų laikų va
dovavo Prūseika. Butkus, 
Strazdas, Bacevičius, Buivi-

das, Petrikai ir keliolika 
antros eilės oportunistų, be
rods, Senas Vincas, kelioli- 

! ka saliūnkiperių biznierių ir 
kitokių prie darbininkų ju
dėjimo prisiplakusių.“

(1931 m. Nr. 6., psl. 195).
„Kada dešinieji, tame 

skaičiuje ir „Vilnies“ darbi
ninkai. susitepė baltuoju šo
vinizmu (negrų klausime), 
komunistų partija nurodė L. 
Prūseikai patalpyt straipsnį 
prieš baltąjį šovinizmą. L. 
Prūseika atsisakė..-

„Dešinysis Prūseika daug 
I padeda išmestam iš komu
nistų partijos K- Valoniui
(Strazdui)...“

(1931 m. Nr. 9. dsI. 278),

Įvairios pastabos

”Is d. Abeko straipsnio 
„Drg. Prūseika ir „Laisvės“ 
pozicija“ mes žinom, kad 
prieš Lovstono išmetimą iš 
Amerikos komunistų parti
jos balsavo ir Prūseika- („L“ 
12 Nr. 53). Tas balsavimas 
buvo nepripuolamas. Kaip 
rodo Prūseikos knyga „Ka
rų ir revoliucijų gadynė“. 
Prūseika tuo metu pamati
niais klausimais stovėjo 
Lovstono pozicijose- Jei jis 
buvo pamatiniais klausimais 
Lovstono pozicijoje, tai ir 
negalėjo būt už Lovstono iš
metimą iš komunistų parti
jos“ *'

(1931 m. Nr. 10. psl- 329).
“Naują gadynę“ redaguo

ja tie socialistai, kurie nu
duoda giną darbininkų rei
kalus, bet iš tikrųjų jie tar
nauja buržuazijos reika
lams.

„Prūseika turėjo savo pra
kalbas fašistų suruoštuose 
susirinkimuose. Prūseika iš 
„Naujos gadynės“ ir fašistai 
iš Amerikos „Vienybės“ 
bendrai veikia. Juos jungia 
bendras nusistatymas kovot 
prieš komunistus.

„Kas Amerikoje remia 
Prūseiką ir jo kompaniją, tas 
remia ir fašistus. Kam Ame
rikoje rūpi sumušti fašistus, 
tas turi rūpintis sumušt so
cialdemokratus ir kairiųjų jų 
spama, kurio priešaky stovi 
Prūseikos, Butkai, Straz
dai“*

(1932 m. sausio 25, p.36).
„Nuėjo kontrevoliucionie- 

riu keliais.
„Prūseika ir kompanija 

Amerikoj išsijuosę prieš ko
munistu partiją ne tik atsi- 
dūrė už parti jos ribų, bet vis 
labiau ritasi kontrevoliuci- 
ios keliu... Jų leidžiama 
„Nauja gadynė“ vis daugiau 
visokius provokacinius gan-

Nukelta j 7 psL
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM. 

TAS DUONOS NBPKASO.

DETROITO NAUJIENOS ♦♦#*####*♦#*#*#*##*#* *#«**##♦♦#****##******•*•********»#*#*#***#***#**###*♦##***♦♦*•*♦♦♦###♦*##♦>#*♦######>♦*'

Pauliui Jurkui Detroite Amerikos, Europos ir JAV
sekėsi miestu, bet niekada dar Dėt- ->

' » X- • ▼ r-, • roite nebuvusi. Ją pakviesti • j
Paskutinis LB Detroito a- išdriso Detroito organizuoti •► 

pvhnkes senosios valdybos žurnalistai ir dabar jau pla- k
kultunms darbas — Pau- tina bilietus (po 2 ir po 3 
liaus Jurkaus tapybos darbų dol.).
paroda. Ji buvo surengta Balandžio 30 d. Į sceną iš- * 
Lietuvių namuose š. m. kovo eina šv. Antano parapijos 
18-21 dienomis, nors oficia- choras. Alberto Mateikos « 
lūs atidaiymas įvyko kovo vedamas. Tai jau tradicija :• 
19 d., o oficialaus uždary- tampą pavasarinis pasirody-J:: 
mo, iegis, visai nebebuvo mas (bene tretį ar ketvirtą 
(mat, LB valdžia jau buvo karta pamečiui?), šį kartą $ 
pasikeitųsi). Reikia pasaky- koncertas turės gilesnę ;;
ti, kad P- Jurkui sekėsi ne reikšmę: bus lyg ir generali-
ką blogiau, kaip čia pamėg- nė repeticija prieš Trečiąją 
tiems chicagiškiams daili- Dainų šventę, nes choras į * 
ninkams (Petravičiui, Mūri- Chicagą vvkti jau seniai už- ’> 
nui, Paukštienei). Ne tik kad siregirtravo
paveikslų pasižiūrėti atėjo Kaip matome, visi trys5 Kaip matome, visi trvs j>
apie trejetas šimtų žmonių, koncertai yra skirtingo žan_ p 
bet n 33 kūrinių ir nupirko ,-0 jr vjsj pyS būtinai reika- ; f

Paremkime jaunimo darbus!
JAUNIMO PETICIJA yra visų lietuvių PETICIJA, todėl visi ją 
pasirašytam. turinkim visų mūsų d.augų parašus- Reika:aukime. kad būtų
pasmerktas rusų kolonializmas Eu.opoje ir grąžinta Lietuvai laisvė ir nepri
klausomybė!

JAUNIMO METAI yra visų lietuvių METAI tad įtraukim jaunimą 
į visas lietuviškas organizacijas. į visą lietuvišką gyvenimą. Rodykime jam 
pavyzdį mūsų pačių darbais, kaip rei kia už Lietuvos laisvę kovoti ir lietuviš
kumą savo tarpe palaikyti. Vykdykim Jaunimo Metų programą!

JAI NIMO PETICIJA yra visų lietuvių KONGRESAS, tad visi 
jam ta’kinkiin. į ji suvažiuos tūkstančiai jaunimo atstotų iš laisvojo pasaulio 
kraštų ir vie: ingai pareikš savo jauna višką pasiryžimą kovoti už pavergtos 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę iki to* kovos pergalės! Jaunimo Kongresas 
bai; sis su įspūdinga Dainų Švente. Tai bus didinga visų laisvųjų lietuvių 
manifestacija! Ruoškimės Jaunimo Kongresui ir Dainų Šventei! Dalyvau
tam didžiulėje prieškongresinėje -Jaunimo Stovykloje!

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
SLA atstovų pasitarimas tono srities P. Klimas ir dar

Kaip įprasta. kovo 20 d. I!!!'.®s’.k'irio,.E?vaJrdž,?el}u‘ 
centro namuose,

15. Jei neklystu, visi darbai lingi visuomenės lankymo. <! 
buvo aliejaus, nors spalvų Balfo ir šv- Antano parapi- «!

jos choro rengiami, jei ne-,<! 
klystu, bus su šokiais ir bu
fetu po programos, nes, kaip

Padėkime jaunimui ne žodžiais, bet
lengvumu kai kurie priminė 
akvareles. Vyravo peisažai. 
prieplaukų vaizdai. Vilniaus 
mūrai, kaimo sodybos. Ne

Aukas siusti:

matome, yra rengiami šešta- ::
fotosrafiški, bet modernūs, dieniais. E. Kuprevičiūtės 

Įdomi parodą atidarant pasirodymas jokių "priedų
buvo ir P. Jurkaus kalba. Jis 
nesigyrė jokiais meno moks
lais. Jis tik papasakojo, kaip 
visą laiką jautęs norą piešti 
ir kaio tas noras 1958 metų 
vasarą, lietui į verandos stik
lus teškant, buvęs perkeltas 
į drobę. Taigi, nors jau 
penkta dešimti metų įpusė
jęs. kaip menininkas P. Jur

U
neturės, o bus grynai kultu- » 
rinis oarengimas.

Visi minimi koncertai yra 
rengiami toje pačioje vieto
je — Lietuvių namuose.

LITHUANIAN YOUTH 
1794 East 227 Street 
c/o Mrs. B. Juodikis 
Cleveland, Ohio 44117
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Dar galima paaukoti 
Jaunimo Kongresui

Pasaulio Lietuvių Jauni- j
kus daHa'bai'jaunas. Reikia Kongresui. kurisJvyks- 
manyti, kad į Detroitą jis ta birželio 30-l.e- .
dar grįš. Grįš po keleriu me- ??sJ_dlen“!!L‘'\S. !Caf. L 
tų, jau visiškai subrendęs ir PiniSiri1® vajus GUVU KOVUI
pagarsėjęs. Tuomet visi 
darbai čia ir pasiliks.

Viešnia iš Vilniaus

jo

Tuoj po N. Metų iš Lietu
vos šešių mėnesių vizito at
vyko Monika Bubnelienė. Ji 
yra newyorkiškio dailininko skaitytojams paskelbsime.vr . . v . v__ • n.

mėnesį. Tuomet Detroite bū
rys rinkėjų vaikščiojo po
namus, kurių tik adresus bu-! . _ . . ...VO sumedžioję ir pra^ė pa ^-<*vo*4ate Marija šveikauskiene kovo 26 d. skaito paskaitą apie skirtumus tarp Europos kontinento 
remti iŠ viso laisvojo pašau- ’r an^’osaksu teisės New Yorke. Camegie Center salėje. Pirmoj eilėj sėdi Lietuvos konsulas A. 
lio suvažiuojantį lietuvišką- Simutis, Vliko pirm. V. Sidzikauskas, E. Mikužytė, B. Pivaronienė. R. Budrienė ir kiti. Paskaitą 
jį jaunimą. Vajaus rezulta- lengė D.L.K. Birutės kariu šeimų moterų dr-jos skyrius.
tus sekantį kartą Keleivio,

nėjimas buvo jau prieš pusę Vaitekaiiis ir S. šadeika. lėno Klubo pirm. Albinas
netu užregistruotas Lietuvių .vieninei danai pasibaigus. Bliūdžius, vietos žurnalistų
Bendruomenės kalendorių- visiems programos daly- pirm- Marija Sims, SLA Cle-
je, bet, atrodo, kai kurie to viams buvo Įteikta gėlių, ir velando 14 kuopos pirm. Vy-

tančių. Tad daugelis nebuvo kalendoriaus nepaiso. j visi dalyviai pakviesti vaišių tautas Braziulis, SLA Det- 
*r niekad nebus aplankyti. Minėjimo salė buvo gra- i prie stalų. roito 200 kuopos fin. sekr.

Yorke, M. Bubnelienė šiuo O pinigai Jaunimo Kongre- į>iai papuošta raidėmisS.L. Užkandus piasidėjo kai- Antanas Aleksynas, vietos
laiku vieši Detroite. Po atve- sui yra labai reikalingi, nes jr gličiais 1886-1966 bos ir sveikinimai. Sandaros pirm. Feliksas Mo-
lykio žada važiuoti į Chica- tūkstančius kainuos ir trans- tarp Lietuvos ir Amerikos' Pagrindinę kalbą pasakė iš tuza.
gą. paskui dar savaitei kitai portacija. ir patalpų nuo-, vėliavų. Clevelando atvykęs agrono- Raštu dar sveikino Petras
vėl grįš į Detroitą ir pagaliau mos, kai kur ir maitinimas. Minėjimą atidarė ir gar- mas Jonas Daugėla-Perskai- Kučinskas, kuris kuopai yra
iš Nevv Yorko vėl skris į tė- Pakankamai pinigų nesurin- svečius pristatė kuopos čius gražius SLA prezidento prirašęs daug narių, 
vyne. kus, nors kongresas ir įvyks, pjrTn ą Sukauskas. Poviio Dalgio ir gydytojo Ga! sveikinimai užėmė

Nepriklausomoje Lietuvo- jo programa bus žymiai su- Susikaupimo minute pa- kvotėjo Stepono Biežio svei- daug laiko, bet visi atstovai
je. o vėliau ir bolševikams trumpinta, apkarpyta. Argi ger^n^ mirusius kuopos na- kinimus, ėjo sveikinimai žo-
va’dant, M. Bubnelienė tar- mūsų lietuviška ambicija ga- ;.ius 2jargaretą Ručinskienę džiu.
navo žemės ūkio ministerijo- li tai leisti? i ir adv. Juozapą P- Uvieką, Ilgoką ir nuoširdžią kalbą
je. Dabar ji jau pensininkė. Skaitytojau, kurisjioii pi- soliste Juzė Krištolaitytė- pasakė Pasaulio Lietuvių
Vilniuje gyvena nuo 1939 m. nigine auka prisidėti prie Daugėlienė. Genovaitei Kar- i Jaunimo Kongreso Komite-
rudens. Viešnia yra labai į- Jaunimo Kongreso pasise- sojinei akomponuojant. su- to pirm. ir kartu Detroito

kimo. bet nebuvai aplanky- giedojy Amerikos ir Lietu-
tas rinkėjų. savo auką gali; vop himnus, 0 po to sudaina-

Vytauto, detroitiškio Jono ir 
Kanadoje gyvenančio Zig-

Deja, iš 20 tūkstančių Det
roito lietuvių rinkėjai tega- 

mo Jonynų sesuo. Be jų. tu- Įėjo aplankyti vos porą tūks- 
ri giminių ir Chicagoje- Ku- * rr'*'4 ~
rį laiką pasisvečiavusi New

ei om i, inteligentiška moteris.

Trys savaitgaliai —

trys koncertai
Gavėnios metu gerokai 17520 Omira Avė., Detroit, 

apstingdytas kultūrinis gy-; Mich. 48203, tel. TO 9-6714- 
venimas Detroite žada vėl! Aukotojų pavardės bus 
atgyti po Atvelykio. Trys paskelbtos spaudoje, 
datos dabar jau garsinamos Tautieti, bičiuli, skaityto- 
per radiją ir chicagiškiuose jau. —nedelsk! Iki kongreso 
dienraščiuose. Verta jas isi- neliko nei trijų mėnesiu. Pi- 
dėmėti- ir Keleivio skaity- pigai jau reikalingi dabar, 
tojams. šiandien ir rytoj.

