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Mirė ir palaidotas buvęs JAV
prezidentas D.D.Eisenhoweris

Mirė kovo 28 d., palaidotas Abilene balandžio 2 d. j 
Šermenyse dalyvavo daug karalių, prezidentų ir kitų aukš
tų pareigūnų iš įvairių kraštų.

Ar gali Sovietų Sąjunga iki 
1980 metų išsilaikyti ?

Karas su Kinija neišvengiamas. Baimė antrojo fron
to Vakaruose. To fronto išvengti tegalima tik davus laisvę 
Pabaltijui ii kitiems pavargtiesiems. Sovietai pasiūlė ki
nams tartis, kaip išvengti odsidūrimų pasienyje.

Ilgai sirgęs, kovo 28 d. 
Walterio Reado ligoninėje 
mirė penkių žvaigždžių ge
nerolas ir buvęs 34-sis JAV 
prezidentas Dwightas D. 
Eisenhoweris.

Velionis gimęs 1890 m. 
spalio 14 d. Texase, bet. tė
vams persikėlus i Abilene, 
Karsas. čia praleido savo 
jaunas dienas. 1915 m. jis 
baigė West Point karo aka
demiją. Eidamas įvairias pa
reigas ir kildamas laipsniais, 
velionis savo karinę karjerą 
baigė penkių žvaigždžių ge-. 
nerolo laipsniu, o civilinę 
tarnybą — universiteto ir 
JAV prezidentu.

Kaip visi žinome, velionis 
buvo visų sąjungininkų ka
ro pajėgų Europoje vadas 
Antrojo pasaulinio karo me
tų. jo vadovaujami kariai 
1944 m. birželio 6 d. išlipo 
Normandijoje, jis priėmė 
ir Vokietijos besąlyginį pa
sidavimą 1945 m. gegužės 
7 d. Vėliau jis buvo Vokie
tijos JAV zonos karo guber
natorius. Nato organizacijos 
karo pajėgų vadas, žodžiu, 
ėjo tokias pareigas, kurioms 
reikėjo nepaprasto sugebė
jimo. Ypač sunkios buvo są
jungininkų karo vado pa
reigos, kurioms reikėjo ir 
daug takto, ir diplomatinio 
gabumo.

Velionis kelerius metus

buvo Columbijos universite- 
to prezidentas ir pagaliau—
1953-1961 teko eiti ir JAV 
prezidento pareigas.

Šiam kraštui velionis yra 
milžiniškų nuopelnų vyras, 
bet dėl jo m ilties gedi ir ki
tos demokratinės valstybės. Brazilijoj (Maceio, Alagoas) didelis potvynis jau padarė baisių nuostolių, o lietus vis nesiliauja. 
J jo laidotuves suvažiavo ka- jau juvo žmonės, čia matome pastogės nete kusius, kuriems valdžia dalina maistą.
raliu, prezidentų, premjerų - ----- į-------------------------- -- ------------------r—-------- -------------— - - - -t — — -------------------------------- ----------------- l

ir kitų aukštų valstybininkų, j 
Tarp jų vra Belciios kara-
liūs, Anglijos karalienės dė- Clcvclūhd PrCSS IT 
dė gen. de Gaulle ir kt. _

Prez. Ni.vonas kapitolyje i dr• J. K. VūllUflūS 
prie karsto oasakė jaudinau- Cleveland Pr_ ko
čia kalbą, kurioje iškėlė ve- voi9 d _ J K Va
lionio nuopelnus, ir ja baigė 1;- „ * v j- j-* • \*j j liūnas nesitiki, kad pasau-zodziais: Mes atiduodame ,* - »• i v-, p- “S dabartinėse aplinkybėse^Xi 1^ pametęs, Pad-
uei .ui. jis pirmaus Kai e. . L* t . ~ rf b
Pirmasis taikoje ir visur kur ... d , morali< oaramos 
tik mylima laisvė iisten nir- 8 eK ueK mora,ines paramos, maS žmonių ir > Clevelandą

1 Velionio paskutiniai žo-J paslmatyti su lietuviais ir
džiai pasakyti žmonai į Pakalbėti per radiją. "Mes ožiai. pa-aKyti žmonai du norėtumėm, kad Clevelando 

,o žmona, savo vaito, »P*«

VISIEMS KELEIVIO SKAITYTOJAMS, BENDRA- 

DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LINKI- 

KIME LINKSMŲ IR MALONIŲ VELYKŲ.

Keleivio Leidėjai, Redakcija ir Administracija

vo
sav
savo vaikaičius ir savo 
gia tėvyne“.

Čekai sudaužė rusų

^lionių įstaigą
rrJnlnka3 to-laikraščio atsto- —’-**-• cu„„i,

Princą pasitiks su 
kiaušiniais

Izraelio užsienių reikalų minist
ras Abba Ehan.

ginkluoto užpuolimo, kai 
mes kariausime su Kirija. 
Bet jūs negalėsite sutrukdy
ti jų vykdomos politinės įta
kos centrinėje ir lytinėje Eu
ropoje, ypač rylų Vokietijo
je.

Tokį susirūpinimą dėl 
antrojo fronto reiškS tas ru
sas minėtam ko. esponden- 
tui. Antrojo fronto galimy
bė neleidžia ramiai miegoti 
ir dabartiniams Sovietijos 
vadams. Kokių priemonių 
jie imsis šitam frontui iš
vengti. parodys ateitis.

Dabar sovietai ragina ki
nus vengti žygių, kurie ke
lia nesusipratimus pasieny, 
ir siūlo kilusius klausimus 
spręsti prie derybų stalo. Bet 
jie čia pat savo notoje kinie
čiams atmeta betkokias jų 
pretenzijas į sovietų valdo
mas žemes ir primena, kad 
betkokia ginklu kalba gau
sianti kietą atkirtį. Dėl to 
kiniečiai sovietų raginimą 

! derėtis laiko tik propagandi- 
1 niu veiksmu, tik noru prieš 
pasaulį pademonstruoti savo 
taikia veido išraiška, bet 
neatsižadėti nė pėdos už
grobtų kiniečių žemių.

Žinomas Washington Post 
dienraščio korespondentas 
Shub rašo iš Maskvos apie 
prieš kelis mėnesius turėtą 
pasikalbėjimą su jaunu rusu 
patriotu, kuris rengiąsis pa
rašyti knygą ir ją pavadinti 
taip, kaip šio straipsnio ant
raštėj parašyta. Minėtas ru
sas taip samprotavęs:

Kinija ruošiasi karui prieš į 
mus. Tai rodo jos istorija. 
Carai pagrobė jos žemių, 
kaip ir kiti imperialistai: 
(tai pripažino ir pats Lėni-į 
nas). Kiniečiai turi atker-; 
šyti. Mao Tse-tungas ir jo į 
šalininkai neapkenčia mūsų : 
vadu ir iuos niekina. Chruš- Į“ t ’čiovas jiems pažadėjo van-j 
denilio bombą, bet vėliau 
nuo pažado atsisakė.

Anksčiau ar vėliau kinie-į 
čiai bus pasiruošę, ir laiką 
karui jie patys pasirinks. 
Kinija negali Rusijos nuga
lėti, bet Rusi ja vis dėlto rali 
pralaimėti. Kinija turi šim
tus milionu žmonių Šiaurės 
Kinijoj ir Manžūrijoj. o mes 
gal 55 milionus rytuose už 
Uralo ir apie 20 mil. iš jų 
yra net ne slavų, o kazachų, 
uzbeku, mongolu, korėjie
čių. Kas žino. kaip tos tau
tos pasielgs.

Liepos mėnesį Didž. Bri
tanijos sosto įpėdinis Char
les bus paskelbtas Valijos 
princu. Vali joje jau seniai 
reiškiasi sąjūdis, reikalau
jantis autonomijos. Jis ypač

tcvvnc . Čekoslovakai Stockholme
Pinnadienio vakare velio- ,vui* kuris ir 8370 keliu pa* ledo 1 utulio varžybose nu- 

nio palaikai buvo išvežti į keletą jo Sovietijos žaidėjus.
Abilene (Kansas) irten tre- ^^į* SU?P*et£ š t0 dziaugsmo <a1’ "^py

ti iš Vilko pirmininko trum- kantos i-usams) čekoslova- 
po pokalbio metu. kijos sostinėje ir kituose

miestuose kilo didelių de-' sustiprėjo paskutiniaisiais 
monstracijų prieš sovietus, metais. Sustiprėjo ir pasi- 

RoOSeVeltaS spaudė Prahoje demonstrantai įsi- priešinimas prieš Charlio pa- 
. i veržė į sovietų lėktuvų lini- j skelbimą Valijos princu.

popiežių i jos įstaigą, sudegino doku.Į Po paskyrimo princu nu
_ ' mentus ir pridarė kitokių matoma Charlio kelionė po

Vatikanas paskelbė do- nuostolių Vali ją. Bet čia žadama jį
kumentų knygą apie Šven-

čiadieni palaidoti
Pirmadieni visame kraš

te buvo paskelbta gedulo 
diena, visos federalinės į- 
staigos buvo uždarytos.

Diskutuos Lietuvos 
laisvės klausimus

Vlikas ir Lietuvos Laisvės 
Komitetas, turėdami galvo
je viešai ir neviešai pasireiš
kiančiu? nusistatymų nevie
nodumus Lietuvos laisvės ir 
laisvinimo klausimais, taip 
-pšt'ir bendradarbiavimo su 
Lietuva principiniais ir tak
tiniais klausimais, sutarė 
bendrai organizuoti tais 
klausimais simpoziumą.

Tema: Dabartinė Lietu
vos laisvės ir laisvinimo kon
cepcija ir bendravimo su 
Lietuva principiniai ir tak
tiniai klausimai.

Bet čekai pralaimėjo ki- pasitikti kiaušiniais ir kito- 
toms komandoms, ir nugalė- į mis panašiomis demonstra- 
toju vis dėlto buvo paskelb-> cinėmis priemonėmis.

tąjį Sostą ir Antrąjį pašau 
lini karą. Iš jų aiškėja, kad
JAV prezidentas Rooseve!- “sovietų komandai 
tas raginęs popiežių butu 
nuolaidesniam Sovietų Są- w 
jungai. Prezidento specialus Pakistane maršalo 
pasiuntinys Taylor du kar- ... 
tu buvęs pas popiežių ir jam Vietoje generolas 
įrodinėjęs, kad sovietai po cia 1Q mctu diktatoriavo
, 0 - Z j -*1 J *5 maršalas Avubas Khanas ir
. 3 g ,r taip nusigyveno, kad krašte
e į įsivyravo didžiulė suirutė.

Velionis Rooseveltas ne- Rytų Pakistane, kuriame gy- 
pajėgė pažinti tikrosios ko- vena daugiau kaip pusė gy- Į 
munistų prigimties ir todėl ventoju ir kuris atskiltas! 

. pridarė didelių klaidų, kurių \ nuo vakarinės dalies dau-
Laikas: balandžio 26 d. padarinius jaučiame ir sian- 

10-20 vai. ir balandžio 27 d. dien.
giau kaip 1000 mylių, kai-į 
kur nebebuvo jokios val
džios. Ten nuolatinėse riau
šėse žuvo per 700 žmonių.

Ayubas Khanas neberado 
į kitos išeities, kaip tik atsisa- 
> kyti iš prezidento pareigų, ir j 
jas atiduoti kariuomenės'

10-14 vai.
Vieta: 29 West 57th St.,, • »>»•»•

9th Floor, New York City KoVū priCS alkoholi 
(ACEN patalpose). ! o •••• •

Tvarka: Simpoziumas i &OVietl]Oje
vyks dviem pamainom. Pir- Ne paslaptis, kad Sovieti- vadui gen Yahvai Khanui 
moji svarstys dabartinę Lie- i ?. g , „ , / .Ja mirksta alkoholy. Tas gir-i §ls paskelbė karo stovį, 

tavimas valstybei duoda žada kraštui nurimus ivyk- 
daug pelno, bet kartu ir ne- dyti rinkimus ir kraštą grą- 
mažiau nuostolių. Pravda^jpĮj j demokratini kelią, 
rašo, kad 40% skyrybų bū
na dėl girtavimo, alkoholis 
kaltas ir dėl 85 užmušimų 
ir kitų sunkių nusikaltimų.

tuvos laisvės ir laisvinimo 
koncepciją, antroji —bend 
ravimo su Lietuva klausi 

(E)mus.

Serga Sandaros 
redaktorius

Dar pamatvsim. ar taip ir 
bus, kaip žadama.

Viršuje Ayub Khan. atsisakęs iš 
Pakistano prezidento pareigą.Matyt, vvriausybė jau iš- Dabar pabėgo »ovietu če- 

Jau kuris laikas serga \ sigando alkoholizmo vaisių, lutas, gastroliavęs su orkest- Apačioje jo vietą užėmęs gen. 
Sandaros redaktorius Myko-j ir todėl partija paskelbė jam ru Jungtinėse Valstybėse. ' Yahoa Khan. Ayub diktatoria- 
las Vaidyla ir guli ligoninėj, j neatlaidžią kovą. vo 10 metu.

Visokiu atveiu tai nebus; 
trumpas karas. Kai jis prasi- į 
dės, kas įvyks mūsų kitame 
pasienyje, kur gyvena nepa
tenkintos nerusų tautos?; 
Juk šių dienų kalinių stovyk-, 
lose daugiau kaip pusė yra 
vadinamųjų buržuaziniu na-; 
cionalistu — latviu, lietuvių, i 
gruzinų, ukrainiečiu ir kitų. Į

Aš biiau, kalbėjęs tas ru
sas, kad. jei nebus pagrin
dinai pakeista politika ir 
mes negrįšime prie Lenino 
principų (pripažinusiu ne
priklausomybę suomiams, 
baltams ir kt.). visos šitos 
tautos kara su Kinija laikvs 
ženklu sukilti prieš tai, ką 
ios vadina Rusijos kolonia
lizmu. nors mes, rusai, žino
me kad tai iš tikrųjų yra 
stalinizmas.

O vokiečiai? Ar mes ga
lime iš tikrųjų laukti, kad 
jie ramiai sėdėtu, kai mes 
būsime bėdoje? Juk mes ne
pripažįstame vokiečiams net 
teisės galvoti, kad jie sudaro 
viena tauta. Ir juo daugiau 

; senuiu naciu miršta. juo 
dauciau Bonna rodo noro 
daryti nuolaidu, tuo dau
giau mūsų propagandistai 
šaukia apie kerštą ir milita- 
rizma tu. kuri* net nebuvo 
gim“. kai Hitleris mus už-Į 

į puolė.
Jūs. amerikiečiai, galbūt 

' vėl ateisite mūsų gelbėti ir 
‘ sulaikysite vokiečius nuo

Viržttje buvęs vežėją unijos va
das James Hofa. apačioj buvęs 
sunkaus svorio bokso čempionas 
Cassius Clay. Jie abu sėdi kalė
jime. Pirmasis už teismo įžeidi
mą, antrasis už atsisakymą at
likti karinę prievole. Aukščiau
sias teismas pripažino, kad ją 
bylose buvo neteisėtai pasinau
dota slaptais aparatais nugirs
tomis žiniomis.

I
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Stalinas prašėHitlerio pagailos 
- Lietuvai užimti i

V'4 L *

Jau oČŠ^ųmeAesiųnebeliko iki 3Omettj sukakties
nuo tos tamsios 1939 m. rugpiūčio 23 nakties, kai Stalinas' 
su Molotovu Kremliuje apsiėmė padėti Hitleriui pradėti! 
karą ir išsiderėjo už tai sau Rytinę Lenkijos turėtą teri- j 
torijos dali, Estiją, Latviją ir Besarabiją. Tą naktį są- į 
mokslininkai dar paliko Lietuvą Hitleriui sudoroti. Bet 
neilgai Stalinas iškentė neišsireikalavęs ir Lietuvos. Kai 
tik buvo susidorota su Lenkija, — o tai Įvyko per nepilną 
mėnesį nuo sąmokslo sudarymo! — Stalinas tuoj pasiūlė 
Hitleriui: pasiimk, jei nori, lenkų Liubliną, kurį buvai 
mums užleidęs, bet leisk mums pasiimti Lietuvą'.

Štai ką telegrafavo į Berlyną iš Maskvos Hitlerio į 
pasiuntinys Scbulenburgas aną rugsėjo 25 naktį, ką tik; 
grįžęs iš pasimatymo su Molotovu, kuris perdavęs tokį • 
Stalino pasiūlymą:

’Tš teritorijos, esančios į lytus nuo demarkacijos Ii- ! 
nijos (čia kalba apie liniją Lenkijoje, ties kuria buvo su-’ 
stojusios rusų ir vokiečių kariuomenės, užėmusios Lenki, i 
ją. E.) mums, vokiečiams, būtų pridėta visa Liublino pro
vincija ir toji Varšuvos provincijos dalis, kuri siekia Bu- Į 
gą. (Provincijomis čia vadinamos Lenkijos vaivadijos, i 
E.). Už tai mes. vokiečiai, turėtume atsisakyti savo pre-1 
tenzijų į Lietuvą. Stalinas šią sugestiją pažymėjo, kaip 
busimųjų derybų su reicho užsienių reikalų ministru ob-! 
jektą ir pridūrė, kad jei mes. vokiečiai, sutiktume. Sovietų 
S-ga tuoj pat imtųsi spręsti Baltijos kraštų problemą pa.: 
gal rugpiūčio 23 d. protokolą. Jis laukiąs dosnios vokiečių 
vyriausybės paramos. Stalinas išsakmiai išskaičiavo Esti
ją, Latviją ir Lietuvą, bet nepaminėjo Suomijos“.

Rugpiūčio mėnesį sąmokslininkai net ir slaptame pro
tokole buvo atsargūs su žodžiais ir nevaliojo tokių, kūne 
visiškai aiškiai rodytų, ką sąmokslininkai galvojo. Bū- Į 
tent, tada jie dalinosi "interesų sferą“... Dabar, po mėne
sio, jau kalbėjo nebe taip atsargiai: mes jums pridėsim tą 
ir tą plotą, o jūs atsisakykit pretenzijų nuo to ir to. la
biausiai įsidėmėtina tas, kad Stalinas dabar jau žadėjo 
tuoj pat "spręsti Baltijos kraštų problema pagal rugpiūčio 
23 d; protokolą“. O tame protokole buvo kalbėta tik apie 
kažkokius "teritorinius bei politiniu? pertvarkymus“. Kai 
pasiūlė Liublino vaivadiją už Lietuvą, tai iau lengva su
prasti, apie kokius "pertvarkymus“ ten kalbama. Bet 
reikšmingiausia tai,

kad Estijai, Latvijai ir Lietuvai užimti Stalinas pra
šė Hitlerio sutikimo ir dosnios paramos!

Tą turėtų labai gerai įsidėmėti ir visi dabartiniai ko
munistiniai istorikai Lietuvoje: ne lietuvių tautos ar liau
dies, ir net ne Lietuvoj šį tą veikinėjusių komunistų, o tik 
Hitlerio sutikimo ir dosnios jo vyriausybės paramos Stali
nas laukė prieš pradėdamas okupacijos žygį Baltijos vals. 
tybėse.

Hitleris nesibrangino. Leido Ribbentropui duoti Sta-! 
linui beveik viską, ko tik tasai prašo, kadangi manė pas-; 
kui vistiek viską atsiimti. Ir štai, po trijų dienų nuo Sta- j 
lino pasiūlymo. Maskvoj pasirašytas ankstesniojo slapto' 
protokolo slaptas pakeitimas, būtent:

”1939 m. rugpiūčio 23 d. slaptas papildomasis proto
kolas pataisomas (1 punktas) tuo būdu, kad Lietuvos vals
tybės teritorija atitenka SSSR įtakos sferai, tuo tarpu kai 
iš antros pusės Liublino provincija ir Varšuvos provincijos 
dalis atitenka Vokietijos įtakos sferai (žiūr. žemėlapį prie 
šiandien pasirašytos sienų ir draugiškumo sutarties). Kai 
tik SSSR vyriausybė imsis ypatingų prietnonių Lietuvos 
teritorijoje savo interesams apsaugoti, dabartinė Vokie. 
tijos-Lietuvos siena bus ištaisyta sienos natūralumo ir pa
prastumo sumetimais tokiu būdu, kad Lietuvos teritorija, 
esanti į pietvakarius nuo linijos, pažymėtos prijungiama
me žemėlapyje, atiteks Vokietijai.

Toliau pareiškiama, kad aukščiau minėtos Sov. S-gos 
priemonės nepalies dabar galiojančių ūkinių susitarimų 
tarp Vokietijos ir Lietuvos.

Maskva, 1939 m. rugsėjo 28 d.

Už Vokiečių reicho vyriausybę — von Ribbentrop
. SSSR vyriausybės pavestas — V. Molotov.“

Taigi. Ribbentropas neatidavė Stalinui visos Lietu
vos. Sutiko leisti Stalinui ar Molotovui imtis "ypatingų 
priemonių“, tai yra, įsiveržti Lietuvon ir ją užimti, bet iš
sireikalavo Molotovo sutikimą "ištaisyti sieną“. Ta "pa
taisyta“ siena turėjo eiti Nemunu: visa vadinamoji Suval
kija arba užnemunė turėjo likti vokiečiams.

Vokiečiai tą slaptą susitarimą ne perdaug slėpė. Tie
sa. savo laiku apie jį niekas nieko nesužinojo tarp lietuvių, 
bet vokiečių pareigūnai net ir Kaune buvo šiek tiek ap. 
šviesti. Bent jau tada, kai Maskva pateikė Lietuvai ultima
tumą. vienas vokiečių spaudos atstovas Kaune prasitarė, 
kad norintieji išvengti bolševikų, gali — užteks tik persi
kelti, pavyzdžiui, kad ir į Aleksotą, — Kauno priemiestį 
kitoj pusėj Nemuno. Bet nišų kariuomenė, įsiveržusi į Lie
tuvą, kažkaip "užmiršo“ apie susitarimą "ištaisyti sieną“ 
ir užėmė visą Lietuvą, o paskui vėl ėmė su vokiečiais de
rėtis. (ELTA)

Prezidentas Nixonas (dešinėj) kalbasi su Kanados minis- 
teriu pirmininku Pierre Trudeau. kuris lankėsi Washing> 
tone. Trudeau buvo pirmasis svetimos valstybės ifalva, 
kuris aplankė prez. Nixoną.

Sen. Eduard Kennedy (kairėj), kuris pasiūlė pripažinti 
raudonąją Kinija ir ją priimti į Jungtines Tautas. Deši
nėje buvęs JAV ambasadorius Japonijoje Edvinas Rei* 
schaueris.

Kas kitur rašoma

• venimą sąžiningai dirbau 
jums, partijai ir kraštui ir

Į šventai tikėjau komunizmo 
Lietuvių emigracijos į rį priviso tokia daugybė va- pergalę“ (Stalinas laiške 

JAV pradžia nėra iki šiol balų, grambolių, karkvaba-; Paras^;
tiksliai nustatyta, bet ji su- lių ir didelių sparvų, kad tė“). Jis ir prieš pat nužudo- 
kasi apie praeito šimtmečio gyvulius reikėjo kuo nors mas rėkė:, Lai gyvuoja pai>- 

i vidutį. Yra žiroma, kad di- apdengti, norint juos apgin- tija! Lai gyvuoja Stalinas^ 
dėsni išeivių būriai iš Lietu- ti nuo to amaro užpuolimo. Šiandien, gen. oaKiras aš
vos pasiekė Ameriką 1868, 1868 m. rudenį per diena; teisintas (jis ir nebuvo nusi-
1869 metas. Taigi, pernai ar 5-6 žmonių surinktas iš kaltes), iam gražintas ge-

Badmetis Lietuvoje

šiemet sukaktų 100 čionykš- grumstų avižų ai- miežių var tas vardas. Tas kolkas dar
tės mūsų išeivijos metų. pas vakare galėjo su šiau- apsaugoja irjo sūnų nuo di- 

j Nesigilinsime čia, kada dais ir grūdais namo parsi- 
į tą sukaktį minėti, o duosime nešti, nes vežti nebuvo ko. 
šia proga tik anų laikų įžy-1 Taigi 1868 m. vasara ir 

; maus lietuvių veikėjo Tomo ruduo išgąsdino visus Lie- 
’ Astramsko kalbą, kurią jis tuvos žmones taip. kad jau 
i pasakė prieš 60 metų SLA neišmanė, kaip reikės prasi- 
■ 24-jame seime. Ji buvo iš- maitinti ir kur reikės dingti, 
spausdinta 1909 m. Tėvynė- Dūlavo ir raudojo biednio- 
je. Tas rašinys pavadintas: kėliai, dūsavo ir ūkininkai.

desnės bausmės.