Balandžio 16 d. pagrindi- Alfonsas Nakas
nį vaidmenį atliks Aldona _
Stempužienė. Apie ją nebe- Minėjo SLA 80 m. sukakti 
ra ko kalbėti, res ji Detroi- Detroito 352 kuopa kovo 
te jau keletą kartų yra su pa- 31 d. Lietuvių namuose mi- 
sisekimu dainavusi. Koncer-Į nėj0 SLA 80 metų sukakti
tą rengia Balfo 76 skyrius. į novs t ’• * -----

Balandžio 24 d- (sekma- landą

SLA centro namuose, 307 &irs‘a’ ® kitų dar šie žy- 
| į W. 30 St.. Nevv Yorke. įvyko ™eSnj yrėjai: P. Os- 
| SLA penktos apskrities at- ,apaS; £ur?.e a’ ?k*!ve" 
;! stovų suvažiavimas pasitar- ^1.eC10^1 ls
| ti įvairiais reikalais ir iš-.

klausyti atstovų pranešimų Mikužytė, B. Spudiene. 
iš vietų bei aptarti SLA 80! Bnedis, Petrenas ir
metų būsimą paminėjimą. kltį' , ...

Pirmininkavo adv. St ! .Aps.kntl.es .valdybos pir- 
t> • j- , . - L . _ mininku išrinktas adv. StBnedis, sekietonavo Pe re- Bl.iedis 0 pavaduotoju Tre. 
nas. Suvažiavimas buvo dar-
nu^‘- - .... . Nors SLA nesiveržia i po.

St.pr.au susirūpinta naujų lkika nesi sina lietl/v. 
narių įtraukimu. Visiems zi- į,aik * bet toje srkv

n be->aunimo "e,a tiek seniau, tiek dabar y,-a 
ateities. O jei norima dau- 
giau narių susirasti, būtina 
turėti Įgudusius jų verbuoto
jus. Tokius, kurie galėtų į- 
sakmiai atsakyti į visus jiem 
užduotus klausimus, gerai 
nusimanytų SLA veikime, 
žinotų jo tikslus ir kodėl at
eivių tarpe tun veikti SLA-

Būtų gera tokiems ver
buotojams surengti atitinka
mus kursus, kur jiems būtų 
suteikta reikalingų žinių.
Juk nėra paslaptis, kad ko- las žuvimo vietoje (Soldine, 
mercinis draudimas kaip Vokietijoje) reikalingas re- 
SLA, taip ir kitų tautinių monto, susirūpino lėšų telki- 
grupių Susivienijimams sto- mu- Kovo 31 d. posėdy buvo 
vi skersai kelio. Reikia būti- pranešta, kad vietos lietu- 
nai surasti būdą ir priemo- viai paminklą sutvarkys, to- 
nes sėkmingesniam narių dėl tam reikalui surinkta su- 
verbavimui. ma nutarta paskirti Balfo

Tokiomis mintimis pasi- 100-jam skyriui, kad Balfas 
dalino su čia rašančiu žymu- Paremtų lietuvių gimnazijos 
sis SLA veikėjas adv. St. bendrabučio statybą Pun>- 
Briedis. ke (Lenkijoje). $12-50 pa-

c ’ .. „ , skirta J. Stuko radijui jo 25
—..—7 —-- — metu suKaKties proga, 

kilnungiau paminėti SLA 80 Dariaus-Girėno žuvimo 
metų sukaktis. Tam leika.ui nutarta minėti liepos
įsunkta komisija- Jai paves- 3 vaj popiet prie jų pa
tą pasirinkti vieną iš geres
nių New Yorko viešbučių, 
svetainę, kad galėtų sutilpti 
daugiau svečių ir kad jie tu
rėtų daugiau patogumų.

Kiekvienas lietuvių kil-

atlikęs didžiulį darbą, ir ne
abejotina. kad jo ateitis bus 
vainikuota dar didesniais 
žygiais.

SLA jūreiviškas linkėji
mas — gero vėjo!

V.

Iš Dariaus Girėno paminklo 

komiteto veiklos
Komitetas, gavęs žinių, 

kad Dariaus Girėno pamink

minklo Lituanicos aikštėje.

Pataisoma klaida

Pra ritame numery’ Teisi
ninkų Dr-jos sukakties apra-

mės žmogus turėtų laikyti šyme įsibrovė klaida. Ten 
sau už pareigą ir garbę pri- Pa, as’''ta’ konsulas A. 
klausyti SLA Simutis kalbėjo apie turto

Sumanyta į būsimas 80 i paveldėjimo klausimus ry- 
metų SLA sukakties iškil- šium su ketinama pasna»yti 
mes pakviesti New Yorko konsnlarmp su.

norėjo pareikšti savo linkė
jimus.

Aplamai, minėjimas pasi
sekė.

Rengėjai dėkoja agr. J. 
Daugėlai, visiems meninės

Organizacijų Centro atsto- programos dalyviams, svei-
.... ....... .........—, - r_______  — vas Algis Zaparackas, turi- kinteiams ir svečiams, o taip

pasiųsti pastų. Piniginio va-j VQ jq <lainų. Svečius ji taip ningą žodį tarė vietos LB a-i pat padėjusiems minėjimą 
jaUS komiteto iždininko ad- Vnd iip npnorpio nvlinlroc r»irm di- Virtai,tocl ronnr,, P Tiimpi-l
resas yra toks: Mr. A. Juška,

sužavėjo, kad jie nenorėjo pylinkės pirm. dr. Vytautas rengti E. Tiimeriui, J- Bal- 
nuo scenos paleisti.

Tarp dainų įsiterpė akto
riai Algis Pesys. padeklama
vęs SLA 80 m. sukakčiai pa
minėti skirtą eilėraštį Iš pir
mo protokolo, kurį parašė

su sovietais konsularine su
tartimi, o iš tikrųjų kalbėjo 
gen. konsulas V. Stašinskas, 
kuris papasakojo, kokių sun
kumu turi konsulatas ryšium 
su atskirų valstijų teismų 
skirtingais sprendimais tur
to palikimo reikalais.

LEXINGTON, MASS.

Mirė S. Gudienė

Kovo 25 d. mirė 88 metų 
amžiaus Sofija Gudienė. Ke- 

Vadinasi. tik 20 metų at- krivio skaitytoja nuo 1910 
vykę į JAV lietuviai neturė- m. iki mirties. Velionė pali
jo visiems priimtinos ir ko liūdinčius vyrą Adomą, 
bendros organizacijos. Per sūnų Karolį ir dukteri Zel- 
didelius skausmus ir ginčus ma šu šeimomis.
bei visokeriopus nesusipra- Ilsėkis. Sofija, ramiai šio 
timus iškilo SLA, kuris iki! krašto žemėje, o tavo arti
stai budi ne tik lietuvybės mjesiems reiškiu gilią užuo-

gubematorių ir New Yorko 
miesto majorą. Lai žino ir 
jie, kad ju pašonėje darbuo
jasi SLA. kuriai, be gyvy
bės draudimo, taip pat rūpi 
ir kultūriniai reikalai.

80 metų lietuvių ateivių 
tarpe ilgokas laiko tarpsnis, 
jei turėti galvoje, kad už po
ros metų galėsime minėti 
šimtą metų nuo įsikūrimo 
lietuvių JAV.

Majauskas. Vilniaus Krašto nioniui. D. Trimeriui. K.
Lietuvių S-gos pirm. ir kartu Nausėdai. A. ir M. Balčiū- 
jos atstovas Vlike Kazys i nams. R- Januškaitei už de- 
Veikutis. Tilžės ir Klaipėdos racijas. Vickio gėlių krautu- sargyboje tuo nesigirdamas., jautą, 
krašto atstovas majoras Jo- vės savininkei Viktorijai Į bet saviems nariams suteikia 
nas Šimkus. Tautinės S-gosi f ambrauskienei už gėlėmis! ir pagalbą, kai ištinka reika-

Marija Černeckaitė-Sims. ir skyriaus atstovas ir kartu L. j stalu papuošimą, 
aktoi ius Vircas Žebartavi- namų draugijos pinu. Jonas Nuoširdus ačiū spaudos 
čius. komiškai pavaizdavęs Gaižutis, socialdemokratų atstovams V. Seleniui ir A. 
Maironio Eina garsas. kuopos pirm. Mikas Balčiu- Griniui už minėjimo garsi-

Kita meninės programos nas. šauliu namų pirm. Ta- nimą.
da’.i atliko Galinos Gobienės mošiūnas, SLA geras organi- 
vadovaujamas tautiniu šo- zatorius. nuoširdus senosios Kuopa nori turėti savo
kių sambūris, pašokęs 3 šo- kartos darbininkas Kazys pa*
kius. grojo V. Marčiukaitis. Nausėda, Balfo skyriaus SLA 352 kuopa 
Suminėsiu ir šokėjus: R. pirm. Antanas Musteikis,

Ias.

A. V.

LAWRENCE MASS. 
Parduoda klubo namus
Vietos spaudoje paskelb.

Būtų gražu ir naudinga, 
kad, šimtmečio susilaukus,
SLA narių skaičius pasidvi-į 
gubintų. 80 metų sukakties ta. kad parduodamas Lietu- 
proga reikėtų plačiai pa- vių Piliečių Klubo namas. 41 
skleisti mintį ir pasiryžti Berkeley St. Tuos namus 
šimtmetiniu proga padvigu- klubas nupirko 1919 m. iš

gana gau. 1 binti narių skaičių. Lyros Dainos Dr-jos. Klubas
si, bet neturi savo pastogės, j Nors į SLA penktosios ap- buvo Įsteigtas 1907 metais- 

•s tą dieną ir tą pačią va- Bulgarvtė, R. Garliauskaitė. vietos valstiečių liaudininkų ižU k'hai trukdo ir kuopos skrities atstovų suvažiavimą Klubo pirmininku vra Jonas
__ da buvo pamaldos prie iš D. Bajarūnaitė, D. M a jaus- pirm. Antanas Norus, Radi- veiklą. Todėl valdyba savo ne tiek daug atvyko, bet visi Studza.

dieni) pasirodys smulkinta-Į Toronto atvežtų šv. Onos re- kaitė, L. Ratnikaitė. Z. Za- jo Klubo ir kartu Pasaulio patalpų klausimą nuodug- atstovai pasižymėjo darbin- Parduodamas ir Maple
kė Elena Kuprevičiūtė. Tai, likvijų, bet į minėjimą susi- parackaitė, V. Baukytė, A. L Jaunimo Kongreso Komi- niai svarstė ir nutarė nebūti, gurnu ir noru toliau dirbti- parkas Mehuen. Mass., 1914
didelė menininkė, su kon-. rinko gana didelis būrys. Čia Ratnikas, V. Rėklys, A. Pol-, teto skyr. pirm. inž. Vacys kamoinirke. Čia mums į pa- Tarp suvažiavusių buvo ir m. įsteigtas socialistų kuo- 
certais apkeliavusi eilę P. j noriu pastebėti, kad šis mi- teraitis, S- Viskantas. A. į Urbonas, vietos Dariaus-Gi- galba ateis ir SLA centras. į tolimesniu vietų, štai iš Bos-pos. M. Stonie

A. S.

Aps.kntl.es
St.pr.au
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Iš pavergtos Lietuvos
LUPA KAILI NAUJOMIS PRIEMONĖMIS

Siuntiniai Lietuvon jau 
daugiau kaip 12 metų yra 
viena iš apčiuopiamiausių 
lietuvių išeivijos ryšio su 
Lietuvoje gyvenančiais bū
dų..

Rusų valdžiai dovanai iš 
svetur i jos valdomus kraš
tus ateinančios gėrybės sa
vaime yra naudingos- Bet 
nemalonumas susidaro iš to, 
kad dauguma siuntinių eina 
j Baltijos kraštus. Ukrainą 
ar Užkaukazės kraštus, tai 
yra. daugiausia tiems jos pa
valdiniams. kuriems valdžia 
turi mažiausia pasitikėjimo. 
Be to, siuntiniuose ateinan
čių gėrybių gausa ir ypač 
kokybė irgi nekelia valdžios 
prestižo pavaldinių akyse. 
Negelbsti nei pusmetis iš 
pusmečio tų dalykų išpra- 
vardžiavimai „kapitalisti
niais skudurais“. Todėl at
vejų atvejais Maskva suda
ro vis daugiau ir daugiau 
apsunkinimų siuntinių siun
tėjams: vis labiau apriboja 
Įsileidžiamų dalykų sąrašus 
ir kelia muitus.

Prieš kiek laiko, gal nu
sižiūrėjusi Į lenkų pavyzdi, 
Maskvos valdžia pasiūlė 
naują būdą priimti dova
noms iš „kapitalistinių bei 
buržuazinių nacionalistų“. 
Dabar už dolerius, svarus ar 
kitus gerus kapitalistinius 
pinigus galima padovanoti 
Maskvos valdžioj esantiems 
įvairių tenykštės pramonės 
gaminių: automobilių, mo
tociklų, siuvamų mašinų, ra 
dijo ar televizijos imtuvų, e- 
lektrinių skustuvų, foto apa

gos. O nupirkti už tą sumą 
ten galima tik toli ne tos pa
čios geriausios vilnonės me
džiagos... vieną jardą.

Bet už Įmokėtą užsienini 
pinigą Lenkijoje gavėjas ga
li (jei siuntėjas taip nurodo) 
gauti ne pinigus, o už atitin
kamą sumą (skaitant doleri 
po 72 zlotu) eksportinių pre
kių eksportinėmis kainomis, 
ir gali tų prekių patys ten 
pat pasirinkti. Taip (pagal 
nurodymą „do wyboru“) 
siunčiamos dovanos dar 
naudingesnės: už doleri gau
nama gana gera jo vertė. 
Rusai tą reikalą tvarko ki
taip. čia pateikiamas keletas 
pavyzdžių, ką dovanos ga
vėjas gauna už davėjo Įmo
kėtus dolerius.

Už -82,685 galima padova
noti automobili „Volga“. To 
automobilio tenykštė kaina 
5,467 rubliai, taigi už doleri 
išeitų ne 90 kapeikų, o 2 
rubliai ir beveik 4 kapeikos.

keti. norint kad kas nors 
Lietuvoj padovanotų Šiaulių 
gamybos imtuvą. Tačiau te
nykštė jo kaina —341 rb. 
(už dolerį apie 1.19 rb.). 1

Už $83 — skalbiama ma
šina „Ryga“. 4 su puse svaro 
imlumo, su rankiniu gręžtu
vu, apskritas katiliukas, 30 
colių aukščio, 16 colių dia
metro, 66 svarų svorio (tuš
čia). Tenykštė kaina 97 rb. 
(1.17 rb. už dolerį).

Anapus uždangos
Vilniau* dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ 

(Tęsinys)

ATIDUOK LAIKRODI L

NAUJAUSIA KNYGA

Tai Jurgio Gliaudo* ro
manas „Delfino ženkle“, ga
vęs Draugo premiją, 234 pst 
kaina $2.50- Gaunama* Ke
leivio administracijoje.

imu illn IdlU, auuilllty rzcszzzi^ irZZ XXX--------

Kas Vilniuje nežinojo 
Zalkindo laikrodžių ir bran-

Už 836.66 — moteriškas genybių parduotuvės Vokie-
čių ir Rūdninkų gatvių kam
pe. Tai sena ir Vilniaus mas
tu stambi parduotuvė. Bet 
1940 m. prekybos verslo liu
dijimą išsiperka trečios rū
šies- Tai paprasčiausios 
krautuvėlės uždaroje patal
poje verslo liudijimų kate-

paauksuotas laikrodis „Vim- 
pel“. Tenykštė kaina 40 rb.
(1.09 rb- už dolerį).

Už 836.37 — baterijinis 
radijo imtuvas "Gauja“ ar 
„Selga“ (Rygos gamybos), 
priima tik ilgas ir vidutines
j Aib bangas^ "kišeninis“ Tu0 jo d
(6.ox4xl 7o colių) Tenyks- įr
e karna 34.48 rb. (95 kapei-: Įyti Jviena kita kad ir 

kos uz olerj). paprastų, bet vistik auksinių
Už $26.27 — foto apara- vedybinių žiedų, viena kita 

tas „Zorkij“, 47 rb. (1.79 rb. i kristalinė vaza, šiek tiek si- 
už doleri). dabrinių dirbinių. Bet šiaip

Už $13.68 - elektrinis Jau labai skurdi ir negausi 
skutiklis "Neva“, kokybe prekėmis. Tačiau veikusieji 
nežinoma, tenykštė ka'ina įstatymai reikalavo iš taunų- 
16 rb. (117 rb. už dolerį). J<1 “Stalų, kristalo ir parce- 

Į lano gaminių parduotuvių
Iš to nedaugelio pavyz- jau nemažiau kaip 2-ros rū

džių matyti, kad kiekvienos. jies ver9’0 liudijimo- šituo

Juoda spalva plotas yra Punjab valstybė Indijoje, ku
rioje kilo didelių riaušių dėl vyriausybės nutarimo nuo 
jos atskirti sikų kalba kalbančių plotą ir sudaryti at
skirą valstybę. Dauguma gyventojų ten kalba hindų 
kalba.

Tačiau tai yra automobilis Į,adovanoti siūlomos prekės ' įmian^iį surašau protokolą 
tenykštė kaina duoda vis įr pareikalauju išsipirkti tin- 
skirtingų rublių - kapeikų jęamą j0 rangui verslo liudi- 
kiekį už vieną doleri. Kiše- Į jįmą ‘
ninio radijo imtuvo atveju Savininkas neaukštas, ge- 
išeina vos vos daugiau už o- rame kūne, apie 55-60 metų 
ficiaių dolerio kursą. Netu- miestietiško buržo povyzos, 
rint duomenų apie daugybę 5kUndžiasi:
kitų dovanoti siūlomų pre- _ Argi dabar tas Zalkin.

5 (ne 6 ) vietų. 4 cilinderių. 
maksimum arklio jėgų—75. 
didžiausias greitis 130 km 
(80 mylių), be automatinės 
transmisijos, be radijo, be 
šildymo. Amerikon toki au
tomobili eksportuoti vargu 
ar galėtų už pusę tos kainos, 
už kurią siūlo pirkti dovanų 
siuntėjams.

kių. tegalima spėlioti, koks das, kuris seniau buvo?.. Da- 
dolerio kursas pasidaro tais bar ano šešėlis... Juk per

Už $2,172 — automobilis kitais atvejais- Bet kiekvie-
”Moskvič‘. Tenykštė kaina 
4,511 rublių (už dolerį išei
na po beveik 2-08 rb.)- Tai 
yra 4 cilindrų, 4 vietų, maž
daug itališko „Fiat“ dydžio 
automobiliukas, iki 45 a. jė

kių reikmenų. Galima pado
vanoti net atostogas Kryme 
ar kitame kuriame „didžio
sios tėvynės“ pakrašty.

Lyginant su siuntiniais, šis 
būdas turi ir patogumų: ne
reikia čia laiko gaišti pre
kėms supirkinėti, nereikia ir 
muitų mokėti. Užtenka tik 
iš katalogo pasirinkti dova
nas, įmokėti nurodytą kai
ną, ir atlikta.

Turi iš to patogumų ir 
Maskvos valdžia: už savos 
pramonės gaminius, niekur 
jų neišsiunčiant. gauna gera 
svetima valiuta, kaip už eks
portuotus. ir tuo pačiu metu 
apdovanotieji neturi progos 
„paliesti užsienių“, tai yra. 
negali palyginti užsieninės 
gamybos dalykų su „tėvyni
niais produktais“, kuriuos 
valdžia skelbia esančius ge
riausius pasaulyje...

Be to, atrodo, esama ir ki
tos naudos. Eksportuodama 
tas prekes, Maskvos valdžia 
daugumoje atvejų negalėtu 
gauti už jas tos kainos, kurią 
ima iš siuntėjų-dovanotojų. 
Šiuo požiūriu yra ryškus 
skirtumas tarp lenkų ir rusų 
sistemų tokiems apdovanoji
mams tvarkyti.

Net grynų pinigų siunti
mas Lenkijon sutvarkytas 
realistiškiau, negu į rusų val
domus kraštus. Oficialiai 
lenkai už doleri skaito 24 
zlotus, bet siunčiant dolerius 
kaip dovaną, išmoka už do
lerį triskart daugiau — po 
72 zlotu. Už $25 — (ir 1 
dol persiutimo) gavėjui 
Lenkijoje išmoka 1,800 zlo
tų, o tai yra daugiau, negu 
vidutinė mėnesio alga. Tuo 
tarpu rusai už $25 temoka 
22 rublius 50 kapeikų (ir tai 
dar su visokiais formalu
mais) Tai yra tik trečdalis 
vidutiniškos mėnpsinės al-

oni
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nu atveju yra dideli* skirtu
mą* tarp laiko, kurio reikia 
tas dovana* uždirbti ten ir
Amerikoje. Pavyzdžiui, net 
tas pats kišeninis radijas ten 
—maždaug dviejų savaičių

v \zvzzx>z xc»x

didžiausias greitis.
Ž Už $351—motociklas IŽ 
(įmeni ždanova—ždanovo 
vardo gamyklos). Tenykštė 
kaina — 830 rb. (už doleri 
po 2.36 rb.). Kokybė čia ne
žinoma.

Už $180 — šaldytuv 
„Oka“. Tenykštė kaina 275 
rb. (tik 1.53 rb. už dolerį). 
Aukštis mažiau kaip 4 pė
dos, plotis ir gylis po 2 pė
das. naudingas tūris apie4 
su puse kub. pėdų-

Už $128.34 — šaldytuvas 
„Saratov“. Tenykštė kaina 
nepatirta. bet tokio paties 
dydžio Alytuje gaminti šal
dytuvai („Snaigė“) ten kaš
tuoja 200 rb. (Išeitų apie 
1.56 rb. už dolerį). „Sarato
vo“ (kaip ir „Snaigės“) dy
dis — tik 3 pėdos aukščio, 
22 ir 23 coliai pločio-gylio, 
naudingo tūl io — 3 su treč
daliu kubinės pėdos.

Už $26.24 — V72 ar V82 
dviračiai. Tai yra Šiauliuose 
gaminti jaunuoliški dvira
čiai — „Ereliukas“ ir „Kreg
ždutė“ (rusiškai — „Orlio- 
nok“ ir „Lastočka“). Te
nykštė kaina 45-46 rubliai 
(1.59-1.63 rb. už dolerį). 
Dviračiai esą neblogi, tinka 
moksleiviams.

Už $287.46 — TV imtu
vas „Rubm“ arba „Temp 6“. 
Šis pastarasis gaminamas 
Šiauliuose (tiksliau — bai
giamas gaminti, nes lempos 
ir kitos svarbesnės dalys 
gaunamos iš kitur). TEMP 
imtuvo dydis —aukštis 17)/> 
colio, plotis 22 su ketvirčiu, 
storis l51/£ colio, svoris apie 
62 svarai. Bet ekrano dydis 
tik anie 16-17 colių (apva
lūs kampai. Tokio dydžio 
TV imtuvai Amerikoje deta- 
linėj prekyboje pardavinė 
jami maždaug už trečdalį 
tos kainos, kurią reikėtų mo-

čia mažiau kaip vieno* sa
vaitės minimalini* uždarbi*.

tuos metus tiek išgyventa, 
tiek audrų pro Vilnių praū
žė... Bijodami vokiečių oro 
puolimų, ką geresnio turė
jome, išvežėme Lydon. Sa
kom, mažas miestelis, jo ne
bombarduos,.. O kai išgir
dom. kad Vilnius grįžta Lie
tuvai. grįžom atgal- Bet pa
keliui nelaimė: duktė, išgir-

Chiang KaLshek, Tautinės Kinijos prezidentas, sėdi 
JAV lėktuvnešy Enterprise ir stebi laivyno oro pajėgas. 
Greta jo viceadmirolas Sharp, JAV laivyno Ramiajame 
vandenyne vadas.

v...... „ Dar gerokai prieš Antrąjį tuvėlę Vokiečių gatvėje- Ra
mulius įskaitant, persiųstos kontrolieriai, pamanė, kad ’ Vkarų pa" ^au giupę bebaigiančių dar-
gėrybės nuneša daug pilnes-!» kratys... Zinai, jauna, tai

Siuntiniais, net ir aukštus dus, kad traukinyje eina

turėti galvoje, kad dovanų j nų vos pusgyvė arkliais par- 
pardavimas ten gali būti sikasė namo... Dabar Zalkin 
persekiojamas, kaip drau-: das tikras elgeta, 
džiama spekuliacija. Nežiūrint visų šitų aima

(Eito) nų, surašytas protokolas bu-; metais iškilo kalbos, kad už 
vo patvirtintas, Zalkindas1 laikrodi tenai galima 
bylą pralošė ir netrukus išsi-1 net.lr neb^°?ai

KO VERTAS GYVENIMAS pirko tinkamą jo rangui P^sv^uoti. Vėliau susiti- 
verslo liudijimą. Ir nepraėjo Į k^ arčiau patys patyrėme, 
nė mėnuo, krautuvė vėl atgi
jo, pagausėjo ir net gana 
vertingomis prekėmis. Pre-

BE LAISVĖS?

Vietname žuvo 25 m. ko
respondentas Yasigen. Jis 
dalyvavo mūšyje kartu su 
kitais marinais. Greta jo bu
vo sužeistas karys- Vasigen 
jį patraukė į saugesnę vietą 
ir šaukė sanitarą, bet tas ne
girdėjo. Tada drąsusis laik
raštininkas atsikėlė stačias 
ir pradėjo mosykuoti, tikė
damasis atkreipti sanitaro 
aemesį- Kadangi tas ameri
kiečių dalinys buvo apsup
tas. tai, aišku, Vasigen prie
šui buvo geriausias taikinys, 
ir jis tuoj krito žemėn negy
vas.

Tarp jo daiktų rastas va
karykščiai rašytas straips
nis, kuris šitaip prasidėjo:

„Ko vertas pasaulis be 
laisvės ir gyvenimas be at
eities?

„Studente, kilnok protes
to plakatą, mėtyk sugedu
sius kiaušinius tuo metu, kai 
mes mirštame dėl tos laisvės, 
kurią jūs piktnaudojate.

„Po dešimties metų, gal 
būti, jūs raitysi tės protes
tuodami, bet jūsų protesto 
niekas negirdės. Atsukta nu
gara traukia kulkas, o tero
ras perkamas bailumu.“

ningrado ir kituose Sovietų teko „operacijos“ planan ir 
Sąjungos uostamiesčiuose. O buvo paimti. Negana to. gru- 
kai grįžo didesnė mūsiškių pės vadovas iškrėtė krautu- 

■ ekskursantų grupė, anais vininko butą, kuris buvo už 
kelių namų toliau, ir net jo
kuro sandėlį

Šitai „operacijai“ vykdy
ti nebuvo išleista jokio įsta
tymo. Vadinasi, atlikta gry- 

kad tikrai sovietinio piliečio na sauvalė vien partijos už-
didelė svajonę — Įsigyti gaida-
rankinį ar bent kišeninį laik- Vėliau paaiškėjo, kad ne 

metu žodžius 
davai časy“ greitai supra-

kylangiuose netrukus pasi- Kai o
rodė žiedų jau keturių skait
linių vertės.

ĮDOMIOS KN YGOS

Romanai
Jurgi* Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ { 
RYTUS, UPĖ J ŠIAURĘ,
romanas I dalis, 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Ale Rūta, KELIAS Į 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vytauto* Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

Jonas Aistis, POEZIJA.
joje yra šio žymaus poeto 
risi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $t).

Alė Rūta, PRIESAIKA, 
Didžioji menė, lt d.s roma
nas, 309 psl., kaina $3.25.

Jurgi* Gliaudą, ilKSNO- 
SPAKN1Ų SOS1AS, premi
juotas romanas is politinių 
emigrantų gyvenimo, 26» 
psl., kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
-532 psl., kaina $3.50.

Vacy* Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 20J psl.. kaina 
$2.50.