KARIAI įMONIŲ 
VADOVYBĖJE

Šen. Proxmire (Wis.) pa
skelbė 2C72 atsargos pulki
ninkų ir aukštesnio laipsnio 
karių pavardes, kurie užima 
svarbias vadovaujamas vie

40 m. nukaktu-; Tie ūkininkai, kurie turėjo tas 95 didelėse bendrovėse.
Per paskutiniuosius 10 metų 
tas aukštų karių skaičius į- 
monėse patrigubėjo.

'•Jau prez. Eisenhovveris, 
pats kariškis, yra atkreipęs 
į tai dėmesį. Ir senatorius 
Proxmire sako, kad čia glū
di didelis pavojus visuome
nei.

Reikia atsiminti, kad tos 
visos bendrovės daro milži
niškus biznius su Pentago
nu, karo ministerija. Šian
dien karo vadovybė yra pats 

kai-’ didžiausias įvairių užsaky
mų davėjas. Bendrovės, ku
rios apsiima milionines ar 
net bilionines parangas. su
pranta, kad dėl jų su karo 
ministemija tartis geriausiai 
tir.ka buvę kariai. Jie turi 
pažįstamų karo ministeri joj, 
žino kaip prieiti prie tų, nuo 
kurių priklauso ’parangos 
atidavimas.

Žinokime, kad dauguma 
milžinišku parangų atiduo
dama ne iš varžytynių, bet 
pagal susitarimą. Va, čia ir 
gali būti visokio piktnaudo- 

kari.

emig-' javu atsargu, retaip nusi- 
(Badme. gando, bet kurie ju neturėjo, 

i liko be vilties išsilaikyti sa. 
Toje kalboje vaizdingai vo ūkiuose.

nupasakota priežastis, kuri; (Pabaiga kitame numery) 
i paskatino emigraciją, —;
į badmetis. Mums tą kalbą REIKALAUJA STALINĄ 

TRAUKT, TEISMAN .
: Žvmus istorikas Piotr Ja-

tų Lietuvoje).M

• • *
kir Komunisto redaktoriui 
parašė laišką, kuriame rei
kalauja patraukti Staline

. - į teisman. Jakiras nekalbanes visas priežastis anuome- ............. , -. .
k j • • - .. , tuščiais zodz:a::tinio bado ir priežastis pla- .. . ...

tesnės emigracijos esu ma? c,U0Ja .?!al'P° ™"kak™'» 
; tęs (T. Astramskas gimė ,r.z?™1’ kokios bausmes via 
• 18-2 08 zi ; a uz Juos numatytos pačių ko-

Čia kalbėsiu ne iš istorijos 
rias sėmęs, bet iš faktų, 

kuriu esu pats liudininkas.

1853 m. gegužės 28 d., i A 
meriką atvyko 1885 m. Kel. munistu baudžiamųjų įsta

tymu rinkiny. Jis sumini 17Red.).
Apleisti gimtąja šalį pri. .. . . , ,

spvrė lietuvius nevienodos gresia t>P metai kaleji- 
mo ir 3 nusikaltimai, bausti
ni mirties bausme.priežastys. Teisybė, dangi

nos! lietuviai svetur jau

nusikaltimu, už kuriuos Sta

Kolkas, aišku. Stalinaspirm 1868 m., bet tai buvo , . ,
pavieniai atsitikimai, dau- nebus te,slamas- bet .domu;

pats to baudimo iškėlimas.
Teisybė, istorikas Jakiras 

iau ne nuo šiandien smerkia
Staliną. Jis jau ir nukentė

giausia svetur danginosi 
'• jauni žydai, slėpdamiesi

SPAUDOS ŽMONIŲ VAIKAI NORI KNYGV, J nuo karinės prievolės.
DALIA BET TĖVAI NEPERKA

Australijoje leidžiamo sa- Tėviškės žiburiai kovo 20 1866”metį"v^« bmo'uZ ? ’n?k’i? istori- j k“™ P® ??cta a!' ?ntnl
vaitraščio Mūsų Pastogės re- d. rašo apie lietuvišką vaikų tinga. visos pievos ir žemu- )?s.™st!‘uto- b^. ka"? ™rs "a į.Štai jam reikia 
daktorius V. Kazokas vasa- auklėjimą ir pabrėžia, kad mos tapo užsemtos vandens, « dau,ei.au. baustl vest. derybas su kokia nors
rio 10 d. rašo: , "vieni mokytojai per 30, kloniai atrodė ežerėliais, žu- mardeI Jo kdmes- , ; įm<>ne: Jak ma k,*ek

"Nereikia Įrodinėti, kad šeštadienių per metus mažai! vo pievų šienas, javus ūki- JL’T? be?drada!'-
mūsu tautos istorijoje spau- ką galės padalyti, jei tėvai ninkai tartum vogte vogė * t,,?,, :U,-° , Ja? V ^l -Isl_?lse_ °-leda atliko ir atlieka pati es- patvs lietuvišku savo vaikų: iš laukų, nors užderėjo, bet V“”*188 ka,du su ??'.,e‘” ar k,.t0?e b™d'w«f- Fa"a-
mingiausią darbą: tai matė- auklėjimu nesirūpins. ViZ, beveik visi javai kluonuose. -8tab“siai lr Jam but« maIonu 
me tautinio atgimimo lai- tiek šeima yra pagrindinis; sudėti šalinėse rūko kaip už- 7...
kais, kada spauda visa tau- tokio auklėjimožidinvs, mo-, degti. Bet tai dar buvo vis L , . x_ " • C®/ ge *
tą pribrandino nepriklauso- kykla- pagalbininkė, nors! maža nelaimė _____ i ,Takira? ,Sta.

Nelaimė ant Lietuvos a- • . .. - . •• T • • j ,nuomet slinko palengva???1 dcl to ,,s vra ^'>"^1 Jlm0- įsivaizduokite

1867 metais vėl vasara

taisyti. Tai kaip jis galės bū
ti kietas derybose su ta ar 
kita bendrove? Aišku, tokiu 
atveju nukentės valstybė, ir 

dau-mvbės idėjai, ta pati mato- ir labai svarbi.“ i ioo< meiais vei vasara.. T; ui;?;,™ v A - • ,me ir šiandien, kai toji spau- Tėvams nereikia nei j buvo lietinga, dangus tar. dėjimo rase Sta-, bendrove pasipelnys
.... .,oi.,;i,,. • l tom nrakii,S, Hinn»r IlnuI: As per visą savo gy. giau. negu reikia.da palaiko gyvą lietuvybę, 
ją kursto ir ugdo.“

konferencijas, nei i studijų; tum prakiuro, liio per ištisas
savaites važiuoti, jiems už-

Bet ta spauda pati nepa- tektų "tik paprasto noro ir 
sidaro, ją padaro gyvi žmo- tautinė? savigarbos tarp sa- 
nės. vęs ir su vaikais kalbėti vien

"Šiandien mūsų spauda y- lietuviškai, atliekamu laiku 
ra gausi ir pigi, nes vis dar' paskaitvti jiems lietuviškų 
nestokojame anų Kudirkos pasakaičių, o galintiems

dienas, ir nelaimė buvo; 
skaudesnė už pirmąją, bet 
visgi dar didesnių baisvbių 
Lietuvos žmonės nesitikėjo.' 
Tada nuolatinis lietus truk
dė suvalyti javus nuo lauku 
šiokiomis dienomis, todėl i

dvasios idealistų, kurie lie- skaityti mokiniams prenu-’ kunigai per pamokslus leido1• • v • 1 • • 1 _ . • • • 1 V • A ♦ • 1   «• •tuviškai rašo ir kuria ir ku. mertioti jaunimo laikraščiu, 
rie neleidžia mums visiems pirkti knygų. Kanados litu- 
galutinai pasinerti gerbūvio anistinėse mokyklose sw- 
liūne. Gal dėl ti ji yra ir tin-Į rinkta statistika rodo, kad 
karnai neįvertinama, ir juo 50% įaunesniųjti vaikų no- 
labiau jo? tikrieji darbuoto- retu, kad iiems tėvai prenu- 
iai. Juk mūsų tarpe yra kas- meruotų "Eglutę“ ir 42% 
dieniškas dalvkas ir šian- tu pačių vaiku, kad jiems 
dien, kad spaudos žmogus; nupirktu lietuvišku knygų 
laikomas pačioje žemiausio- skaitvti. Deja, tėvai to nepa. 
ie visuomeninėje kategori-! daro. Nedaug mažiau ir vy- 
joje“. resniuių psmisakė norėtų,

"Mūsų sąlvgose paprastas kad tėvai nupirktu jiems lie- 
darbininkas be pasiruošimo tuvišku knvvu, bet tėvai ne*, 
ir atsakomybės uždirba ne- oe’-ka.“ (Mūsų pabraukta, 
palyginamai daugiau, negu Kel. red.).
laikraščio redaktorius, ne
skaitant to, kad darbininkas 
turi ir garantuota socialinį 
aprūpinimą ir laisvalaikio 
valandas be rūpesčiu, nes už 
jį galvoja ir rūpinasi kiti“.

V. Kazokas galvoje turi 
Australijos lietuviu spaudos 
žmones, bet jo žodžiai tin
ka ir visur kitur už Lietuvos 
ribų dirbantiems spaudos 
žmonėms. Tr ta padėtis to
kia bus tol, kol mūsų visuo
menė bus abejinga savo 
spaudai, mažai ją skaitys ir 
ir kitaip rems.

Baisu natikėti kad taip v-

nenaisvti ir sekmadienių, i 
jei tik buvo giedra.

Per tas vasaras iš pievų; 
pasidarė ežerai, prilėkė pul.i 
kai nematytų paukščių, ir, 
viskas tartum laukė baisausl 
tvano. Daugiausiai skurdo' 
pakėlė maži kaimu piemenu
kai, nes vyresnieji lietaus 
metu pastogėse tūnojo, o 
piemenėliai, lietaus per
merkti. turėjo per dienas: 
lauke gyvulius daboti. ( 

1868 m. nelaimė i Lietu-’ 
vą atėjo iš kitO3 pusės. Prieš; 
vasaros sėiimą prasidėjo' 
karščiai, kaitino be perstojo ’

ra. bet tikėti reikia, nes tie • per vasara ir rudeni. Vasa- 
duomenvs ne iš niršto iš-: rojų ūkininkai sėjo i didelius
laužti, iuos patvirtina ir fak
tas, kad negausi išleistoji

kietus grumstus, jo daugu
mas visai nesudygo, o sudv.

mūsų iaunimo literatūra gu- gilius saulės kaitra susvili-1 
Ii leidvklų sandėliuose. ’ no taip. kad rudeni su dal

giu nebuvo ko kirsti. Rugiai 
} su kviečiais taip pat išsvilo, 

NaujotiM karte* vimoinet; va"'’“<> šuliniuose, kūdrose 
yra tokios, kokios jų nrtmo. išdžiūvo, gyvulius girdė per
buvo. Dvasinu motery lygia diena arba viera karta 
yra daug refrlmh!«e»ni» vandeniu iš upių, šaltinių ar 
tautos kraujai. Hnb ežeru’ atvežtu statinėse, ark- 

Vydūua '■ ^us vedė girdyti mylią (7 ki
lometrus) į upes. Vidurvasa-

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIU

AMERIKOJE
SLA—jau 80 md y tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdnradų ir ligoje pašalpą, kuri jrra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieiko pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mikmo dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
Hetuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.90.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCTDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Retuvtikų 
klabu ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 | metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lftbaaaian AIHanee of America
$07 West 30th Street, New York, N.Y. 10001
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Kai laikas ir kūrybiniai 
darbai nesustoja

DAIL. V. VIZGIRDAI 
SPAUSDAMI RANKĄ 

65-KERIŲ PROGA

stiprybė. 1937-38 m. jis dai
lininku sąjungos pirminin
kas, 1941 m. — Vilniaus 
dailės akademijos direkto
rius. O Vokietijoje 1946-49 
m. tapybos studijos vedėjas 
ir administracijos direkto
rius Ecole dės Arts et Me- 

i t lei s Freiburge, 1949 m. — 
: vieras iš steigėjų ir piima- 
! sis Lietuvių dailės instituto 
■ pirmininkas.
S
i Bet tai dar toli ne visas 
, Viktoras Vizgirda. Tai, sa

kytume, dar tik jo organiza
cinė ar. tikriau "revoliuei- 
rė“ veikla, mūsų dailininkus 

• ilgus metus žadinusi, skati- 
; misi. o kaikuriuos neabejo-

Laikas bėga, mus greta tinai ir rūstinusi ligi riksmo, 
vienas kito aug.vulamas,;
brandindamas ir marinda-t 
mas. Bet trreta 
po saulės žiburiu ir stumdy- H^uose muziejų ir mūsų 
damiesi alkū ėrr.is, dažnai slenose; Tikrasis V
neižiūrime vienas kito vei-

NEW BRITAIN, CONN.