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

Aloyza* bare nas: VIENI
UI psl. kai-

Juoza* Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romane 
iš knygnešio kun. Al. 8iaa- 
raviciaus gyvenimo, 233 psi., 
kaina $2.ou.

Juozas Sva’stat,: JO SU
BADEI INE, premijų o t a 8 
romanas is V mco Kudirkos 
gyvenimo, 304 pust kaina 
$4.00

vienas Zalkindas buvo "ap
vogtas“. Kelios dienos prieš

to visos tautos, kur tik rau- šitą viešą užpuolimą „ap-
Ir va, netrukus po sovietų don°ji armiJa buvo Įžengu- vogtųjų“, ypač stambesnių-

įnvazijos. eidami įstaigon 
skaitome laikraščiuose: Zal
kindo parduotuvė apvogta... 

Įdienojus nueinu pažiūrė

si.
Ir va, po visų anų „statis

tikų“ vieną ūkanotą dieną 
užplūdo mokesčių inspekci

ti. Pi iekinėje parduotuvės1 patalpas Basanavičiaus g-

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI ik iSE.uuGNE8, pre
mijuotas romanas, 2/0 psl., 
sama $3,VU.

Vytauto* Alantas: TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 402
pust, Kama $4.5o.

Alė Rūta, MOTINOS
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rupesų įsauKieti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 3y7 psL, 
karna $4.00.
mo.

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRĮŽ1 A j 
KALNUS, 500 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.<H).
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio admini?trqciini

jų, buvo net visa eilė. tik 
kaip paprastai jau susovie- 
tintoje spaudoje tokie daly
kai viešai nebuvo skelbiami.

Visas „operacinis“ turtas 
buvo padėtas Lietuvos Ban
ko sandėliuose, bet netrukus

vėje 10 nr. geras būrys ne
matytų iki tol ir neregėtų
žmonių, o netrukus atsekė ir ir pats Lietuvos Bankas bu 

šaldytuvų dydžio, atlapom apie pusė tiek policijos. Tuo- vo paverstas visasąjunginio 
durim- Viduje __ tuščia, jau buvo sušaukti visi miesto banko kontora.
Trečia tokio pat dydžio mokesčių inspektoriai fr čia (Bus daugiau),
spinta užpakaliniame kam-! pat padiktuotos instrukci-,
baryje. Ir ta atvira ir tuščia. j j°s: Sudaromos po 3-4 žmo- pAį pNf.y įnk itę MŪSŲ 

Kriminalinė policija jau nesįtupės (valstybės kont- DARBA
apžiūrėjusi, apieškojusi vi- folės, mokesčių inspekcijos
sus kampus, padariusi viso- Jr policijos atstovų), parei-! Kiek laiko ir pinigo sulau
kiu nuotraukų rankų at- kalaujama laikrodžių par- pytume, jei mielieji prenu- 
spaudų, kur tik jų radusi. Jo- duotuvių ir taisymo dirbtu- meratoriai nelauktų, kol 
kių išorinių įsilaužimo žy-' V1^ sąrašų, ir grupės išvyks- juo* paragina mokėti, o pa- 
mių., jokių pėdsakų nema- u nurodytu adresu vykdyti tys, be paraginimo, prie*
tyti. Atrodo įeita padirbtais laikrodžių „medžioklės“. I 

- - - * - Grupėm vadovavo valstybės
kontrolės vyrai.

Vadovai buvo tiek uolūs,

patalpoje dvi didžiulės ne
degamos spintos-seifai, ge
rų amerikoniškų Admiral

raktais- Savininkas slankio
ja po tuščią patalpą lyg nusi
minęs. nekalbus. Tačiau seni
vilniečiai įtarė, kad visa ta kad iššlavė krautuves švaru- 
vagystė yra gudriai suvai

atsiųstų reikalingą sumą* 
Esame labai dėkingi tiem,

kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant,

dinta. turint tikslą nuslėpti, 
ką dar galima. Bet pasidai
rykime kiek plačiau į šalis.

tėliai, nepalikę net spalvoto yis mažiau bebus tokių, ku- 
laužo. riems reikės siųsti primini-

Šitos „operacijos“ metu mus.
užėjau į vieną mažą parduo-1 Keleivio
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Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

JAUNIMO KONGRESUI REIKALINGA $45,000, 

O TUO TARPU DAR TETURI TIK $7,000. SKUBIAI 

VISI AUKOKIME, KIEK KAS IŠGALIME.

PINIGUS SIŲSTI ŠIUO ADRESU : LITHUANIAN 

YOUTH CONGRESS, 1794 EAST 227 ST-, c/o Mr». Bl 

JUODIKIS, CLEVELAND, OHIO 44117.

Lietuvos žvėreliai
KIAUNĖ (MARTEN)

Kiaunių yra įvairių rūšių. 
Čia susipažinsime su "bajo
riška“—medžių kiaune, ku
ri yra graži, judri ir plėšri. 
Jos didumas — kūno ilgis a- 
pie 20 colių, uodegaitės — 
12 colių. Lietuvos miškuose 
šių kiaunių yra nedaug, bet 
yra. Jos kailiukas iš viršaus 
tamsiai rudas, šonai ir pilvu
kas gelsvi, kojukės juodai 
rudos, o uodegaitė tamsiai 
ruda. Ant viršutinės lūpos 
auga keturios eilės ūsiukų

Ar bus Stalinas nubaltintas ?

piauna daug daugiau, negu 
gali suvaitoti. Kaltais iš
smaugia visas ūkininko viš
tas ar karvelius, o sau pasi
ima tik vieną. Tai ir paukš
čiai kiaunės nepaprastai bi. 
jo.

Sausio gale ar vasario mė
nesio pradžioje prasideda 
kiaunių rujometis. Tada įdo
mu stebėti, kaip kiaunės 
naktį mėnesienoj dūksta me
džiuose. Patinukai šnypžda- 
mi ir urgzdami gainioja vie
nas kitą ir kovoja dėl pate
lės.. o šioms, matyt, ši var
žybų kova patinka, ir tada 

stipriausiąjį

— Ei, tėve, ar juoktis jau 
nebemoki?

— Moku, ale negaliu.
— Kodėl negali?

nelė švenčiausia su Jėzusė-
•liu.

— Bai gory, Maik, jeigu 
dabar nebūtų gavėnia ir aš

— Mano dūšia verkia, vot, nebijočiau grieko, tai už to-
kodėl negaliu. kią šnektą duočiau tau per

— O ko ji nori, ta dūšia? marmūzą!
— Ji. Maiki, nieko nenori,! — Nesikarščiuok, tėve.

ale verkia, kad velnias veda Mūsų prezidentas turi dau- 
žmones iš kelio. giau iūpesčių, ir žmonės

— Ar tokį sapną sapna- daugiau jį kritikuoja, o vis
vai? dėlto jis nešikai ’čouoja.

— Ne= Maiki. nesakyk,. _ j/, K-'rirjs. nedidplės
kad tai sapnas. Juk tu jau ži- jĮĮaikį 
nai. kas atsitiko Kaliforni

— Tėvas visko nematai- 
Jam tūpi laimėti Vietname

joj. Kunigai susibuntavojo
prieš arkivyskupą. , - „... karą, o žmonės protestuoja

Teve. apie tai jau kai- pfįeį tą karą. štai, šiomis
bėjom. dienomis tūkstančiai žmonių

. Ąfe tai ne viskas, Mai- kglė tokį protestą Bostone, 
ki. Kai tas sumas tenai ap- ^ew yorke, Denveryje. Ok

Žiemos metu jos visos spal
vos kiek tamsesnės, negu va- jos pasirenka 
saros metu- Patytė išore ski
riasi nuo patinuko tuo. kad 
jos spalvos netaip ryškios.

Kiaunės gimtinė — miš-! išklotame guoly kiaunė atsi- 
kingi šiaurės kraštai. Di- veda tris ar keturis jaunik-

Pereitą savaitę Maskvoje 
susirinko 23-čiasis sovietų 
kompartijos kongresas, į ku
ri buvo pakviesti ir kitų! 
kraštų komunistų partijų 
atstovai. Kinija tuojau kvie
timą atmetė. Ją pasekė Al
banija ir Naujoji Zelandija.

Tarp Kinijos ir sovietų 
jau seniai eina žodžių kova. 
Kinija kaltina, kad sovietai 
pataikauja užsienio kapita
listams, ypač Amerikos im
perialistams. ir nori su jais 
taikaus sugyvenimo (koeg
zistencijos). Tai esą atsisa
kymas nuo Lenino ir Stalino 
"mokslų“ ir paniekinimas 
paties Markso. Ji, Kinija, 
stoja už pasaulinę revoliuci
ją, už kapitalizmo sunaiki
nimą jėga-

Ir dabar, jau ruošiantis į, 
kongresą ir kviečiant kitus; 
jame dalyvauti, Maskva iš-j 
siuntinėjo visoms komunistų 
partijoms raštą, išdėstyda- 
ma Kinijos klaidas ir nusi
kaltimus pasaulio komuniz
mui. Matyt. Maskva norėjo 
pasiteisinti, kad ne ji kalta 
dėl rų ginčų, bet Pekinas. 
Tačiau tas pasiteisinimas 
dar labiau suerzino Pekiną, 
ir jis puolė Maskvą kontra
takomis. Jūs, girdi, kvtečiat; 
mus i kongresą ir tuo pačiu

Dainininkė Karam Armstrong 
patenkinta, laimėjusi Metropo
litan operos dainininkės varžy 
bas.

pretendentą i jų moterišką 
širdį. Po devynių savaičių 
drevėtame medy samanomis į mostu šmeižiat mus! lr pa

skelbė tam kongresui boi-
Daniel Goldman, 18 m. amž., pa
grobtas iš tėvų namų Surside, 
Fla.

džiausios kiaunės gyvena 
Švedijoje. Jų kailis yra dvi
gubai didesnis ir tankesnis, 
negu Lietuvos kiaunių. Ir 
kiaunių spalva Lietuvoje yra 
daugiau linkus į pilkumą. 
Kaip mums žinoma, Švedi
joje ir klimatas yra daug 
šaltesnis, tad ir kiaunių kai
lis prie to klimato prisitai
kęs.

Kiaunės srvvena laDUo-RT C7V----- ----- X----
čiuose ir spygliuočiuose miš
kuose, ir kuo tie miškai tan
kesni, tuo daugiau ten yra 
ir kiaunių.

Kiaunė yra tikras medžių

liūs. Kaip paprastai, motina
kotą.

Maskva, matyt, apsižiūrė-'
tada savo vaikus labai rū-į j0 padariusi netaktą ir, ko- 
pestingai prižiūri, daboja, respondentų žiniomis, mėgi- 
kad jų neprarastų ir iš bai-• na Kinijai nusileisti. Kadan- 
mės nenusitolina nuo savo gi nesutikimai tarp jų prasi- 
buveinės.. Po kelių savaičių; dėjo tuojau po to, kai Chruš- 
jaunikliai jau sekioja paskuiį čiovas prieš dešimtį metų su- 
savo tėvus, mokosi laipioti į niekino mirusį Staliną, išme- 
medžius ir kitų ateičiai nau- tė jo lavoną iš Lenino mau- 
dingų dalykų. Tada tėvai zolėjaus, pakeitė Stalingra-

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Enėjidė. Publijaus Vergi
lijaus Marono. vertė dr. A. 
Rukša. 295 pusi., išleido Lie
tuviu Enciklopedijos leidykbudi sargyboje ir perspėja i do vardą į Volgogradą ir

mažiausio pavojaus atveju, i prakeikė jo kruvinos politi- ’a- kaina nepažymėta. 
Kiaunės yra medžiojamos kos liniją, tai dabar norima Jaunimo Met kalendo-

dėl jų brangaus kailio-Lie- Staliną reabilituoti ir suters-; / 
tuvoje nepriklausomybės tą jo išvaizdą nubaltinti, kad j P ‘
laikais kiaunes medžioti bu- atsileistų Kinijos piktumas, išleido PL Bendruomenes 
vo griežtai uždrausta, kad Taip bent aiškina ameri-Į valdyba, 96 pusi., kaina $1. 

žvėriukas, ir medin ji taip! jos neišnyktų. kiečių Associated Press zi-
meistriškai lipa. kad joks Lengviausia jas medžio- nių agentūra. \ iena jos te-j 
kitas plėšrusis žinduolis su ti šviežiai sniegui iškritus, legrama is Maskvos sako:

sispakajino, tai klierikai pa- i ritvip ir kitur Daue- Ja tuo požiūriu negali susi- nes tada galima matyti jų. "Straipsniai sovietų spau- 
vaia ’no lama lityje ir Kitur. Daug J. . / , nėdsakns. Kartais kiaune doie verčia manyti, kad Sukėlė revoliuciją prieš Bosto- demonstrantų areštuota, 
no kardinolą- Gazietos tyli . . .
apie tai. lyg klemsai užsi- . Nu, tas tai gerai, Mai- 
čiaupę: tyli ir pats kardino- ki. ba tokie piotestai priduo- 
las. ale radijušas triūbijo a- ^a komunistams daugiau 
p?e tai per tris dienas ir va- štymo. Gerai, kad policija 
kailis. Nu. tai kaip tu rokuo- tuos triukšmadarius areštuo
ji, ar gali mano dūšia juok- Ja-
tis. kai velnias krečia tokias — Bet negalima perdaug 
išdaigas? demanstrantus kaltinti, tėve.

— Aš čia nematau jokio jįe yj-a jauni ir nori gyven-
velnio, tėve. Aš matau tik šv. o karas reiškia mirti- Nie- 
Stepono seminariją Brighto- kas nenori būti varomas 
ne, kur klierikai pareikalavo prieš šautuvų ir kulkosvai- 
sau žodžio laisvės. džių ugnį. To karo nenori ir

— O kokiai plynei jiems Vietnamo žmonės. Paskuti- 
tos žodžio laisvės reikia? nėmis dienomis jie taip pat 
Gal norėtų prakalbas ant • kelia prieš savo valdžią de- 
bačkų sulipę sakyti, svietą monstracijas ir streikuoja.1 nėmis kojukėmis. Dažniau- 
buntavoti? Juk tai aiški yel- jie reikalauja, kad generolų šia iš plaukuotų žvėriukų ji

T diktatūra pasitrauktų. Jie 
protestuoja ir prieš mūsų A- 
meriką. kuri tą diktatūrą pa
laiko. Šitokie dalykai, tėve, 
mūsų prezidentą labai erzi

nio pagunda, Maiki. Jeigu 
tu čia zlyduko nematai, tai 
tau reikėtų akuliorių. Ai be- 
ciu-

— Nematai tokio baubo ir 
tėvas: jį tik įsivaizduoji.

— Bet aš tau pasakysiu, rinkiniai. Tačiau jis nesi

Maiki, kad yra ir daugiau karščiuoja, stengiasi būti ra- 
dzivuliongų. Kunigai jau mus. Tai ko jau čia tėvui 
nori ženytis. o bobos nori jaudintis? Tegul sau mote- 
būt kunigais. Tai ką tu ant rys eina į kunigus, tegul vy
to pasakysi, a? rai kunigai pačiuojasi, nuo

— Tai yra visai paprastas to nebus nei geriau, nei blo- 
dalykas, tėve. Jeigu vyrai giau. Bus tik truputį įvai- 
gali būt kunigais, tai kodėl t riau.
negalėtų moterys? _ Kalbėk, Maiki, kaip

, — Bet tu. Maiki. nepaima- nQrj bet man tokjo biznio 
lini. kaip tai atrodytų. nejkaĮbėsi. Jeigu bobos pra- 
jeigu moteris su beibe ant mišias laikyti ir pa
rankos įliptų kozelnycion moksjas sakyti, tai aš pasi- 
pamokslo sakyti. Tik pamis- jmčiau šluotą ir eičiau baž- 
lyk, į ką tai būtų padabna. nyčios piketuoti- Ai beč jur 
* — Tai atrodytų, kaip Pa- laif!

lyginti. Jos mėgiamiausia pėdsakus. Kartais kiaunę doje verčia manyti, kad Sta. flflVmiZl
buveinė _ drevėtuose me- galima užtikti gulinčią išsi- linas, kurio vaidas beveik Uvlu Uvvflllfl
džiuose, bet retai ji ieško tiesus išilgai medžio šakos
prieglaudos olose. Savo bu- Tai geras taikinys medžioto- 
veinėje ji paprastai ilsisi vi- jui, nes, netgi pirmą kartą 
są dieną ir tik nakčiai arti- šūviu nekliudžius, ji vistiek 
nantis. daugiausia prieš sau- ramiu guli ir atidžiai stebi 
lėleidi. išeina medžioklėn. medžiotoją.

per ištisą dešimtmetį nebuvo 
minimas, vėl bus sugrąžintas 
į sovietų istorijos knygas. Kai rengiatės duoti kokią

Dar prieš kongresą Mask- dovaną angliškai kalban- 
voje jau buvusios jaučiamos tiems, nepamirškite, kad ge- 
tokios nuotaikos, kad Stali-; riausia dovana yra knyga.

Naujausios

KNYGOS
DELFINO ŽENKLE, pre

mijuotas romanas, parašė 
Jurgi* Gliaudą, 234 pusla
piai. kaina.................. $2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestii- 
kis. Kaina..................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. Šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina...... $375.

VARPAS NR. 6, 168 psl. 
Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės, H. Blazo, M. Mackevi
čiaus, A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina ................... $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ...........................  $6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
tomas, redagavo Bernarda* 
Brazdžionis ir Beny* Bab
rauskas, 700 puslapių, kaina 
ŠIO. Knvroie yra 61 rašyto- 
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

Ji gaudo viską ką tik ma- Medžiojant kiaunes su šu- nas turėtų būti pagerbtas už §tai čia kelios lietuvių rašy- 
no galėsianti įveikti. Niekas nimis šiai medžiokliai ypač savo nuopelnus Sovietų Są- t ■ parašytos ir į anglų 
nesaugus ją susitikęs—pra
dedant nuo jauniklės stirnos
ar kiškio iki pelytės. Ji pri 
slenka prie savo aukos, stai
ga puola ir pasmaugia. Ji 
užšoka ant jauniklės stir- 
nukės, o ši tada jau nebega
li kiaunės atsiginti priešakį-

na, ypač dabar, kai artinasi n£ prje ju prislenka be jo- 
m - kj0 visvien, ar jos tu-

tinka dakeliai - drąsūs ir jungai. Juk jis išvedęs jąĮ į ka]ba išverstos k ku
astnu dantų suniukai. Mat, tokia erą. kur ji pakilo iš at- . , ,
pereekiojama Įniršusi kiau- silikusio krašto į modernią tlnka dovanoms:
nė kaliais gindamasi šoka industrijos valstybę. "Selected Lithunian Short
ant savo persekiotojų ir ma- Atrodo, kad Chruščiovas. Stories“ (21 autoriaus), 280 
žiau drąsų šunį gali nugas- kuris 1956 metais partijos p*l., kaina $5.00. 
dinti. kongrese atskleidė Stalino

Jas gaudo ir geležiniais piktadarybes, gali gauti šita
specialiais spąstais, stato
mais ten. kur jos pamėgsta

me kongrese pylos, kad, i 

vykdydamas destalinizaciją,

"The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

(A.miola voveraite Kiški h nuo* lankytis. PaprasUi’į spąstus nuėjo pertoli, suniekino ne, "Lithuanian Quartet la ji gulykloje ir kai jis ėda? idedamas gabaliukas duo- tik patį Staliną, het ir v.są Barona., M. K.tiiakU, A.

Kiaune sunaikina ir daug fvieste ir ^e(lu. 209 p,i„ k«i„. »4.95.
tPųaSuXSiZ^  ̂ -Hou. Upon the Sand“

pėtų medyje ar ant žemės. 
Ir šiaip gana budri višta ne
spėja nė pvptelti kai kiaunė 
staigiai perkanda jai gerklę.

Ji grobia ir užtiktus 
paukščius lizduose, išlaižo 
bičių medų, ėda vaisius ir 
uogas, o jei pradeda pritrūk
ti maisto miškuose, tai ėda 
sodų vyšnias, slyvas, kriau
šes, bado spiriama atslinku- 
si į žmonių gyvenvietes. Įsi
krausčiusi į paukštides, ji 
čia pridaro daugiau žalos, 
negu bet kuris kitas pana
šių žvėrių. Ypač, kad ji pa-

kamforu. Bet Lietuvoje bu-Į jų bus pasmerktas, o Stali-į (Jurgio Gliaudo*), 168 p*L, 
vo aplamai draudžiama bet' nas nubaltintas ir, gal būt. kaina $3.95. 
kuriuos gyvius spąstais me- apvainikuotas, tai be abejo
džioti, nes tai jau joks spor-! Maskvos santykiai su Pekinu 
tas.

Kiaunės kailis yra labai 
panašus į sabalio. Tai bran
giausias kailis iš visų miš
kuose gyvenančių žinduolių
žvėrelių.

J. Čekauskas

Skelbtis
„Keleivyje

"The Ordeal of A*»ad Pa- 
»ha“ (1. Šeiniau*), 61 p»l-, 
kaina $2.00.

"The Maker of God*“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl.,

Balfo direktorių suvažia-; kaina minkštais viršeliai* 
vimas bus Clevelande gegu- $3, kietai* $4.
žės 7 d. Pradžia 10 vai. ryto.

« • | Jj globos direktorius dr. V. i Visos šios knygos yra gra-
yra naudinga! Ramanauskas. ’ žiai įrištos.

žymiai pagerėtų.
* Bet kaip tada pasaulio a- 

kyse atrodytų sovietų galvo
sena

17 S. M.

BALFO DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Knygos
jaunimai

ŽAIŽARAS, D. Čibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai- 
na . ...•••••••.. •••••••». 1.•

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

iliustruota pasaka. 24 psl. 
kaina .................... $1*

Ta pati anglų kalba, ..$.1.

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ........................... $1.50.

TRYS SAKALAI, Alf. Vam
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina... $2.
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ANTANAS TULYS

Prakeikimas
ši novelė paimta iš ką tik išėjusios Antano Tūlio 

knygos "Inicialai po tiltu“, kurią išleido Nidos knygų 
klubas. Rašytojas A. Tulvs gyvena Floridoje. Jau yra 
išleista trys jo dramos ir du novelių rinkiniai, jų tar
pe ”Tūzų klubas“. Keleivio administracijoje galima 
gauti ’Tuicialai po tiltu*' už $1.90 ir "Tūzų klubas“ Į 
už $3.00.

Tęsinys

Tuo metu užpakaly stovėjo Brazio kaimyno pus
bernis.

— Brazeli, tu liurbis! — jis sušuko.
Brazys šoko pačiupti pusbernio, bet tas. rangydama

sis tarp vežimų, arklių, būdų ir žmonių, paspruko.
Paskui, po kelių dienų, Baukų sodžiaus piemenys

pradėjo Brazį šaukti Brazeliu- Piemenys ir pusberniai 
greitai išrado daugiau. Pamatę Joną Brazi važiuojant, jie 
šaukė: — Brazeli. tavo arklys su uodega. Brazys tada 
šokdavo iš vežimo pagaut piemens. Jis pradėjo bijoti pie
menų. sakytum, gavo piemenų ligą. Pamatęs piemenį ar 
pusbernį, kartais pradėdvo drebėti, bijojo, kad tas nepa
vadintų jo Brazeliu.

Prieš Grabnyčias mirė senis Brazys. Tais pačiais me
tais, po Kalėdų, Jonas Brazys vedė Uršulę Banytę iš Pui
pų kaimo. Ji atėjo su geru kraičiu ir buvo gera žmona, 
gera ūkininkė. Bet tuojau po vestuvių Braziui prisisapna
vo anoji čigonė, kuri per sapną jam pasakė: — Jei tu at
sigulsi su savo žmona balandžio penkioliktą, tai jūs ne
turėsite vaikų, numirsit bevaikiai, svetimi ateis į jūsų 
žemę.

Brazys, užsimiršęs, balandžio penkioliktą sugulė su 
žmona. Paskui praėjo metai, praėjo dveji, praėjo dešimt 
metų. o vaikų Braziams vis nėra- Visokios žolės, žolelės ir 
burtai nepadėjo. Ir penkioliktą balandžio kiekvienais me
tais vis pasitaikydavo kokia nore nelaimė. Tai karvė krito. į 
tai vanagas nunešė vistą, tai jų bernas išėjo prieš visą, 
sodžių. Vienais metais jis pasisamdė tokį šeduvietį hemą. į 
kuris buvo tikrai pasiutęs žmogus. Naktį lodydavo savo 
sodžiaus šunis, išspirdavo klėčių duris, lįsdamas pas mer
gas. O balandžio penkioliktą prie stalo tas žmogus ėmė 
piktai rėkti:

— Taukai paviršiuje plūduriuoja, kopūstai geri. Ge
rai- Bet į kieno pilvus eina kopūstuose išvirta mėsa?

— Ar tu nepavalgai, ar negauni mėsos, kiek tau rei
kia? — atsiliepė Jonas Brazys.

— Negaunu! — suriko bernas ir parmušė Brazį ant 
aslos.

Po to jis vaikščiojo susirietęs iki pusės vasaros. Ne
galėjo šieno piauti ir rugių kirsti, reikėjo samdyti svetimu*.

Pagaliau, po vienuolikos metų, Braziams atsirado kū
dikis. Ir sūnus! Bus kam žemę palikti. Uršulė, atsigavusi 
iš po gimdymo skausmų, pradėjo rūpintis.

— Jonai, tu ką nors daryk, — sakė ji. — Ką nors 
daryk, kad prakeikimas išeitų iš mūsų namų, kad nenu
kristų ant vaiko.

— Daryk! Ką daryk? Nupirkau bažnyčiai karūną, 
kalbu poterius, meldžiuos, einu Į bažnyčią — darau viską. 
Gal anoji čigonė galėtų prakeikimą nuimti, bet kur tu ją 
dabar rasi?

— Važiuok pas kleboną, gal jis ką žino. ką gali. gal 
ką patars.

Tą pačią dieną Brazys geriausiu arkliu išjojo pas 
kleboną. Sodžiaus gale kažkieno piemuo sušuko:

— Brazeli. tavo arklys su uodega!
— Kur tu matei arklį be uodegos? — atsiliepė Brazys 

ir nujojo.
Su piemeniu nereikia prasidėti. — jis galvojo.
Brazys buvo tas žmogus, kuris vieną karia bematant 

randa išmintingą išėjimą, o kitą kartą tik antrą dieną 
susigaudo, ką vakar ten ar ten reikėjo padaryti.

Kleboną jis rado prie stalo skaitant storą knyga- 
Jo akys buvo užmiegotos, atrodė, kad kunigas bus ką tik
pakilęs iš lovos. .

— Gal iš miego kunigėlį prikėliau? Baisiai nuobodu 
čia vienam per dienas sėdėti, ar ne? — kvailai prabilo 
Brazys po šventų pasisveikinimų.

Klebonas buvo girdėjęs Joną Brazį, atsiminė, kad 
tas žmogus yra nupirkęs karūną bažnyčiai. Buvo girdėjęs, 
kad piemenys erzina tą vyrą, vadina Brazeliu. To jis ir 
vertas, kad prieš kleboną stovėdamas šitaip kalba.

— Galima. Prakeikimą galima pašalinti, išvaryti is 
tavo namų. bet ne taip greitai ir ne pigiai, — tarė klebo
nas, išklausęs Brazio verkšlenimo. — Pažadėk bažnyčiai 
penkioliką veršių, ir prakeikimas išeis iš Uvo sodybos, 
tavo sūnus užaugs sveikas. Atvežk bažnyčiai paaugintą, 
papenėtą veršį kiekvienais meUis per penkioliką metų. ir 
būtinai balandžio penkioliktą.

Praeitą savaitgalį į Washingtoną buvo atvykusi Indijos 
ministere pirmininkė Indira Gandi. Paveiksle matome, 
kaip prezidentas Johnsonas Baltuosiuose Rūmuose ją 
lydi iškilmingu pietą. Už jų eina prezidentienė ir Indijos 
ambasadorius Bra j Nehru.