Gražiai paminėjome 
Vasario 16-tą ją

Floridoje pasižvalgius Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

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

The Cemetery of Natione 
Siberian Tundra by H. 

i Tautvaiša, 112 psl, kaina

vėliau vadovavimą,.erleidęsĮ t0 tyrim0 duomenis' Tale. MmnM
. tasiukienei. ru. kurie pirkėjus traukia' Paaiškėjo, kad devyni iš Uidinvs’oaauaUame

Kun. kleb. Giadeckui su- prie saves paprastų darbu dešimties tiki Dievo buvimą, j uit Lalu kalba a-
kalbejus malda, sugiedotus :_ ___ j_.L______ “ v,.aiovičVuma ,w;c; i P***«»*yti anglą kaina a-

WORCESTERIS Už 

GIMDYMV KONTROLE

VVorcesterio Romos kata-

Dabar noriu pakalbėti a.
T. , , ., pi® lietuvių isikūrimą Flori-!
b ryto buvo pamaldos, doj Teko patyrinėti darbų, 

kurių metu giedojo vargom. „ fei i o
dovauiamas fieiliios eho-igunklL j^ Wrima £ itato- Į^Vb^Kerio^S"^
:Srb“
A>.o pirm. Matas Grimaila, k^tik nes prU^ ces,e^ ir >apskrity
—------’-------• k ^- IKvna pk vargas, nes pnsta- t0 t imo duomenis

Tikrasis V. Vizgirda yra 
gyvendami ta=’ kuris kabo stambiuose

tymas Chicagoje jau čia 
pat — balandčio 12 d. Bet, 
gyvendami laukimo nuotai
ka, kuria galima būtu iš
reikšti Adomo Mickevičiaus 
"Vėlinių“ žodžiais ”kas čia 
bus čia, kas čia bus čia?“, 
kone pamiršome faktą, kad 
"Danos“ muzikiniam tėvui 
kompozitoriui Juliui Gaide
liui balandžio 5 d. sukanka 
lygiai 60 metų amžiaus!..

mažai, nes daugumą jų už- Kristaus dieviškumą, prisi 
;ma kubiečiai. Daktarų, ivai- kėlimą, šv. Trejybę. 43G 
riu dekoratorių, namu statv- mano, kad reikėtų kunigam 
toiu. elektrikų, inžinierių, leisti vesti, 62'< sako. kad 
iūrininkvstės specialistu — reikėtų nedrausti šeimoms 
lab^i laukiama gimdymų kontrolės, tik vie-

maciia ir tart, kitko na<=akė Florida auora- ios ateitisi tetiki '>°Piežiaus
macija ir tarp Kitko pasakė. didin todė| - uetuviams neklaidingumu, 
kad Lietuvos vėliava antrą ! , ,. „ . . J
diena plevėsuoja prie mies- C1 . v.e ? ..u.? P??as 
to savivaldybės rūmu. nu*anant cm is.knrti, reikia

Amerikos ;r Lietuvos him
nus ir rrąlda už tėvvnę, bu
vo pe»skaityta gubernato
riaus Dempsey proklamaci
ja, o maioras Manafortas 
pats perskaitė savo prokla-

Žinoma, gal nustebę su- 
šuksine: Žiūrėk, koks jau 
senas! Bet tėvas tėvui nelv- 
pu. Komo. Julius Gaidelis 
niekad nebuvo 
menininkas ir.

._ .... i . {naciam apsidairvti vietoje.
Pagrindinis kalbėtojas r>askui nereikėtu bėgti, 

buvo J. Raškis. Auku surink
ta $689.55, atskaičius išlai
das, centrui pasiųsta $568.
72.

Meninę programa atliko 
choras ir tautiriu šokiu šo- 

bergždžiasi kėiu būrvs. Publika iiems 
tikėkimės, j ^au£ plojo..

Vizgirda — tai io peisažai, 
do, nesuprantame skirtimĮ portretai, vitražai ir kiti dai
gos minties, nesuvokiame, .f8 kūrimai mūsų pasigėrė- 
savo kaimyno dvasios ūgio,! J,rni;1-
o paskui, jau lydėdami jo • Viktoro Vizgirdos tapy- 
karstą, barstomo- taką gai- ha. anot H. Nagio, lietuvių 
•lesčio ašaromis. O, regis, dailės raidoje savo novato- 
vertėtu savo artimu pasigė- riška dvasia ir nuosekliai 
rėti ar bent ji pastebėti dari vystytu individualizmu už- 
tada. kai žmogus dar stat- ima vieną pačių reikšmin- 
menas. nors jis būtų ir už glausiu vietų. Nuo 1930 m. 
mus didesnis. Pasigėrėti; jis da’vvavo kone visose
nors retkarčiais. j mūsų dailininkų organizaci-

štai, yra mūsuose jubilie-jju rengtose parodose Lietu- 
jininku. kurie ne tik patys'vole, o užsieny — Rygoje, 
garsiai skardenas!, bet šven- Taline. Oldenburge. Hanau.
čia net savo katės gimtadie- Fieiburge, Amsterdame, AG-1944 mokvtojavo Šiaulių 
ni. o vra tokiu kurie nei sa- merikoj ir Kanadoi. Jo dar-Į muzikos mokykloje. 1953į vakarienę. Auka $3. 
vo amžiaus, nei vertin m bn vra Įsigiję Čiurlionio ga-5 m. baigė Naujosios Angliios! Pr. Naunčika*

dar ilgai nebus, štai šia pro-Į Pro^rainai pasibaigus, pir- 
ga bent trumpai dirstelėki- ynpmka? M. Gnmaila padė- 
me j jo praeitį. *01.° atsilankiusiems, auko

jusiems ir programos dalv- 
1925 m. jis Įstojo i Kau- viams. Vėliau choras ir šo

no korservatorijos fortepi
jono klasę ir ten tikrai uo
liai tobulinosi. 1931-37 stu
dijavo kompoziciją pas įžy- 
mųij mūsų kompozitorių ir 
pedagogą Juozą Gruodi. 
1937-40 m. dėstė muziką i- 
vairiose gimnazijose, o 1941

kėlai buvo pakviesti i Var
po klubą ir pavaišinti.

Margučių
Šv. Rožančiaus Moterų 

Dr-ja šv. Andriejaus parapi
jos salėje balandžio 13 d. 5 
vai. vak. rengia margučių

Geri žodynai
Anglų • lietuvių kalbų lo

čiau. ne<ni Miamv, res ten i °i’ »SJ
visai arti Golfo srovė. Jeigu aP,e 30 000 žodz"i kaina »b- 
kas nepakenčia karščio, te

Klimatas vasaros metu 
'•'a šiltas — 87-100 laipsniu. 
Tampoi. St. Peterburge Ir 
vidurinėj Floridoj dar šil-

im nemaho Floridoi isikur. 
ti. Turint lengvą darbą, ge
ra vėsinimą namuose ir dar
be kas kita.

Žiema čia labai gražu. 
Miamv yra daug diena ka
da galima maudytis, o Tam- 
poj ar St. Peterburge dar 
daugiau.

Tain nat nepatariama va
žiuoti i Florida tiems, kurie 
senus bronchitu, oaralvžium. 
artritu ar panašiomis ligo
mis. Tokiems nėriau tinka 
Arizona ar Kalifomiia. Flo
ridoi daugiau drėgmės, nes 
vanduo telkšo žemės pavir- 
šh’i“. todėl ka nors perkant 
reikia būti atsargiems, čia 
iuk nenaujiena viesulai ir

p<e gvvemmą tolimojo 
riję, 175 _
popieriuje, kietais virieliaia, 
kaina $5.00.

Timeless Lithuania — pa
raiė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

"Selected Lithtmian Sbart 
Stories“ (21 autoriaus), 289 
peL, kaina $SwOO.

"The Herdeman and tbo 
Linden TreeM (Vinco Kr9» 
vos), 128 psL, kaina 9X99.

"Lithuanian QuartetM (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 šeinius), 
209 peL, kaina $4.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sba“ (1. Šeiniaus), 61 psl> 
kaina $2.00.

lutroduetaon to modom Vytautas tbo Gveat Grand 
parašė Damb- ilAd* at Lithuama by dr.

riūnas, Klimas ir Schmal-|*®9^ Ko«ė««t» $11 P«L.
stieg, 471 psl, didžiausia? !■
ir moderniausias angliškai $®-0®» minkštais $2.00.

Lietuvių-anglų kalbų io 
<ljma«, redagavo Karsavi 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai 
na — 15.00.

Lietuviikai anąliikae ia 
dvnae. Viliaus Peteraičio. 1 
laida, daugiau Kaip 30,001 
žodžių, 586 psl.. kaina $7 OP

kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina 67.

darbu sukakčių nenori vie- lerija Kaune, Rvgos muzie-i konservatoriia Bostone, čia 
šai prisiminti. Vienas pasta-; Vilriaus dailės muzie-, isigvdamas Master of Music 
rujų bene bu? ir mūsų tarne jus ir daugelis kultūrinių t laipsnį. Pridėkime dar, kad
gyvenantis dailininkas Vik-'ištaigu ir privačių asmenų nuo nepriklausomybės lai-j . . . lifltvs Ne veltui iunkauia-
tora? Vizgirda, kurio 65 m.1 JAV ir Kanadoje. Jis yrajkų iki šio! jis vedė chorus,! musu kulturim gyvenimą di- V V_.

organizavo mažesnius 
samblius, akomponavo ir

amžiau? sukakti? ?. m. ?au-! gavę? ir eilę premijų, irsva- 
sio 14 d. ta.’o ir praslinko rjn kritiko? ivertinimu. 0,
beveik nepa?tebėta. i tai ir mūsų kultūrinis laimė- piamsto pirštais bei kompo-

Aišku, tok? metu skaičiusi jima?. -
redaug ka svertų, jeigu tie į „ A , -j-i • i j metai tebūtu tik pravaigyti' .. Be to. dar pndekune kad
ir pramieeoti. Pet dailinta-! n?,valdo "e įlk‘ai
kas Viktoras Vizgirda a- <ta‘uka, bet 'r ptunksna, 
naiptol nėra koks patalais' ad. ,vra v!sadaJ redakt;r"»

>♦! 111 w “Vr v« nu iui ii i ą ' v v 111II " IJ i  « JT.* • • Ii. • __ y
an-1 riguojaučius veiksnius. Juk P33’ ^af '.i1. e?ni. t1.’ fJT1;

‘daugeli? jo kūrinių dar guli j [ovos Pasidėk ir laive i. Bet

zitoriaus talentu padėjo vi- kaip sakoma, dėl lėšų sto- 
sur ir visiem®, kas tik jo pa-i koš..

neišspausdintų ir neišleistų, f n^aimės yra iš anksto 
* - pranešamos.

Taigi galimvbiu

Skelbtis 
„Keleivyje 

yra naudinga!

"Litiniame land of bo 
parašė L. Valiukaa,

kaina $4.75.
Awakening Lithuania, a 

study en the riee of modom 
Lithuanian netioneliam ky 
Jack J. Stukas, 186 peL, kai
na $5.00.

POPULAR LnHUANL 
AN REC1PES. parašė Juaė

užklota?
gaivalas.

tivi?uomeninis i
Tai iškilus meni-

laukiamas spaudos bendra
i darbis meno
Čia ji? vra vienas iš tu. ku-

o-albos šaukėsi. Taigi, nors 
būdamas tvlus ir sau kenks
mingai kuklus, jis niekad 
netupėio užkampy, o visada

Ar tikrai lėšų stoka?
Kažin? štai už dešim

tis tūkstančiu doleriu, ku-
klausimais* "o bendrovėm,, važiuoda-■»»• iTiciiAmomma # e

mi i suvažiavimus, mumsir visuomeninio 
narys.

gyvenimo;
rinkas, veiklos žmogus, o, i . . v. . . - w.
be to, ir kovoto jas, turis į "į Pneį'™k’ g

bi'-knik^kr^n-Kp iXiti S ^S| B'onto. o tiesa narsiai pinai ka jis kūrė išliekančias me- viešbučiuos —- tik palvos
//•,,,G ‘ „J. c- i nesiĮankstvdami. nors Į juos Į no vertvbes. gausino mūsų skaudėjimas ir nemaloniosGi svarbiau?!?.. — r et 65». ,___ . ,__ . .___ _________________________ ;

dar nėrametu sulaukė?, 
jok® ”pen®in:nkas“

Tai kodėl, r.or? ir r>e šio

ir akmerimis mėtytų.
Taigi, 65-tųju metinių 

proga spausdami jam ranką.
jubiliato, o mū?u pačių maj tegalėtume tik nuoširdžiai
lonumui. apie p tokia oa*o- 
gia proga nepakalbėti? Sa
kykime. bent tiem? mūsų 
skaitytojams, kurie j? 
žian pažibta.

Va. tfail. V. Vizgirda už 
tapybo® darbu? medaH gavo 
dar Kauno meno mokykloj. 
1927 m. studiiavo tapyba 
Paryžiuje. Vėb'au dėstė dai
lės dalyku? gimnazijoje. 
1932 m. ?u d a ib A. Gudai-1 
čiu, J. Mikėnu ir A. Samno-

isikurtl
yra ir tiems kurie reikalingi 
darbo. O pensininkams čia 
ideali vieta. Kur jie beva
žiuotu, iei kišenėje vra pi-

riuo? sukraunam susisieki- J nigo. visur gali ramiai gv.
venti, išsinuomavę ar Įsigi
ję savo pastoge. Jų čia pilna 
iš visos Amerikos.niekas nė ačiū. o nuo tuščiu

X.
* 1.

Keleivio 1069 metų

Kalendorius
Kaina 01.00

jau baigiamas parduoti
Tai tikra enciklopedija, įvairių žinių aruodas, čia ra

šoma apie viską. Jame, be kalendariumo, kuriame sura
šyti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai, 
rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius 
pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek 
pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų, 
kaip Stalinas "sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje 
atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer
gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.

Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži
nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi
ciją Vilniuje, mūsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų 
istoriją, kaip atsirado įvairūs vardai ir pavadinimai, apie 
žemaičių deivę Morę ir kita® senų žmonių pasakojimus, 
čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite 
žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą, 
širdžių operacijas ir t.t.

Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der
lių, kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti 
auginant kūdikį ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių 
eilėraščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šalti
nis. Ir tomis žiniomis galėsite pasinaudoti, įsigiję kalen
dorių tik už vieną dolerį.

Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais 
pritrūkdavo.

B°t. svarbiausia, visa lai-i kalbu brangiai apmokamuos} Mū®11 artimieji nasako.jo, 
kad Floridoi sveikiau gy
venti ir amžius čia pailgėja 
10 metų.

Mes džiaugėmės grynu 
oru, gražiais vaizdai? ir At
lanto vandenvno šiltu van
deniu. Jdomu buvo aplanky
ki Miajri© katedra, šv. Pet
riko bažnyčia, miesto mu
ziejų. televizijos stotis bei 
mažiau gyvenamas Palm 
Beach, Pampano. HoJlv- 
woodo. Fort Lauderdale ir 
kt. apylinkes.

Miamio lietuviu klube kas 
savaitgali būna įvairūs pa
rengimai, visi tautiečiai la
bai vaišingi ir mieli. Dvi sa- 
va’tės atrodė lyg dvi dienos.

atrūgos. Daugelį ten nagri 
nėjamu problemų galima 

brandu menininką gyva irįnesusiriejus išspręsti laiškais 
rauna. Dar 1934 m. suaidėjo ir pašto patarnavimu. O kū

riniai. kurie mus reprezen-

i kultūrini lobi. kuris ir po il
gu dešimtmečiu išlaikys ši

jo Variacijos fortepijonui.
1935 m Fortepijoninė sona- tuotų kitataučiu akvse ir au- 

vizffirrtiškas ligi ‘VMSnti^lta- ® v«lia«-kai'? «'ansybės,| kyH- <m’ėta ir už mus
ma.i balto plauko, pučiančio jot™0 ~ Dg>'?''s *2 ,,<nau ”''kt' ’r mZt’ Lletu-

' mindaupinę galvį. tiuroa smuiku, su fortepno.
nu). Sfvfnms kvartetas h- 
moli, I Simfonija simfoni
nės poemos Šatrijos raganų 
karnavalas ir Gedimino sap
nas. TI Simfonija, 3 veiksmu 
ba’etas Čičinskas. Simfoni
nė noema Aliarmo®. III Sim
fonija, kantatom IJetuva ir 
Kovotojai (žodžiai S. Sant
varoj ir daugybė kitu čia'’gvsI-tartij suvažiavę iš-|’

palinkėti, kad dar ilga am
žių išliktu jis vis toks pat

ŠFŠIASDESIMTASIS 

JULIAUS GAIDELIO 

PAVASARIS

Nenuostabu, kad daž-

von, culi stalčiue®e ar palo
vėse ir lankia gai®ro... Jų 
tarne ir Juliau? Gaidelio 
kompozicijos, kuri čia ger
biame ir dar po operos 
premjero? krapinsime šam
panu. ne?ig^lėdami jo ir 
sau dvigubos porci jos... 

Tegul, suvažiuokime, jei
liu Įsteigė Ar® dailininku ko-j niausiai ir karščiausiai pas- 
lektvva. sukėlusi triukšmin.) tavosiomis dienomis links
mą jaunosios karto? sąjūdi.! niuojama mūsų kultūrinio 
pykinusi senu® veteranus, gyvenimo tema yra komp.> T- l? /"I • 1 . MT%.

yra reikalo ir kitaip negalimi t°dėl su gailesčiu teko oa- 
! Kni cnvovtovo is I l»kt» savo globėjus Kuodžius

neišvardintu kūrinių. Na ir! spręskime tai. kas yra daugį’r kitus. Ačiū visiems.
60 meto sukakčiai — jau į svarbiau už vinno? ar kitos Bal. Brazdžionis

laužiusi senas' konservaty-i Juliaus Gaidelio opera ”Da. f romėta "Danos“ oneya, bene j valdybos pirmininko vietą, 
vias tradici ja? ir pažiūras, i na“, kurios libretą sukūrė ?nro? me^u kūrybini? dar-į 
Įkvėpusi Lietuvos dailei Va-! poetas Stasys Santvaras.) **ri*M'ne* P° valan-' 
karų Eu’*ooo<? dvasia ir, lai- Juk tai pirmoji tremtyje sq-' "M P*1" dieną.
kui ardžiusi Visą; kurta mūsų opera liečianti Nuoširdžiai sveikindami siv^ržė, bet jau’‘šešiasdė- Gegužės 30-31 dienomis
eile pacni taientmgiausiu dar v.siems atsimenamas garbingą ir vaisingą sukak-šimtasis jo pavasaris... Kiek RooseVeito viešbutv bus A- 
mflsu menini ............ .. —“ ...................................... ......

Gerai, šį karta Juliaus 
Gaidelio pastogė dar neužsi
degė, vandalai Į ją dar neį-

NEW YORK, N.Y 

Tautininkų seimas

ir šios dienos
inkų. kurie vra lagerines dienas Vokietijo- tuvininką, čia pat su liūdna'dar pavasarių galima" labk- merikos'Lietuvių Tautinės 
os musų dailės jc, o, be to, jos pirmas pasu- šypsena turime atsigrįžti j ti? Sąjungos seimas

-
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

MIRĖ A. JAKUČIONIS Neaid
Kovo 21 d. TaryMiUo. ’ Komunfetų Wti j bs sugal- 

kytojas paskelbė pedagogo votuose teikimuose Lietu- 
V. Ruzgo straipsni, kuris vo^ nebėra tos drausmės, 
prasideda pranešimu, kad kurios būdavo anksčiau. Štai 
"Eidamas 85-uosius metus.i k? aP*e ta* ras^ ilniaus Tie- 
š. m. kovo 5 d. Kaune mirė sa kovo 1 dieną:
Augustinas -Jakučionis —' "Tuščios kėdės. Šią savai- 
pedagogas. vadovėlių auto-'tę Vilniaus salėse kaip nie- 
rius. personalinis pensir.in- kada gausu pasitarimų, kon- 
kas“. • ferencijų, posėdžių. Ne vie-'

Lietuvos nepriklausomv-, na iš mūsų pagerbė kvies. 
bės laikais pradini mokslą lys, gražus pakvietimas. Ir 
pradėjusieji skaityti mokėsi štai — renkasi pakviestieji, 
daugiausia iš A. Jakučionio Žmonių gausu prie paradi- 
parašyto elementoriaus "Ke- nių durų. prie registracijos 
lias ĮĮ Šviesą“, kurio iki 1939. staliukų, kur dar ir knygelę 
metų buvo išleistos net 26 gauni atminimui. Nestinga 
laidos (po dvi laidas kas-klausytojų išiklmingoj Įžan- 
metl. -Jis buvo ir eilės kiųų; goj. Tik pasigrožėti galima 
vadovėlių bei pedagoginių: susikaupimu, kuris palydi 
raštu autorius, mokytojų pagrindini pranešimą. Visa 
profesinės sąjungos veikė- tai trunka valandą-pusant- 
jas. j ros. Na, o paskui ima tviskė-

Po karo dar penkerius ti tuščios kėdės. Ypač anks J 
metus dirbo pedagoginės Ii- ti pradėjo skirstytis ir Yil- 
teratūros leidykloje kaip re- niaus miesto pirmosios kul- 
daktorius, nuo 1949 metų tūros darbuotojų konferen- 
buvo pensininkas. Anot V. cijos dalyviai. Tartum jų ne- 
Ruzgo. ir pensininkas būda- būtu liete tie svarbūs miesto 
mas, domėjosi mokvklu ir, kultūrinės ateities klausi-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Maža salelė su 6,000 gyventojų Karibų jūroje, An guilla, priklausiusi Anglijai, pasiskelbė visai ne
priklausoma. Anglija atsiuntė ten savo karių, čia matome, kaip tos salos moterys tyčiojasi iš 
anglų kareivio.

Kiek buvo kandidatų, tiek ir 
išrinko

Kovo 16 d. drauge su vi. 
sais kitais Maskvos valdo
mais kraštais Lietuvos žmo
nės turėjo balsuoti už komu
nistų partijos kanceliarijos
numatytus kandidatus i vie- amžiaus, turi teisę balsuoti

kad visi ar beveik visi bal
suotų).

mokytoju darbu, lankė mo 
kytojų susirinkimus, "Žini

Kolchozai ir sovchozai
Maskvos Lietuvai api- matyt, pabėgo i miestus, o 

brėžtas žemės plotas dabar iš ten gal ir Į visokias toli- 
yra 65.300 kvadratinių kilo. mas "komunizmo statybas*4, 
metrai arba 6 milior.ai 530 Vienam • kolchozinirkų 
tūkstančių hektaru. ■ kiemui tenka dirbti-prižiū-

Maždaug 28.4 G to ploto. *’ėti apie 8 ha kolchozinės 
(1966 m. lapkričio 1 d. duo

reiškia, kąd šiuo metu Lie
tuvoj yra toks skaičius 
sprendžiamąjį balsą pripa
žintų gyventojų. Iš jų komu
nistų partijoj — tik kas dvi
dešimt, apie 5 nuošimčiai.

menimis, kurie ir dabar te
bėra beveik nepasikeitę), 
būtent, 1 milionas ir861 
tūkstantis hektaru yra mies
tai, keliai, valstybiniai miš
kai ir kiti valstybės priklau
somybėj laikomi plotai. Li-1 
kusieji 4 milionai ir 669 
tūkstančiai hektarų yra pa
skirti žemės ūkiui, šis plotas 
vra padalytas kolchozams, 
sovchozans ir "sklypinin
kams44, tai vra žemės ūkio 
ir iš dalies pramonės darbi
ninkų bei tarnautojų šei
moms.