Teisės patarimai

Klausimas

Advokat $ M. Sveikauskienė sutiko atsa 
kyti į keleivio skaitytojų klausimus t< 
reikalais. Tie klausimai turi būti 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir <t 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
.M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale.
Boston, Mass. 02131.

Mūsų dėdė buvo viengun
gis, mirė jau turėdamas 83

tamentą, jis liepė mums vi
siems jį paliudyti. Mes ir pa
sirašėme- Testamentą jis į- 
teikė mums, sako, padėkite

metus. Amerikoje, be mūsų. i savo banką su kitais svar 
jis dar turėjo vieną brolvai-1 biais popieriais. Kai mirsiu, 

j-,-. . žinosite, kur jis yra. Dėdė
dar pagyveno beveik metus, 
paskui gavo plaučių uždegi- 

kuo mums pagelbėjo.?Pastai mirė ligoninėje.

kį ir dukterėčią. Jis buvo 
mūsų sponsorius ir, mums 
atvažiavus į Ameriką, daug

Juozas Mikuckis

PAVASARIO BELAUKIANT

Laukiu ir ilgiuos tavęs, pavasari!
Grįžk per girias, per senąjį arimą, — 
Lengvink kančią — mano kelio seserį 
Ir palaimink žygius laisvės piligrimo.
Ai ilgiuos nukarusiųjų auskarais 
Žirginėlių gluosniuos, pumpurų žilvičiuos.. 
Ženki tu, ir žemė nebegaus karais, 
lr šului į brolį taikytos vilyčiosf 

Laukiu ir ilgiuos tavęs, pavasari! 
Krauna vainikus alyvos tau ir ievos..- 
Moju kančiai — savo kelio seseriai, 
lr sutikt tavęs šaukiu visus į pievas!

Indna Gandi
V. ČEKAUSK1ENĖ

Indira Gandi neseniai ta
po Indijos ministre pirmi
ninke. Indija savo gyvento
jų skaičiumi yra antroji mū
sų žemėje. (Jų yra apie 500 
mil.). Nepriklausomybę ji 
iškovojo tik 1947 m.

Indija nebuvo pirmoji, 
moterį iškėlusi į pirmojo mi
nisterio vietą- Pirmoji vals
tybė buvo Ceylonas, kuri lai
ką turėjusi ministerio pirmi
ninko kėdėje moterį Banda- 
ranaike. Taigi atrodo, kad 
jaunosios valstybės aukščiau 
veltiną moterų sugebėjimus 
ir politinėje srityje, negu tai 
rado seniau nepriklausomy
be besidžiaugiančios ir savo 
pažangumu ir pajėgumu be
sididžiuojančios valstybės.

Indirai iškilti iš dalies pa
dėjo tas, kad ji yra duktė 
įžymaus kovotojo dėl Indi
jos laisvės, vėliau ilgamečio 
ministerio pirmininko Jawa- 
harial Nehru. Bet tik iš da
lies- Ji pati savo sugebėji
mais tos vietos yra verta.

Jos pilnas vardas vra In
dira Privadarehani, kas reiš
kia, — „i kurią malonu pa
žiūrėti“. Ji yra neaukšto ū- 
gio. grakšti, siaura tiesia no
simi, 48 m. amžiaus, vientur
tė kilnios šeimos duktė.

Nehru namai buvo indų 
agitacijos centras. Ten daž

nai lankydavosi ir jų dva
sios vadas Mahatma Gandi. 
Šituose namuose kratos ir 
suėmimai buvo įprastas da
lykas. Maža Indira vieną 
kartą atėjusiam svečiui turė
jo pasakyti: ”Aš apgailes
tauju. bet mano tėvelio, ma
mytės ir senelio nėra na
mie — jie visi kalėjime.“

Taigi Indira jau iš pat 
mažens susidūrė su politika, 
todėl nenuostabu, kad vos 
4 metų būdama ji mėgdavo 
susikviesti tarnaites, sudėti 
lėles ir, pasilipusi ant stalo, 
sakvti joms „karštas“ pra
kalbas apie Indiios laisvę. 
Visi jos žaidimai buvo „po
litiniai“.

Kaip vienturtė dukra, pa
žangioje ir gana turtingoje 
šeimoje Indira buvo rūpes
tingai auklėjama ir gerai 
mokoma. Kurį laiką ji, kaip 
ir jos motina, sirgo plau
čiais, todėl buvo išvažiavusi 
i Šveicarija ir ten lankė mo
kyklą. Vėliau ji baigė Som- 
merville kolegiją Anglijoje-

Indira, 12 metų būdama, 
sukūrė vadinamąją „bež
džionių brigadą“, kuri slap
tai išnešiodavo indų pogrin
džio veikėjų laiškus. 21 me
tų būdama, ji tapo kongreso 
partijos nariu.

-

— Jei kada kas pasitaikytų, kad pats negalėčiau 
veršio atvežti, ar bus gerai, jei mano bernas pristatys? — 
paklausė ūkininkas.

— Bus gerai, bet ne taip gerai- 
(Bus daugiau).

K.

ruoįu laiku jis sirguliavo ir ; Dėdei mirus, tuoj nunešė- 
nekartą mums sakė, kad jis1 me testamentą pas vietinį 
norėtų surašyti testamentą' advokatą. Tas pažiūri, sako. 
ir didesnę dalį savo turto į gerai, yra trys liudininkai, 
mums palikti. Vieną vakaių! kaip įstatymas reikalauja, 
dėdė mus paklausė, ar mūsų. Paskui sako. kas tie liudi- 
sūnus, kuris yra čia baigęs i ninkai ? Sakome, mes visi 
kolegiją, negalėtų jam tą pasirašėme. Sako. tada liūd
testamentą surašyti. Sako, 
kam dar pinigus išleisti ad
vokatui? Daug to turto ne
turiu. i eikalas labai papras
tas. Tegul jūsų sūnus man 
surašo. Atėjome su sūnumi 
pas dėdę ir sakome: tai ką, 
dėduk, nori parašyti savo 
testamentą? Dėdė liepė sū
nui parašyti, kad savo čia 
gimusiems giminėms jis pa
liekąs po du tūkstančiu kiek
vienam- Likusi gi turtą pa
liekąs man ir žmonai. Dar 
sakė sūnui: įrašyk ir sau ko
kius penkis šimtus dolerių. 
Testamentas buvo surašytas 
pagal dėdės norą. lygiai 
taip, kaip sakė. Parašius tes-

na. Jūs nieko iš to testamen
to negausite, nes liudininkai 
turėjo pasirašvti svetimi, o 
ne giminės. Sakome, kas 
dabar bus? Sako, kiek dėdė 
paliko giminiu? Pasakėme. 
Sako, dabar visi turėsite pa
sidalinti lygiomis. Mes esa
me nustebę ir labai nusivylę. 
Ar nėra kokio nors būdo tes
tamentui pataisyti? Mes juk 
nežinojome, kad tai yra 
prieš įstatymus mums pasi
rašyti dėdės testamentą: ki
taip mes nebūtume pasirašė. 
Dabar mus už tai baudžia, 
ir, be to, dėdės noras nebus 
išpildytas- Prašau mums pa- Į 
tarti.

| J. K.
• Massachusetts

1942 m. Indira ištekėjo už 
Feroze Gandi (visai sveti
mas Mahatmai Gandi))- Po 
trumpo medaus mėnesio, ku
ri praleido Kašmire, abu 
jaunavedžiai buvo suimti ir 
nuteisti kalėti 13 mėnesių. 
Būdama kalėjime, Indira 
mokė skaityti ir rašyti kitas 
kalines.

Kai 1947 m. Indiros tė
vas tapo Indijos ministerių 
pirmininku, padidėjo ir jos 
pareigos. 1959 m. ji jau kon
greso partijos pirmininkė, 
kurias pareigas ėjo jos tė
vas. Paskutiniuoju metu ji 
buvo informacijos ministe- 
riu Shastri kabinete.

Apie savo dukrą Nehru 
kartą pasakė: „Indira pra
lenkia mane vyriškos veik
los dorybėmis“.

Iš tikrųjų Indira turi daug 
gerų savybių. Ji žavinga, e- 
legan tiška, inteligentiška ir 
kur reikia kieta. Ji gali būti 
kieta ne tik santykiuose su 
kitais, bet ir sau. Pavyzdžiui, 
kai kilo rimtas nesusiprati
mas su Kinija. Indira visas 
savo brangenybes atidavė 
valstybei ginklams pirkti.

Indira daug dirbo įvairio
se draugijose, kurios rūpina
si šalpos ir švietimo reika
lais. ji yra drąsi net pačių 
vargingųjų — „neliečiamų
jų“ — gynėja-

Ji mėgsta virti, sodinin
kystę, klasikinę muziką, kal
nų kopimo, jodinėjimo ir 
plaukiojimo sportą, nors tos 
sporto lūšys Indijos mote
rims dar tebėra svetimos.

Sunkias pareigas dabar 
pasiėmė Indira. Reikia tikė
ti, kad ji sugebės jas garbin
gai eiti savo krašto ir visos 
žmonijos labui.

Atsakymas

testamentas yra paliudytas 
tokių liudininkų, kuriems 
paliekama turto, tai testa
mentas negalioja.

Vėliau įstatymas pasikei
tė- Dabar testamentas tokiu 
atveju nenustoja galios, ta
čiau jei testamentą „liudija“ 
tokie asmenys, kuriems tes
tamente paliekama turto 
(arba jei vienas iš liudinin
kų yra tokio asmens žmo
na ar vyras), tada tokiam 
asmeniui palikta dovana ne
tenka. (Žinoma, jei ir be to
kio asmens parašo, yra įsta
tymų reikalaujamų trijų pa
rašai, tada viskas tvarkoje).

Tamstų atveju Tamstoms 
paliktas turtas Tamstoms 
neteks, tačiau kitoms gimi
nėms palikti pinigai jiems 
bus įteikti. Tamstos nevisai 
tiksliai supratote savo advo
kato paaiškinimą. Turtas ne
bus paskirstytas lygiomis: 
brolvaikis ir dukterėčia gaus 
kiekvienas po 2000 dolerių, 
kaip testamente nurodyta. 
Kadangi Tamstos savo da
lies kuri teisiškai vadinama 
„residue“ (liekana), negali
te gauti, dėdės turtas, at
skaičius tuos 4000, kuriuos 
jis palike kitoms giminėms, 
bus laikomas kaip „intesta- 
te property“, reiškia, kad 
tas turtas bus padalinamas 
tokiu būdu, kuriuo jis būtų 
padalinamas, jei visai nebū
tų buvę testamento. Kam jis 
teks. priklauso nuo pasiliku
sių giminių giminingumo 
laipsnio. Tamstos nesakote, 
kokios giminės esate dėdei, 
todėl sunku pasakyti, kam 
turtas teks. Jeigu visi esate 
lygaus laipsnio giminės,— 
tai gausite po trečdali kiek- 
vienas.

Atitaisomos klaidos
numziinA ęnlzvmo

dėl korektūros kaltės įsibro
vė kelios klaidos. Ten para
šyta collision, o turėjo būti 
collusion, parašyta deseita- 
tion. o turėjo būti desertion, 
parašyta intoxination, o tu

st
f

.v1

JJ

rėjo būti intoxication; para- 
Seniau Massachusetts į- šyta convistion, o turėjo būti

statymai buvo šitokie: jeigu eonvietion.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašaipą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of America
307 West 36th Street, Nevv York, N.Y.10001

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!
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Bostono Dramos Sambūris 
vaidins Hartforde

Gegužės 1 d. Bostono Lie
tuvių Dramos Sambūris vai
dins Hartforde. Conn., jau 
kelis kartus aplinkinėse ko
lonijose su pasisekimu pra
ėjusią pjesę „Brandos ates
tatą.“ Mūsų vaidintojus 
kviečia Hartfordo lituanisti
nės mokyklos vadovybė.

Paskutinis Baltų Dr-jos 

koncertas

Balandžio 1 d. Baltų D-jos
koncerto programą atliko 
latvis bosas-baritonas Janis 
Klavins. Ir šis koncertas bu
vo tokio pat aukšto lygio , 
kaip ir kiti. The Christian; 
Sciense Monitor taip pat at-' 
siliepė šiltais žodžiais.

Tuo koncertu baigti de
šimtieji metai. Taigi per 10 
metų draugija surengė 30 
koncertų, kuriais supažindi- ■ 
no amerikiečius su pabaltie
čių laimėjimais muzikos- 
dainos srityje.

Sumušė karo prievolės 
priešininkus

Ant So. Bostono apylinkės 
teismo rūmų laiptų 6 jau
nuoliai sudegino savo šauki- J 
mus atlikti karinę prievolę. 
Susirinkusi minia, daugiau
sia kiti jaunuoliai, juos 
smarkiai apkūlė ir turėjo po
licija gelbėti.

Nauja sandariečių 
pirmininkė

Ilgametei Sandaros Mote
rų Klubo pirmininkei Jadvy
gai Keslerienei atsisakius, 
pirmininke išrinkta Julija 
Arlauskienė. Boris Beverage j 
savininkė, buvusio žymaus 
sandariečių veikėjo velionio 
Juozo Arlausko žmona. J- 
Keslerienė sutiko eiti sekre
toriaus pareigas.

Teisingas ir ramus pensinin
kas nori ramios pensininkės.

Atsiliepkite: J. Banis. 1301 
N. 7th St-, Clinton. Ind.

Iš skautų veiklos

Kovo 26 d. Tautinės S-gos 
namuose Įvyko Bostono jū
rų skautų „Nemuno“ tunto 
iškilminga sueiga. Naujai iš
rinktas tuntininkas Br. Ko
vas perėmė pareigas iš buv. 
tuntininko P.Jančausko. ku
ris sėkmingai ilgiau nei dve
jus metus vadovavo tam vie
netui.

Tuo pat laiku Įvyko ir Bos
tono jūrų skautų „Nemuno“ 
tunte tėvų metinis susirinki
mas. Išrinktas naujas Tėvų 
komitetas, kuris po Velykų 
pasiskirstys pareigomis ir 
pradės darbą.