Kolchozams tos žemės y- 
ra pavesta 2 milionai 922 
tūkstančiai ha, arba beveik 
63 G visos žemės ūkiui nau
dojamos žemės. Sovchozai 
tos žemės valdo 1 milioną ir 
466 tūkstančius ha. arba per

žemės, iš to 6 ha dirvų. /• «
Sovchoze vidutiniškai (Iii-! 

ba 327 darbininkai ir 29 ad-J
mimstracijos 
Žemės dubti

pareigūnai.:
darbininkui

sovchoze tenka vidutiniškai 
maždaug tiek pat, kiek ir 

i kolchozininku kiemu*.
(ELTA)

Mieli „Keleivio“

skaitytojai!
Jau metų metai skelbiam,

31 G. Asmeniniam naudo- į ka(k keisdami adresus, pra
neštumėte ir senąjj adresą. 

iri šiol dar nevisi paiso
Milionas ir 23 tūkstančiai

balsuojančiu gvvena kai-,.., . . , m. .. . • tūkstantis ha. Taigi vadinamuos, 9<2 tūkstančiai mies-l__ -i
Kiekvienas gyventojas,' tuos ir miesteliuos. Iš jų 418 

jei bent 18 ar daugiau metų; tūkstančių Vilniuj ir Kaune,
202 tūkstančiai Klaipėdoj,
Šiauliuose. Panevėžy ir kur
ortuose, 352 tūkstančiai ra-

iimui vra išskirstyta 281
bet ’tri činl

ma.iam socialistiniam ūkiui 
atiduota 94 G žemės piloto, 
o "privatininkams44 tik 6 G.

mūsų prašymo. Neturėdami 
seno adreso, visada rizikuo
jant pakeisti ne to, kuris pra- 
’o,. nes visada gali būti 

Tokiu at- 
eju tenka Klausti raštu se

nojo adreso, kas vėl gaišina 
laiką ir didina išlaidas. 

Dalis skaitvtoiu iš viso*- t/ z
nepraneša mums .pakeisto 
adreso. Tada dažniausiai 
mums patarnauja paštas, 
bet už tai ima iš mūsų po 10 
centų už kiekviena toki pra
nešimą. Tokiu pašto laiškų 
gaunam vidutiniškai po du 
kasdien, kas sudaro 1 dol. 
išlaidų per savaitę, arba 52 
dol. per metus. Taigi 10 pre
numeratorių mokesčio.

Bet ir šiame plote nema- • bey!rapaval.džiu. Tok 
dalis yra ūkiui netikusios wju tenka k]auįti raš

: tinęs tarybas — sovietus. — teisę, kuri praktikoje yra 
paversta sunkiai išvengia

mai. tartum ne apie pareigą 
ir darbus čia būtu kalbėta44. į _ , . _ _ . . .‘ . ! Dabartine Lietuvai Mask-

bet nematyti kad pats būtu , f1 konferencija, iš kurios Vos pripažintoji teritorija y. 
uei neinatv u, hdu pau >uių (ĮaJvviai pasiskubino išnyk- ra nadalinta raionais kurie dar rases ar paskaitas ren-. ti įUvo viena iš konferenci ' P ,aJonau' kunc

jos44 draugijos paskaitas,;

(E)

Kaip gyventi visą žiemą 

be vandens

rražesni už buvusius apskri- 
jų, Runose Rultunnmkai čius: vietoj buvusių 26 ap
rengiami "tinkamai prisidė- gkričių — 44 rajonai, kurie 

prie Lenino jubiliejaus gavo keliu padalinti apylin-ti
: pagerbimo44.

Elektronikos rūmai

Vasario 28 d. Kaune bu-

kėmis. Šių yra 656. Jų dydis 
i — maždaug pusė buvusio 
' valsčiaus. Seniūnijų nebėra. 
Jas atstoja kolchozai-sov- 
chozai, kurių apylinkėje yra 
po 2-3. šalia apylinkių rajo
nuose vra mažų miestelių

"Jau kelinta savaitė Ver-,
kių gatvės daugiaaukščiu ,., .. .. x
namu gyventojai neturi būt ™ atl<!aiŪi nauji Elektroni- 
tuose vandens. Nei šilto, nei Jos .,™a\ P"e Politechni-
šalto,“ — rašė Tiesa Vilnių-lnF 1 u °‘. aies9 1-, (vadinamų miesto tipo gy
le kovo 2 diena. - "Daug! dzlau.s,a5 nioKomasis pasta- venvietžmfcK Tokių G/įg
kartu kreipėsi i namu vai. V -'G ,P _ . viso 22. Toliau - vra 83 ra 
dvba. gavo nemaža pažadu, i ‘“k^cių kvadratinių met-
tik vandens kaip nera. taip; , ,* f .. , . •

- „ „k ‘ netai ir laboratorijos, ketu-nera. Pagaliau pasu ode y J... nomeistrai, visai atjungė tuos: 
namus nuo vandentiekio ----- i-umuose

5 amfiteatrinės auditori- 
po 200 vietų, 600 vietų

joninio pavaldumo miestai 
(anksčiau — II eilės mies
tai ) ir 9 respublikinio paval
dumo miestai (I eilės). Tiks
liau, tai 5 didieji miestai ir 4

ma prievole. Visi balsuoto-^ joniniuos miestuos ir mies-
jai turi balsuoti už 2 asme
nis: už vieną i apylinkę al
savo miesteli, kitą i rajoną. 
Vilniuje ir Kaune — Į mies
to dalies ir Į savo miesto ta
rybas. Tik Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžy ir kuror- 
tuose balsuojama už vieną.

Pasirinkimo nėra: koks 
kandidatas kieno apylinkėj 
yra balsavimo kortelėn įra
šytas, tai tik už tą ir galima 
balsuoti. Arba galima kaip 
nors perbraukti kandidato

nnos.
jungti nauja linija. Prabesro' , AT , . (Nerija). Druskininkai. Bir-•’ ... _ . , į studentu. Mokslinio perso- N . •savaite. Vėl atėjo meistrai.! , , . . ,AZ, - (stonas. Šie miestai nepn-■n •• - r. nalo busią apie 400Prijungė. Gyventojai puolė - 1
prie čiaupų. Bet... vanduo 
netekėjo. Ir dabar pasirodo 
tik apie vidurnakti44.

Galima Įsivaizduoti padė
ti daugiaaukščiame name be 
vandens... Tiesa stendas!

Elektros įvedimo kainos

Iš atsakymo (Kom. Tie- 
oj, vas. 25 ) Į vieno rokiškė- 

kolcnozo gyventojo pa

klauso rajonams ir turi sa
vo atskiras tarybas. Vilnius, 
be to, dar padalytas Į 4 ra
jonus, o Kaunas Į 3, todėl

4. Iš viso tų tarybų susidaro
vanciens... l iesa aemnasi į klausima raatvti kad eIekt. 821, o deputatų jose — 29, 
dėtis nuolaidi. Esą, Gailį ros jve(jimo fju troba< kai- 558. Kiek deputatų tiek ir 
būti sutrikimu vandentieky-į na jjuvo tokia: už lauko lini-
je. Gali būti kitų nesklan- jas _ p0 211 rublių 62 ka
rtumu. Gauma pagaliau ..Od peikos kiekvienam kiemui.

nų

teliuos.

za
ar dėl kitu priežasčių nenau- i 

Į dojamos žemės (keliai. pa-
J statai, kiemai, gatvės, aikš- 

Iš pranešimo apie tuos: tės...). Kolchozuose gamv- 
balsavimus išeitų, kad tik bai nenaudojamos žemės 27 
šeši tūkstančiai iš beveik r<, sovehozuose 26' <. bet 
dvieju milionų (3 iš 10,000) sklypeliuose,—- tik 3G. Tad 
neatėjo balsuoti. Toks ne
balsuojančiu nuošimtis esti*• c
skelbiamas visuose sovieti
niuose balsavimuose ištisus 
dešimtmečius. Kur nors ki-

naudmenų (ariamos žemes 
su pievomis, ganyklomis ir 
sodais) lieka: kolchozuose 
2 mil. 131 tūkst. ha. soveho
zuose 1 mil. 211 tūkst-. ha. o 
sklypeliuose — 272 tūkst.tur tai būtu fizižkai neima

noma: visada atsiranda dau. ba. Naudmenų santykis tani 
giau ligos ar kokios kitos kolchozų-sovchozu ir skly- 
rimtos priežasties sukliudv- pelių— 92.2 ir 7.8G-. 

pavardę ir tuo parodyti, kad i tu. Todėl ir sovietinių komi-: Reikšmingiausias yra a- Bet visų labiausiai mus 
balsuoji prieš. Į sijų pranešimai, kad baisa- riamos žemės paskirstymas.: vargina paraginimai sumo-

vo 99.7 ar net 99.99 G . nesu- Iš viso ariamos žemės skai-j keti prenumeratą. Tokių pa
kelia pasitikėjimo. Bet. jei- čiuojama 2 mil. 505 tūkst. raginimų vidutiniškai išsiun- 
gu pastarasis pranešimas a. ha., tai yra kone 500 tūkst., čiame apie 50 kas savaitė, 
pie balsavimą bent propor- ha mažiau, kaip 1939-40 me-i kurie kaštuoja 3 dolerius

Tik 2243 priešingi balsai 
buvę paduoti praėjusią ko
vo 16 dieną visoj Lietuvoj. 
Kadangi tai galėjo būti to
kie balsuotojai, kurie turėjo 
balsuoti už du kandidatu, 
tai yra pagrindo manyti, kad 
šitokių nemandagių bal
suotojų buvo apie 11 šimtų 
iš beveik dviejų milionų. Ži-

cingai laikėsi faktiniu skai- tais. Kolchozuose ariamos, vien pašto ženklam. Pridė- 
čiu. tai tas rodytų, kad ir ne-; žemės 1 mil. 551 tūkst. ha,; jus vokus, popierių/neskai- 
atėjusiu balsuoti, ir balsavu- sovehozuose 732 tūkst. hajtant darbo, susidaro kiti 3 
siu "prieš44 miestuose
keleriopai daugiau, 
kaimuose.

Vilniuje 5 tarybos, o Kaune; noma, jeigu tie duomenys!
4 ts *----— ngra pateikti "iš akies44, fak- į

tiškai paduotųjų balsų galį 
net netikrinus...

kią savaitę pagyventi ir 
vandens. Bet ne visa žiema.4*

•d ’ už. Tėnginiūs viduje — 
nuo į<) iki 100 rublių, žiū
rint kiek kur taškų Įvesta. 
Taigi kainos "kaip Ameri
koj44. Tik ne uždarbiai.

(ELTA)

rinkiminių apygardų, tiks
liau, apygardėlių ar apvlin- Vienintelė reikšminga in- 
kiu, nes vidutiniškai vienai, formacija iš to pranešimo a- 
tokiai "apygardai44 tenka pie tą balsavimą yra balsuo- 
vos apie 70 balsuotojų (to- tojų sąrašuose Įrašytųjų 
dėl lengva sukontroliuoti, skaičius: 1,996,794. Tai

(ELTA)

SOVIETAI NORI 

KONSULATO

Kaip Maskva ižnaudoja 

Lietuvą

Kamerinis orkestras 

Azerbaidžane

Lietuvos kamerinis or
kestras, kuriam vadovauja 
Saulius Sondeckis, buvo iš
vykęs koncertuoti Į Azerbai
džaną (Kaukaze). Orkest-' 
ras savo programoje turėjo!
klasikų ir šių dienų Lietuvos! Miunchene leidžiama El- 
kompozitorių kūrinių. Į ta-Piessedienst (vokiečių

Orkestras turėjo didelį i kalba) kovo laidoje paskel- 
pasisekimą. Apie ji rašoma,! bė trečią ir paskutinę studi-
kad tai gerai susigrojęs ko
lektyvas, kuris susidorojo 
su kūrinių sunkumais? Įval
dęs dideli raeirtriškismą ir 
pasižymįs skambėjimo spal
vingumu. Ypač pabrėžiamas 
dirigento ir jo vadovaujamo 
kolektyvo sugebėjimas su
teikti kiekvienams savo di
delio ir įvairaus repertuaro

jos dalį apie pramonini ko
lonializmą Lietuvoje. Re
miantis daugiausia Vilniuje 
išleistos ekonomisto A. Jab
lonskio knygos duomenimis

Leopardas Kaune Į ventojai, jų labai sunku su-
Kovo 22 d. Bostono The j "ledžio‘i. ir zoologijos so-

Christian Science Monitor įuose .J,e d,dele ret1cn>:‘>e- 
paskelbė savo nustebusio Paf>°d0, Kauno zoologijos

esanti įrengta tiems 
pranešimą^kad Lietuvoje e- ?.valdms g^ti^ aplinka ir 
sama snieginiu leopardų. Pannkta

korespondento iš Maskvos | 7. e

snieginių

"Rusai vėl pasižymėjo, 
kaip pirmieji44, — pradeda 
korespondentas savo prane
šimą, kadangi naujieną apie

atitinkama 
dieta, todėl jie gerai jaučia
si ir net gausios šeimos susi
laukė.