„Undinių“ laivo jūrų 
skautės, padirbėjusios kelis 
mėnesius, pardavinėjo savo 
rankdarbius su šūkiu: „Vi
sas pelnas lietuviams sene
liams Vokietijoje“.

Tikslas — geras darbe
lis— atsiektas šimtu procen
tų. ir Velykų šventėms Gau
tingeno sanatorijos ligoniam 
pradžiuginti išsiųsti $20 su 
sveikinimų atvirukais Vely
kų proga- Stebėtojas

Svarbus laimėjimas

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos šachmatininkai pra
eitą penktadienį turėjo savo 
rungtynes su Cambridge II, 
nuo kurių priklausė, kam a- 
titeks trečioji vieta lygoje. 
Pradžia buvo itin nemaloni, 
kai vieną tašką reikėjo ne
lauktai atiduoti be kovos, 
neatvykus V. Ezeriniui. Ta-

;nusi£ utr»»oi▼jiai ra*
SUAUVUJD

CLEVELAND, OHIO

Žuvo P. Dabrila

Kovo 25 d. Hyron Road

Dėl vietos stokos nespaus
diname pavardžių mažiau 

Bostone vasario 20 d. mi- aukojusių. Kai kurios pavar- 
nint Lietuvos nepriklauso- dės buvo neaiškiai parašy- 
mybės atstatymo paskelbi-'tos, todėl gali būti iškreip- ligoninėje mirė verslininkas 
mo 48 m. sukakti. Amerikos tos. į pijus Dabrila, kurį plėšikas.
Lietuvių Tarybai Lietuvos į Viso labo buvo suaukota įsiveržęs Į jo delikatesų par-
laisvinimo reikalams auko- $1.822.80. ! duotuvę, peršovė,
jo: Aukas rinko M. Bakšytė,1 jc, krautuvė buvo negrų

Amerikos Lietuvių Inži- G. Galinytė. A. Kubiliūtė, J. apgyvento j apylinkėj ir jau 
nierių S-gos skyrius $530 Subatytė. J- Biknaitis. U. tris kartus buvo apiplėšta, 
(pernai $515), bet aukotojų Kubilius, J. Venckus ir R. 
sąrašą vėlai teatsiuntė. todėl Girnius. Rinkimui vadovavo 
ji paskelbsime kitame nume- Č. Kiliulis ir A. Andriulio- 
ry. i nis-.

Prel. Pr. Virmauskis $50., Alto skyrius dėkoja vi- 
Po $25: Lietuvių Darbi- s*ems aukotojams, 

ninku Dr-jos 21 kuopa, San-
Bostono

AUKOS TAUTOS 

FONDUI

daros 7 kuopa ir X.
Po $20: dr- St. Jasaitis. A.

ir J., A. ir O.. J. Sonda.
Po $15: M. Daukantienė,

Sandaros Moterų kuopa. S- 
ir E. Šmitai. P. Vaičaitis ir 
A. Zikas.

Po $10: P. Ausiejus. A. 
ir O. Andriulioniai, T. ir Č.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Balandžio 30 d. 7:30 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos III aukšto salėje 
Bostono modernaus teatro 
trupė. Beatričės Kerbelienės

Aleksoniai, P- Ambraziejus, j vadovaujama, vaidina T. 
Z. Baranauskas, A. ir A-! Wį]derio 3 v. dramą „Ma
Baikos, M. Bratėniene, A. ir 
O. Bartašiūnai, R- Durickai- 
tė. J.D., Dorchesterio Liet. 
Pil. Klubas. V. ir S. Galdi
kai, Pr. Gerulskis. H. Ginei-

žas miestelis*

Gegužės 8 d. 4 vai. popiet
tis, J. Grigalius, A. ir A- Jai ?o- Bo,sto™ Lietuvių Pil. Dr- 
nuškos. I. Jokšas. S. ir MjJos salejeJanmosIjiist.kai- 
Jonuškos, A. ir P. Juozapai-: t®8 ir Benedikto Povilavi- 
čiai, J- ir T. Janukėnai, V.

NIEKAD NENUSTOKITE 
VILTIES!

KAS NOKS IR KUR NORS JI MS 
VIS DAR GALI PADĖTI. 

Jeiffu Jūs nesijaučiate gerai.
Negaluojate ir turite skausmas,
SKAMBINKITE AR RAŠYKITE. 
KAD PASKIRTŲ PASIMATYMU. 
Area Code 301 — Tel.: 642-0773 
DR. J. M I L L E R. D.C. Ph. C. 

PRAKTIKUOJA 44 METAI.
79« BROAD STREET 

(KAMPAS MARKET ST.) 
NEU ARK. N. J. 07101

.--e*'*.
ČIA REGIMA 

ILIUSTRACIJA 

YRA SKIRTA 
ŽMOGAUS KŪNO 

ORGANAMS IR 

TVARKAI 
PAVAIZDUOTI.

IR TAI PADĖS 
JUMS GERIAU 
SAVE PAŽINTI.

GREITA PAGALBA
Neiuaimink, ganei pagalbą.

.. Vaietai. karie buvo ilgai lau
kiami, noo renmatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir n 
atsiusime vaistų išbandymai.

* ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Boa 9112
Neuark 4, New Janay

gerai, itin Algis Makaitis, 
kuris ilgoj kovoj po vidur
nakčio privertė pasiduoti 
stiprų Connecticut ekspertą 
T. Edelbaum, nulemdamas 
rungtynes mūsų naudai 3:2- 
Taškus laimėjo Aleksas Kli- 
novas, Kazys Merkis ir Al
gis Makaitis. šis laimėjimas 
užtikrino mūsų vyrams tre
čiąją vietą šių metų Metro
politan lygoje: 1. Boylston. 
2- Harvard, 3 Lithuanian. 
Kitų eilė paaiškės po kelių 
i-ungtynių.

Lietuvių B su Sheron A 
sužaidė lygiomis 2^:2^. 
Po tašką pelnė Leonavičius 
ir Saulius Girnius, pustaškį 
pridėjo Ramūnas Girnius.

Dėl B meisterystės var
žosi Harvardo. Boylston ir 
Lietuvių B komandos.

IR VĖL GARBINA
(Atkelta iš 2-tro pusi.)

dus afskleidžia. Pavyzdžiui, 
kada pradėjo kompaniją 
prieš Sovietų Sąjungą, tuoj 
„Naujoji gadynė“ ir prisidė
jo prie tos kompanijos ir pa
leido provokacinius gandus, 
kad Mizara iš Maskvos par
sivežė pinigų- Ką reiškia tie 
provokaciniai gandai? Ką 
„Nauja gadynė“ norėjo pa
sakyt? Nors Prūseika ir 
„Naujoji gadynė“ gerai ži
nojo. kad d. Mizara iš Mask
vos jokių pinigų neparsive
žė. bet jam tais gandais rū
pėjo pakenkti Mizaros pra
kalboms apie Sovietų Są
jungą.“

(1932 m. rugpiūčio 10 d.. 
Nr. 15, psl. 290).

Tiek ištraukų iš komunis
tų Balso. O pavarčius VilnĮ 
ir Laisvę, butų galima dar 
daug „gražesnių“ atsiliepi
mų apie L. Prūseiką surink
ti.

Visa tai rodo. kaip komu
nistų partija elgiasi su savo 
samdiniais.

Vliko Lietuvos laisvinimo 
darbams remti Tautos Fon
dui aukojo:

LB Philadelphijos apyl- 
valdybaS 500. LB E. St. 
Louis. I11-, apyl. valdyba per 
Įgal. O. Čereškienę $50, Jo
nas Legis per Įgal. J. Audė
ną $5o. gyd. St. Petrauskas 
$25.

Po $20: A. Andriušaitis. 
V. Mašalaitis. kun. V. Ski- 
landžiūnas ir Liet. Karo Ve
teranų S-gos New Yorko sk. 
per L- Verbicką.

A. Matulionis $15. St. 
Skripkus $12. A- Gudaitienė 
$11.

Po $10: gydytojai P. Kaz- 
las. Labokas-Valis, J. Plikai- 
tis, V. Tumėnienė ir R. V.

Plėšikai išplėšė Cortel brangenybių krautuvę Bostone 
ir išsinešė vien deimantų $300,000 vertės ir dar daug 
kitų brangenybių.

ciaus koncertas. Rengia j Vienužis; prof. P. Jucaitis, 
Putnamo Jaunimo stovyklos S. Dzikas, V. Jonaitis, A. 
Statybai remti Komitetas- i Milčienė, O. ir E. Stanaičiai,

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC. ir jos skyriai linki 
savo gausiems KLIENTAMS ir DRAUGAMS

LINKSMŲ SVEIKATINGŲ ŠVENČIŲ!
Mūsų firma yra viena iš pirmųjų ir seniausia (virš 36 
metų) siuntinių siuntimo agentūra Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse — Jūsų paramos, pasitikėjimo ir lojalumo 
DĖKA.

VYRIAUSIA IŠTAIGA 
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 Walnut Street
Philadelphia. Pa. 19106 
Telefonas: 215 WA 5-3455

RECEIVING STATION IN NEVV YORK 
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

220 PARK AVENUE South
(kampas 18-tos gatvės)
New York, N.Y. 10003 
Telefonas: 212 982-8410
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A. Dundulis, J- Zabelskis, A. 
ir K. Avižoniai. J- Matickas, 
kun. V. Martusevičius ir A- 
merikos Liet. Katalikių Mo
tetų S-gos 29 kp. per O. Ku
bilienę.

Po $5: K. Krušinskas, J.
Lintakas ir Lietuviu Katali-£
kų Darb. Klubas.

Per Įgal. J. Petušką. Conn.
$50, kuriuos sudėjo po $10 
J. Petuška, P- Karosas. J. 

į Radzevičius. K- Demikis ir 
l J. Beinorius.
į Per Įgal. Oną čerškienę. 

Liepos 31 d. Bernice Clai- * IH.. $92. kuriuos sudėjo LB

Gegužės 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos III 
aukšto salėje Mišraus choro

Jankus. F. ir A. Karosai. B. 
ir R. Karosai, J. Kurapka,
V. ir C. Kazakaičiai, R- ir J.
Kapočiai, St. Kazlauskas, A.
Keršulis, P. Kaladė, Br.
Kruopis, A. Labuckaitė. G.
Leveckis. Pr. Lingis. M.
Mockapetris, A- Monkevi- koncertas-banketas. 
čius, J. Norkūnas, V. Norei
ka. M. Pakštys. P. Pauliuko-
nis, Sandaros I apskr.. Ame- Biiželio 5 d. Sandaros 7 
rikos Socialdemokratų 60 kuopos gegužine1 Bernice 
kuopa, I. ir V- Sirutavičiai, I CIair Farm sodyboje No. 
J. Starinskas. E. ir S. Sant- . Easton, Mass.
varai, V. Stelmokas, A. ir O. •
Šležai, K. Tamošaitis, A.'
Tamošiūnas, J. Twobig, J.į

♦ •

Ulpienė, B- ir J. Vizbarai. K. 
Vasiliauskas, P. ir E. Žičkai 
ir A. Young-

apyl. valdyba $50, A. Vait
kus $10. V. Matulevičius $6, 
ir po $5 V. ir M. Gareliai, 
Petrikas, Grybinas, Br. Tiš- 

i kus ir A. Goberis.
_ __  t _ i Per Įgal. A. PuskepalaitĮ
Rugpiūčio 14 d. Romuvos j Bostone aukojo po $10 gyd. 

parke Brocktone Minkų ra-. A Krisiukėnas, J. Sonda ir

re sodyboje, N. Easton, 
Mass. Lietuvių Darbininkų

Po $5: S. Augonis. A. A- Dr-j°s 21 ku0P°s gegužinė, 
kanavičienė. J. Bakšys, I.
Baškienė, S. Baltušis, P.
Brazaitis. A. Bričkus. P.
Bliumas. P. Dovidonis, P.
Gerulskienė. M. Giedraitytė,
J. Girnius. A. Gustaitis, A- 
Griauzdė, A. Herbstaitė, M.
Ujinienė, S- Griežė-Jurgele- vasario j6 GIMN—JOS 
vičius, P. Juras, P. Kalvai-

• * *

dijo gegužinė.

tienė. V.K., T. Kupris, A. 
Krisiukėnas. J. Lekys, L. ir 
M. Lendraičiai. V. ir P. Liau-

ABITURIENTŲ PADĖKA

E- M 4>i. l» aitis ir po $5 A. 
Orentas, A. Puzinauskas ir 
R. Urbšas.

Iš Kanados atsiuntė Tau
tos Fondo atstovybė per V. 
Vaidotą $6,496.50, iš Cleve
lando per S. Lazdinį $220.

Vasario 16 gimnazija dar į Visiems nuoširdžiai dėko 
bos, A. Lizdenis, J- Leščins- kartą irodė, kad ji savo už- ' ja 

v w duoti atlieka: jos dėka-mes!kienė. V. Lendraitis. V. Ma
čiulienė, J. Markelionis. A. 
Misaitis,. J- Mažeika, M. ir 
S. Michelsonai. I.M., S. Nor
kūnas, J. Owirka, P. Pocius, 
P. Paliulis. Pr. ir Pr. Prei- 
biai, P. Plikšnys, R- ir J. Pet-

galėjome gauti brandos a-, 
testatą. Šioj mokykloj pra-i 
leidome jaunystės 8 metus, 
bet ne veltui- Mokinys, lan
kęs Vasario 16 gimnaziją, iš
siskiria iš kitų tūkstančių

Fondo Valdyba

foniat A; P^kePįaitis,, P. į moksleivių Vokietijoje tuo, 
kad jis laiko save lietuviu, 
kad jo gyvenime lieka su
rištas su lietuvių bendruo
mene. Taip, mes nemeluoja
me, jei mes tvirtiname, kad

Strikaitis, A. šalna. J. ir A. gj gimnazija mus išauklėjo 
Šaikūnai, A- šimėnienė, E. Į susipratusiais lietuviais ir 
Šimkienė. L. švelnis, S. Tre-' kad jį mums suteikė galimy-

ir E. Račkauskai. S. Racke- 
vičius. J. Rauktys, A- Ra
dauskas, K. ir E. Simanavi
čiai, M. Strazdienė. J. Sta
rinskas. E. ir J. Strazdai, Br.

penskis, E. Valiukonienė, A. 
Vilėniškis, E- ir J. Valiuko- 
niai, K. Vilutis, S. ir J. Žy- 
davičiai ir SLA 365 kuopa. 

S. Durickas $4.
Po $3: A. Astravą, V. Ba

jerčius. P. Nikolskis. V. 
Tautvaiša ir F. Zaleskas- 

Po $2: M. Balukonienė, J. 
B B., T.B., M. Bakūnaitė, P- 
Četkauskas. O. Gaputienė, 
O. Gegužienė. F. Grendaly- 
tė. J. Jurėnas, E. Juciūtė, St. 
Kontautas, J. Kasmauskas,
R. Kalvaitis. J- Kropas, M.,
S. Naudžiūnas, J. Rentelis, 
E. Simanienė, T. Stankūnai
tė, P Verbickas. S. Valan- 
čiūnienė. Buvo aukojusių ir 
nepasirašiusių.

bę Įsigyti brandos atestatą. 
Dėl to mes esame labai dė
kingi Vasario 16 gimnazijos 
mokytojams ir auklėtojams, 
bet nemažiau ir jos rėmė
jams. Mes lenkiam galvas 
prieš tuos visus nepažįsta
mus lėmėjus ir globėjus, 
rių dėka ši gimnazija gali at
likti savo misiją laisvajame 
pasaulyje. Tebūnie mums 
suteikta jėgų Į mus sudėtas 
viltis Įvykdyti ri pasekti Jau
nimo Metų šūkį.

E.Morozovaitė,
E. Maščinakaa ir A. Hermanas

Huettenfeldas,
1966 m- kovo 22 d.

Ką dovanoti? į
Jeigu yra reikalas ameri- 

Kiečiui padovanoti knygą, i 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

HISTORY OF THE U- 
THUAN1AN NATION, pa 
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10

„Lithuania land of he- 
rocs,“ parašė L Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
1 Duke of Lithuania, dr. J- B. 

Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $3.00.

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

SKAITYK STASIO Mi 
CHELSONO PARAŠYTĄ I 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija! 
Amerikoje „ DAUG PA- i 
VEIKSLŲ. KAINA MINK 
STAIS VIRSAIS $4.00, | 
KIETAIS—$5.00

EKSKURSIJA JLIETUVĄ
Y ra susidariusios dvi grupės, kurios keliaus į Lietuvą 

birželio 8 d. ir liepos 18 d.
Jei kas norėtų prisijungti prie šių grupių, turėtų re

gistruotis iš anksto, nes lėktuve ir viešbučiuose yra užsaky
ta ribotas vietų skaičius. Gyvenantieji Kanadoje taip pat 
gali su šia grupe keliauti- Ekskursijos reikalu kreiptis į —

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadvray

So. Boston, Mass. 02127. Tel. AN 8-8764.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

DOVANOS
r v iwwiimm—4m

už naujus skaitytojus
rirM

KIEKVIENAM MUSŲ BIČIULIUI. SURADUSIAM BENT 
VIENĄ NAUJĄ METINI “KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA dovanų k. Bielinio knyga “teroro ir verguos 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2J>0.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš 5IŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$4.00:

ST. KAIRIO “LIETUVA BUDO“ ir “TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO “DIENOJANT“ ir „PENKTIEJI METAI“
NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVI“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR | SEPTINTĄJĄ 
DESIMTI ĮŽENGĘS

z
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Skautai pas gubernatorių.

Vietines žinios
I I

^eeeeeoeeeeeoeeoeeeeeoeeeoeeeeeoeeeeeeeeeoeeee**#********#***********^

komanda pralaimėjo Šv. 
Antano gimnazijos stipriai

Bus daug mokytojų

Bostono valstybinę moky-
Washingtono gimimo dienos komandai 97:96 taškų san- kolegiją lanko šie lietu- 
proga Mass. gubernatoriaus ^kiu. Tačiau mūsiškiai ne-

Mirė M. Stankūnienė

Balandžio 3 d. mirė 87 m. 
amžiaus Magdalena Stan- 
kūnienė-Klimavičiūtė, pali
kusi liūdinčius sūnų Antaną 
Lietuvoje ir 6 dukteris — 
Bronę Kriščiukaitienę, Aldo
ną Andriušienę, Oną Vilė- 
niškienę, Juliją Leščinskie
nę. Teresę Stankūnaitę (vi
sos Bostone) ir Mariją Ado
maitienę (Montrealy).

Jiems visiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Velionė pašarvota Zales- 
kienės koplyčioje, laidoja
ma trečiadienį, balandžio 6 
dieną.

Advokatė Marija šveikauskienė, 
keleiviu teisių skyriaus vedėja, 
skaito paskaitą New Yorke apie

Velione į Ameriką atvyko skirtumus tarp Europos kooti- 
1950 m. ir visą laiką gyveno nento ir anglosaksų teisės. 
Bostone. Čia mirė ir jos vy-
ras 1953 metais. t

Dabokite raudoną šviesą!

John A. Volpe pnemime 
kartu su kitais lietuviais da
lyvavo ir 15 skautų iš Bosto
no ir Worcesterio. Žalgirio 
tunto skautai gubernatoriui 
įteikė knygą "Laužai lieps
noja Vakaruos“. Iš guberna
toriaus gautas padėkos laiš
kas.

nusiminė, nes žada rungty
nes pakartoti artimoje atei
ty ir, žinoma, parsivežti per
galę.

Gerasis darbelis

Vokietijoje esantiems lie
tuviams skautams Žalgirio 
tunto skautai sudėjo ir pa
siuntė $30.

Naujas Tėvų Komitetas

Naujai išrinktam Bostono 
Skautų Tėvų Komitetui pir
mininkauti sutiko inž. Jonas 
Čereška. Komiteto nariai 
Teresė Leveckienė, Stasys 
Kalvaitis, Antanina Starins- v>'k? PsL Romas Paukštys, 

k kienė ir Pranas Šimkus. Re- PsL Alfonsas Baika, psl. Vy- 
vizijos komisija paliko ta 
pati: M. Adomkaitis, inž- A.
Lapšys ir F- Karosienė.

Stovyklos reikalams ir to
liau vadovauti sutiko inž.
Vytautas Eikinas ir inž. Ge
diminas Ambraziejus.

Bostonas pralaimėjo

Stovyklavietės darbai

viai: Živilė Mockutė, Mary 
tė Grinkevičiūtė, Judita Sa
butytė, Rima Aukštikalnytė, 
Dana Petruitytė, Giedrė Va- 
kauzaitė, Grytė Kuncaitytė, 
Birutė Paukštytė, Jūra Gali- 

j nytė, Giedrė Karosaitė, Ely
tė Urbšaitė, Šarūnas Gave
lis ir Vytautas Ivaška.

Živilė Mockutė kolegiją 
baigia šį pavasarį.

Dauguma mokytojų kole
giją lankančių yra lankę ar

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

U BOSTONO I LETUVĄ

■ kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Peter Maksvytis
126 E. Fourth 8L, 

Sa.

te ir projektavimo darbus ii 
ko ir viduje, i 
biznio
lavim*.' Saukite 
landų vakaro.

iki 9 ve-

AN 8-MS6

Skautų stovyklavietei į_ baigę ir Bostono lituanistinę
T .-uosti darbai jau pradėti. Ia' mokykis o Giedrė Karosat-
' Bostono darbams buvo nu- tž Jau dabar sėknungai 

mokytojauja, turėdama pro
gos įgyti praktinio patyri-

tautas Ivaška, ps. Vytautas' mo,^reikalingo ir busimojoj 
Dambrauskas ir tuntininkas 
Česlovas Kiliulis-

gara ntuota#

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto ilri 6 vaL vak- 

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 

327 W. Broadway,

So. Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0058 

Vedėja# J. Vaičaitis

^aoaoooooaaooooooooi

Tdeviziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Bostoa 
TeL AN 8-6645

Tuntų sueiga

Balandžio 30 d. 6 vai- vak.

profesijoj.
Bostone tereikia suruošti 

tik lituanistinių dalykų kur
su šiems būsimiems mokyto
jams, o turėdami bendrą pe
dagoginį išsilavinimą, jie

skautų būkle įvyks Bostono g3jėtų darbuotis ir mūsų li- 
Baltijos ir Žalgirio tuntų su
eiga šv. Jurgio skautų patro-

tuanistinėj mokykloj, pa
keisdami jau pavargstančius

Nuo balandžio 1 d. ir Bos
tone yra baudžiami pėstieji, 
kurie nesilaiko eismo taisyk
lių. Bausmė — $1. Todėl ei
dami skersai gatvę, būkite Firevičienė, Petrauskas
atsargūs — žiūrėkite šviesų. Kreivis.

*•*#*******♦#**♦♦♦*♦#****♦**#*♦#♦♦*#♦###*#♦#**♦#*♦*♦**♦*#*♦♦♦♦#*♦♦**♦♦•

Mirė 6 nariai

Per 1965 metus ir šiais Kovo 20 d. Kennebunk- no dienos proga. Visi skautų ^nesniosios kartos°mokyto- 
metais mirė šeši Lietuvių porte įvykusiose krepšinio tėveliai ir bičiuliai bei rėmė- jygmirė sesi 
Darbininkų Dr-jos 
Stankienė. Pučeta.

nariai: 
Čepas, 

ir

rungtynėse Žalgirio tunto, jai yra kviečiami dalyvauti. Į

Travel Service

:: « Į
::< I< I 
::< I

PODAROGIFTS, INC., jų skyriai ir atstovai visose 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse nuoširdžiai linki LAIMĖS 
ir SVEIKATOS gausiems KLIENTAMS ir DRAUGAMS 
artėjančių

ŠVENČIŲ PROGA.

Mes esame patenkinti ir džiaugiamės suteiktu patarnavi
mu, kada tūkstančiai Jūsų DOVANŲ sėkmingai buvo 
pristatyti per PODAROGIFTS. INC.
Jūsų malonumas ir prisiminimas suteiks šilumos ir 
džiaugsmo Jūsų tolimų giminių širdyse. Tas rūpestingumas 
suartins Jūsų gimines su Jumis per šias ŠVENTES. 
Atsiminkite: Dovanos geriausios kokybės ir patvarios, o jų 

skubus pristatymas garantuotas.

PODAROGIFTS, INC- 
220 PARK AVENUE SOUTH 
(kampas 18-tos gatvės)

New York, N.Y. 10003 
Telefonas: 228-9547

< • I

Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus į visus pasaulio kraštus ir 

į Lietuvą.
Kartu yra

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine 
PODAROGIFTS SKYRIUS

390 West BROADVVAY, So. Boston, Mass. 02127. 
Tel. AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
{VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MŪSŲ ĮSTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee'

Vėl išdaužė langus

Praeitą savaitę So. Bosto
no centre huliganai vėl iš
daužė kelių krautuvių lan 
gus-

Išnuomojamas geras kamba
rys So. Bostone, 328 E Street.

Teirautis tel. AN 8-4618 nuo 
4 iki 6 vai. vakaro.

Dėl savininko amžius 
parduodama

SILVER CAFE 
su namu

332 Broadway, So. Bostone 
Gera, pelninga vieta. Kreiptis į 
savininką.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorcea- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningaL 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPtDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BR0ADWAY 
South Bostoa, Mass

ooooooooooooooooooooooooooooooooo ;

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

*000000000000000000000000000000000.

PASINAUDOKITE
PROGA

RETA

Nuo kovo 26 d. iki balandžio 9 
d. kasdien Silver Cafe. 332 W.

radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo nušiltoms ir dauge- ^^į^hkt^velykinių

liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus -, margučių.
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo J Prašome pasinaudoti reta pro

ga. (14)
+ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo> vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

raudžiame nuo polio, viso- 
ių kitokių ligų ir nuo nelai

mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Įsais insurance reikalais 
reiptis:
BRONIS KONTRIM

Joatiee ef 
598

Se. Bostoa 27,
TeL AN 8-1761 ir AN 8-2488

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stotie# VVLYN, 1360 H- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

< I< I 
::

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broadway, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

hl Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių * 
katalogu. PERSIUNČIAME PINIGUS

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MUSŲ ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JŪSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vaL vak., j 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais 8—12 vaL <L

Vedėja ALDONA ADOMONIS

t .00000.00000000000000*****——*.
:::: Ketvirtis & Co. Dažau ir Taisau

Namus iš lauko ir viduje. - 
Lipdau popierius ir taisau, 

viską, ką pataisyti reikia. *
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

TeL A V 2-4626

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 
Sekmadieniais ir gventadieniaie

pagal susitarime 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvo* {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerj
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAf — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204 
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASH1NGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 

FORD TRUCKS
VISOKS REMONTAS—DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

[•Upestingai laikrodžio*

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Td AN 8-4649

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietasis Gydytojas ir 
X RAY 

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

So. Boston, Mass.
VALANDOS nuo 2 iki 6 

TEL. AN 8-2712
Nanai ir Ckis:
287 Concord Rd., Billerica, 1 

TEL. MO J-2948

Chirurgas

* w

327-1000
COVENEY FORD Sales Inc.

1716 CENTRE ST. 
VVEST ROXBURY

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

eeptus ir-turime visus gatavus vaistus.

M reik vaistų — eikit Į Uetuviiką vaistiaą.

Sev. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pbarm.

882 a W. Broadirey, tarp B ir P gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6626
Nas 9 vaL ryte BU 8 vaL v., Bei yrus šventadienius irmm

reeeee*eee*e*#e#**********»********

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

469 W. BROADVVAY 
South Boston, Mess. 

Office TeL AN 8-6948 
i<##eeeeeeeeeee*eee*e****e*e******

Flood Sąuare ~ 
Hardicare Co.
Salininkas K. J. ALEKNA
•28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414#

Banjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langanu 
Visokie reikmenys narnami

Reikmenys plumberiams

I