Tik korespondentas Tas. 
so žinioj neįžiūrėjo aiškios

Kaip žinoma, JAV-Sovie- 
tijos konsularir.ė sutartis 
pasirašyta 1964 m., o sena
tas ją patvirtino 1967 m. Ta. 
da prieš tą sutartį smarkiai 
pasisakė ne tik mūsų aukš
čiausieji politiniai veiksniai, 
bet ir FBI Įstaigos viršinin
kas Hooveris, kuris sakė. 
kad dabar jo Įstaiga turės 
daug daugiau darbo, nes so
vietų konsulatai yra šnipinė
jimo lizdai.

Iki 1948 m. sovietai turė
jo konsulatą New Yorke, o 
Amerika Vladivostoke. Da
bar jie beturi konsulatą prie 
savo ambasados VVashing- 
tone, o JAV — Maskvoje 
prie savo ambasados.

buvo o sklypeliuose — 222 tūkst.: dol, arba 312 dol. per me- 
negu Nuošimčiais — kolchozai-, tus, kurie praryja net 62 su 

Į sovchozai turi 91.14G aria-! viršum metinių prenumera- 
; mos žemės, o sklypininkai— torių mokesti. " O Keleivio 
;8.86G. O apytikriai, bet prenumerata ir taip jau la- 
! vaizdingiau, tai galima skai- ■ bai pigi.
čiuot, kad šalia maždaug!
kiekvienų 10 ha dvaro dirvų į šia proga tenka pastebė- 
vra beveik 1 ha kumetyno; ti. kad dažniausiai raginami 
daržų... ; tie patys skaitytojai kiekvie-

Kc-Ichozų Lietuvoj dabar! nais metais, kiti net po du 
1519, o sovehozu — 310. Jie kartus. Atrodo, nesunku bū- 
nevienodi, bet apskaičiavus! tų gavus pirmą paraginimą 
vidurki, jie štai koki atrodo:! pasižymėti laiką ir ir ateity 

Kolchozas — 1404 ha sekti.
naudmenų, iš jų 1022 aria
mos žemės. Sovchozas ati- Šiaip ar taip, visos išlai- 
tinkamai turi 2777 ir 1894 j dos yra bergždžios ir niekam 
ha. Kolchozas apima vidų- nenaudingos, bet mes vieni 

be skaitytoju pagalbos ne
sugebam ir nesugebėsim jų

tiniškai 171 kiemą, o dilba 
jame (neskaitant administ
racijos) 215 žmonių. Isidė- bent kiek sumažinti. Todėl
mėtina, kad tik iš maždaug didžiausias mūsų prašymas: 
ketvirtadalio kiemu kolcho
ze dirba po du žmones, o iš 
visu kitu tik po vieną. Tokia 
pati dirbančiųjų proporcijai 
buvo ir 1960 metais, ir 1955’ 
metais. Bet nuo 1955 metų 
(per 11 metų) kolchozinin
ku kiemu sumažėjo visu 100 
tūkstančių: buvo 360,200, 
o liko tik 260,000. Ir dirban
čiu kolchozuose iš beveik

leopardus patyrė iš Tasso, , . , . . .
sovietinės-rusiškos žinių a. .nuorodos, kad laimingasis 

akivaizdžiai pagrindžiamai gentūros. Tass pranešė, kad !v.vk,s vlsal ne ’usų nuopel- 
išvada, kad pramoninio ko- Kauno zoologijos sode leo. nas’nes ne rusai Kauno zo- 
lonializmo "misterija44 labai pardė Ramunė pagimdžiusi ologųjos sorla 11 tuos leopai-
paprasta: "metropolija44 už- ketveriukę... Nustebino ne f usK*°boja. la ro o 11 et-j suįata gan pvancįgęo mieste,| tūkst. Į sovehozus pateko a- 
ima už save labiau civilizuo-; tiek naujagimių leopardukų' ^7 Pagim ziusios ieopar-1 o sjaio Leningra-! pie 83 tūkst. (nes sovehozu

kūriniui kaip tik tą nuotaiką j tus kraštus, išpučia juose 'skaičius, kiek pats faktas.; f e.s,Yai.mi\ne’ V7° i dą, nors jai būtų daug svar- vietoj 87 dabar 310, prisidė- 
ir atspalvi, kurių reikalauja! pramonę, brangiai parduo- kad leopardų esama Kaune, biau jį turėti Vladivostoke, jo 223. kai kolchozų per ta
atliekamos muzikos epocha

Šiomis dienomis sovietai
paprašė leisti Įsteigti kon-! 450 tūkstančių liko tik 326

1. Keičiant adresus, pra
nešti ir senąjį adresą;

2. Pakeitus adresą, pra
nešti ji ne tik paštui, bet ir
mums. ir

<! < 1 vi >O\ 1 . t-
3. Mokėti prenumeratą, 

nelaukiant raginimų. Ge
riausia mokėti kiekvienais 
metais vis tuo pačiu laiku.

Laukiame Jūsų paramos.

Keleivio administracija

ir stilius.
da jiems savo žaliavas ir pi- Lietuvoje. Mat, snieginiai pertėj0’ žinoma, nesuprato. 1 .. vjetovė y,.a nuo sveti- pa/i laiką sumažėjo 265-
giai perka iš jų gaminius... leopardai — Himalajų gy- (E) Į mų akių uždaryta. kiais). Apie 41 tūkstantis,
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Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS !

(Tęsinys)
I

Ir dabar Amerika ir Rusija lenktyniaudamos gink
luoja Maroką savo ginklais. Kai 1966 metais Marokas 
šventė savo nepriklausomybės 10 metų sukaktį, tai Kasa
blankos mieste buvo suruoštas didelis paradas, kuriame 
dalyvavo dykumų kariuomenės daliniai, plačiom kelnėm 
;ir turbanais pasipuošę kareiviai, baltom uniformom slidi
ninkai iš Atlaso plokščiakalnių, ir buvo demonstruojami 
modernūs ginklai: Sovietų Rusijos gamybos tankai ir 
•greitieji „Mig-14“ kovos lėktuvai; gi amerikiečių darbo 
buvo rodomi „C-119“ transporto ir „F-5“ kovos lėktuvai. 
Be to, Amerika dovanojo Marokui 38 „skorpionus“, — tai 
90 milimetrų kalibro šaunamieji pabūklai tankams nai. 
kinti. Kaip matėm aukščiau, VVashingtonas gausiai šelpia 
Maroko karalių Hassaną ir pinigais, kad nesusidraugau
tų su sovietais.

Amerikos ginklais ir bazėmis stiprinamas Marokas 
jau pradeda šiauštis prieš kaimyninę Alžeriją. kurią gink
luoja ir stiprina sovietai. Gal ir čia be karo neapsieis.

BUVUSIŲJŲ AMERIKOS VERGŲ RESPUBLIKA 

LIBERIJA

Vakarų Afrikos pietuose yra negrų respublika Libe
rija, kurią valdo buvusieji Amerikos vergai. Kaip rodos, 
seniau tas kraštas jokio vardo neturėjo ir europiečiams 
nebuvo žinomas. Yra padavimas, kad pirmieji pirkliai 
prancūzai išlipo tenai dar 14-tame šimtmety, tačiau užsili
kusiuose jų užrašuose Liberijos vardo nėra.

Penkioliktojo šimtmečio antroj pusėj tą žemę aplan
kė ir jos pakraščių žemėlapį nubraižė portugalų pionierius 
Pedro de Sintra. Nuo 16-tojo šimtmečio pradžios jau ang-

i, Maiki. ko aš ne minios siunta prieš So- kiti pradėjo tenai varžytis su portugalais dėl preky- 
- - bos. Prekiauta grūdais, todėl toji sritis įsigijo Grūrų Pa

kraščio“ vardą; buvo dar vadinama ir „Grūdų Rojum“.
Bet 18-tame šimtmety prasidėjo sąjūdis už vergijos 

panaikinimą, ir išlaisvintus vergus siūlyta repatriuoti jų

Pasikalbėjimas ’^r 

Maiklo sa Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

r Poslapis penktai

Geležinkeliu nelaimė Belgijoje, kurioje 16 žmonių žuvo ir apie 100 sužeistų. Nepastebėta signalo.

— Ar žinai
šiandien pas tave atėjau? ' vietų Rusiją.

— Nežinau, tėve. j — Tai gal prasidės ir tik-
— Aš noriu, kad tu man ra vaina, ar ne? 

išvirozytum. kodėl Rusijos1 — Sunku pasakyti, tėve. 
komunistai pradėjo faituo-} Rusija karo nenori, nes toks 
tis su Čainijos komunistais, karas būtų didelis smūgis 
Kokio bieso jie mušasi? } komunizmui. Bet Kinija sa.

— Priežastis yra beveik! ko, kad Rusijoj komunizmo 
tokia pat, tėve, kaip ir ta.I nėra: ji esanti imperialisti- 
dėl kurios arabai mušasi su nė šalis, Amerikos pakalike,

TAUTOS FONDO 

YPATINGIEJI MĖMĖJAI

Tautos Fondo valdyba 
praneša, kad į Eltos Infor
macijų biuletenius gaunan
čiųjų sąrašą įrašyti 26 nauji 
adresai, kadangi tiek prisi
dėjo naujų ypatingųjų TF 
rėmėjų.

Devyni nauji ypatingieji 
TF rėmėjai yra Amerikos 
Lietuvių Inž. ir Architektų 
Sąjungos Bostono skyriaus 
nariai: J. Vasys (Įnašas 50 
dol.), K. Devenis (40), A. 
Girnius (35), dr. J. Gimbu
tas (30), Č. Mickūnas (25), 
J. Rasys (25), J. Stašaitis 
(25). A. Škudzinskas (25), 
V. Žiaugra (25) Tas aukas 
jie sudėjo ir atsiuntė per sa
vo organizacijos skyrių. Pa
togus ir sektinas pavyzdys

būnąs (50), E. Vitartas 
(50), J. Strazdas (50), A. 
Masionis (30), dr. J. Yčas 
(30), J. Baltakys (25), dr.t 
A. Pacevičius (25). J. Tu 
moša (25).

(E)

KVIEČIA DAR 

PAGALVOTI

Tarptautinė darbo unijų 
konfederacija, kuri apjun
gia 122 unijų sąjungas iš 95 
valstybių, kreipėsi į AFL- 
CIO ir kviečia pergalvoti sa
vo sprendimą.

Mat. AFL-CIO tai konfe
deracijai priklausė, bet va
sario 20 d. pranešė iš jos 
pasitraukianti. AFL-CIO va
das Meany kaltina konfede
raciją. kad ji perdaug mi

kitoms panašioms organiza- krypusi i kairę, bet jos vado-

VOKIETIJA

TeUinga* vokiečio žodis

Frankfurter Rundschau ir 
, Mainzer Allg. Zeitung Va- 
j karų Vokietijoje parašė 
: straipsnius apie Vokietijos 
LB surengtą Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos minėji
mą Mainzo Kurfiursto pilies 
Didžiojoj salėj. Pagrindinė 
programos dalis buvo dr. 
Max Wernerio paskaita te-

tikrojon tėvynėn — Afrikon. Iš visų Afrikos pakraščių j ei joms. j vybė tai neigia,
patogiausias repatriacijai atrodė tas „rojus“. Amerikoje į Itin stambus ypatingasis' Meany žygiu nėra paten- 
įsikūrė net tam tikra organizacija — American Coloniza-j rėmėjas yra New Jersey Lie- kinti ir kaikurie jo pavaduo- 
tion Society — kuri pradėjo rūpintis Amerikoje išlaisvintųI tuvių Taryba, sutelkusi T. tojai ir tą nutarimą pasi- 
vergų į tą „rojų“ perkėlimu. Ji finansavo jiems ir kelionę. Fondui $1,000. — p?rmi<- traukti iš konfederacijos

ma Ar nebus užmirštos ma
žosios tautos?“

Dr. Wernerisyra Vokieti
jos parlamento narys iš Kai-
zerlautern. Savo paskaitoje 
jis tarp kitko pabrėžė, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija ne
teko nepriklausomybės dėl 
Trečiojo Reicho rytų politi- 

ir sandėrio su rusais, 
tų kraštų padėtis 

esanti nevykusios didvalsty- 
binės vokiečių politikos pa-

(E)

žydais. Mušasi dėl žemės.
— Ale kodėl reikia dėl 

žemės muštis? Juk numiręs 
žmogus gauna žemės dau
giau, negu jam reikia. Nega
li iš po jos nei išlįsti.

— Bet žmogus taip negal
voja, tėve. Jis nori žemės 
dabar, kol jis gyvas. Nori ne 
tik sau, bet ir savo vaikams, 
kad jie turėtų iš ko gyventi. 
Todėl, išskyrus religinius ir 
ideologinius karus, tautos 
beveik visada kariavo ir da
bar kariauja dėl žemės.

— Bet kožna tauta žemės 
turi.

— Šiandien turi, o lytoj 
jau galės pritrūkti.

— O kaip tas gali būti?
— Tas yra taip. tėve, kad 

kiekviena tauta auga, nes 
daugiau žmonių gimsta, ne
gu miršta. Štai ką parodo 
skaičiai: 1650 metų apskai
čiavimu. visame žemės pa
viršiuje buvo tik 470 milio. 
nų gyventojų, o 1965 metų 
apskaičiavimu, buvo jau 3 
bilionai ir 295 milionai 
Reiškia, per 315 metų gyven
tojų skaičius žemės paviršiu 
je padaugėjo 7 kartus, o že
mės plotas nepaaugo, štai. 
tėve, kodėl žmonės mušasi 
dėl žemės.

— Tai katrie katras da
bar nori aprubavoti: raskiai 
dainius, ar dainiai raškius?

— Kiniečiai kabinasi prie 
Sibiro žemių, tėve. Jie 3ako, 
kad rusai turi užėmę apie 
14,000 ketvirtainių mylių 
plotą, kuris priklauso Kini. 
jai. Jie reiškė tų pretenzijų

todėl. esą. reikia ją sunai
kinti. Ir Kinijos diktatorius 
Mao Tse-tungas žada pada
ryti jai galą. Ji būsianti „su
malta“, sutrinta ir visiškai, 
galutinai palaidota“, jeigu 
ji geruoju nesugrąžins Kini
jai priklausančių žemių.

— O ką apie tas žemes sa
ko Maskva?

— Maskva aiškina, kad 
tos žemės priklauso Rusi
jai nuo Jono IV-tojo laikų. 
Jo pasiųstieji kazokai jas 
užkariavę, atėmę nuo mon
goliškų tautelių. Ir neatro
do, kad rusai geruoju tas že
mes Kinijai atiduos. Kaip 
sakiau, Maskvoje minios ke
lia prieš Kiniją didžiausius 
protestus, išdaužė Kinijos 
ambasados langus.

— Kaip aš žiūriu, Maiki. 
tai čia Rusija kalta, jeigu 
;os kazokai tas žemes pagro
bė.

— Tėve. ir man taip ro
dosi. bet istorija kitaip 
sprendžia. Kas ką užkaria
vo ir ilgai valdė, istorija te 
jau nelaiko užgrobiku. Juk 
taip yra ir su Amerika — 
nesakau tik Jungtinės Vals
tijos, bet visas Amerikos že
mynas, nuo šiaurinio iki pie
tinio galo buvo užkariautas. 
Kas pirmas čia Įsibrovė, pa
kraštį okupavo, raudono
džius gyventojus iššaudė 
tas liko okupuoto krašto sa
vininkas. Ir šiandien jau nie
kas nesako,, kad Amerika 
pavergta, nors iš tikrųjų taip 
vra. Matai, tėve, ką padaro 
laikas. Taip yra ir su Sibiro

Ir išlaisvintieji vergai pradėjo nedideliais buleliais plauk
ti per Atlantą į tą „rojų“. Paskui juos pradėjo vytis ir vi
sokie misijonieriai. Ir vienas iš jų — kun. Gurley — su
galvojo tam kraštui Liberijos vardą.

Įsikūrę tenai Amerikos vergai ‘netrukus paskelbė 
Liberiją nepriklausoma savo respublika, ir tokią padėtį 
jai pripažino daugumas didžiųjų valstybių. To nepripa
žino tik Washingtono valdžia. — (Enc. Brit.).

Bet Liberijos sienos dar nebuvo nustatytos, ir dėl to 
ji neteko kaikurių savo užnugario plotų — kaimynai ją 
apiplėšė. Žinios apie svetimųjų įsiveržimą sukėlė Anglijos 
visuomenėje pasipiktinimą grobikais ir užuojautą nau
jai respublikai.

Buvęs tada JAV prezidentas Tadas Rooseveltas, pa
taikaudamas savo žmonių nuotaikai. 1909 metais nusiuntė 
Liberijon komisiją, kad ištirtų tenai padėtį. Ir sekančiais 
metais Liberijoj buvo jau pastatyta JAV muitinė ir pa
skirti amerikiečiai valdininkai muitams imti. Krašto tvar-

ninkas Albinas Trečiokas.} laiko didžiausia Meany klai 
Orange, N.J. Ida. AFL-CIO pasitraukimas

Šešiolika į tas gretas įsi-1 Teigiamai paveiks ir konfe- 
iungė iš Toronto. Tai kun. i deraciia jau vien dėl to. kad 
P. Ažubalis (įnašas 100 AFL-CIO kasmet sumokė- 
dol.), W. S. Kuzma (100),j davo jai $360.000 nario mo- 
J. Prisas (100). E. J. Yur- kesčio, o visas tos organiza- 
kus (50). A. Kantvydas cijos biudžetas buvo $2 mil 
(50). J. Matulionis (50),' Bet manoma, kad Meany 
dr. St. Pacevičius (50), P. savo nutarimo šiuo metu ne 
Sidaras ((50), O. A. Skre- pakeis.

ir seniau, bet tik žodžiais, o žemėmis, kurias Rusi jos ka-
kai dabar susipyko dėl ko
munizmo taktikos, tai pra-

zokai okupavo prieš kelis 
šimtu- metu. Rusai galvoia,

sidėjo ir susišaudymai So-;kad ilgas tų žemių valdy- 
vietijos pasieniu.Dėl tų susi-; mas bus juos tenai įteisinęs, 
šaudymų kaltina vieni kitus? — Tai tu vokuoji, kad ir 
bet atrodo, kad kiniečiai i Lietuvoje laikas juos Įtei- 
pradėjo. Iš abieju pusiu yra sins?
sužeistų ir užmuštų. Mask-i — Ne. tėve, su Lietuva v-

tų. kada kitokių gyventojų' daugumas ju susidarė iš po- 
enai dar nebuvo. Nors de-} litiniu kalinių, kuriuos caro 
rynioliktajame šimtmety ji! valdžia tremdavo Sibiran.

Beveik visose Sibiro kasyk
lose visada dirbdavo kali
niai. Jų vaikai Sibire užau
go ir tenai prigijo. Yra te
nai ir lietuvių. Rusai daug 
jų išvežė per 1941 metų bir
želio mėnesio trėmimus, o 
dar daugiau, kai 1944 me
tais, išstūmė iš Lietuvos vo
kiečius, bolševikai vėl grižo 
ir čia prasidėjo prieš juos 
lietuvių partizaninis karas, 
užtrukęs kelerius metus.

— O kaip tu vokuoji, kiek 
iš viso lietuviu buvo ištrem
ta?

buvo jėga prijungta prie ca. 
•ų Rusijos, tačiau ji su tuo 
mui tu nesutiko ir net suki- 

’imus darė. norėdama nuo 
Rusijos atsipalaiduoti. Taigi 
savo teisės būti nepriklauso
ma ji neprarado, ir kai tik 
caro valdžia 1917 metais su
smuko, lietuvių tauta vėl at
kūrė savo nepriklausomą 
valstybę. Net ir Stalinas tą 
'epriklausomybę 1920 me- 
ai? pripažino „visiems lai

kams“. Nors vėliau Stalinas 
savo žodi sulaužė ir Lietu
va buvo inkorporuota i So
vietų Sąjungą, bet ir dabar 
lietuviai kovoja už savo tė
vynės nepriklausomybę, to
dėl Sovietija neturi teisinio 
pagrindo ją savintis. Kitaip 
yra su Sibiro žemėmis. Ru
sai valdė jas per šimtus me
tu. ir jų gyventojai niekad 
laisvės nereikalavo. Tenai 
išaugo rusų kaimai, miestai, 
nutiesti geležinkeliai, Įves
tas telefonas, pristatyta mo-

— Lietuvos istorikas dr. 
A. Šapoka sako. kad 1941 
metais Sibiran buvo išvežta 
40,000 lietuvių, o tarp 1944 
ir 1947 metų ištremta 150 
tūkstančių. Taigi iš viso bū
tu 190.000 vyra ir moterų, 
kurie atsidūrė Sibire. Kaiku
rie Įų jau paleisti ir sugrįžo 
Lietuvon, bet buvo ir tokiu.

ka, pinigai ir valdžios forma nustatyta Amerikos pavyz 
džiu. Liberijos doleris lygus Amerikos doleriui. Tokiu bū 
du Liberija nejučiomis atsidūrė Amerikos įtakoj.

Buvę Amerikos vergai pamažu pasidanė Liberijos 
valdančiuoju luomu ir vietinius negras, kurie pirma buvo 
laisvi, pavertė beteisiais savo vergais. Kai pradėjo eiti 
tokios žinios, Tautų Lyga nusiuntė Liberijon savo komisi
ją, kad ištirtų, kas ten darosi. Bet tos komisijos raporto 
neteko niekur pastebėti.

Amerikiečių negrai Liberijoje vartoja anglų kalbą 
ii laiko save daug pranašesniais už vietinius savo rasės 
brolius, kuriems jie nepripažįsta žmogaus teisių. Čiabu
viai negrai iš tikrųjų yra labai tamsūs, visiškai necivilizuo
ti juodžiai. Jų tenai yra 28 kiltys, arba tautelės, ir kiekvie
na kalba kitokiu dialektu, ir vieni kitų nesupranta. Jie 
gyvena didelėse giriose ir visi vaikščioja nuogi — vyrai 
ir moterys.

Krašto sostinė vadinasi Monrovia. Tas vardas pada
rytas iš Amerikos prezidento Monroe pavardės. Žemės 
plotas, su ežerais ir giriomis, turi apie 48.000 ketvirtainių 
mylių, taigi gerokai didesnis už mūsų Lietuvą, bet gyven
tojų turi mažiau, tik apie 2,500,000. (Lietuvoje, 1959 m. 
apskaičiavimu, buvo 2,713,000 galvų).

Nors Liberijos žemė derlinga ir klimatas geras, vis 
dėlto kraštas skursta, nes buvę Amerikos vergai dabar 
jaučiasi ponais ir darbo nenori dirbti, o pavergti čiabu
viai negrai daug nepadaro. Pajamų savo algoms juodieji 
ponai gauna iš gamtos turtų — gumos, geležies, aukso ir 
deimantų. — kuriuos eksploatuoja svetimi. Be to, gauna 
dolerių ir iš laivų registracijos. Matote. Amerikos preky
bos laivai registraojasi Liberijoj ir plaukioja po jos vė
liava, kaip svetimos šalies laivai, kad nereikėtų samdyti 
Amerikos unijistų darbininkų. Samdydami jūrininkus 
kitur, laivai gauna juos perpus pigiau.

Amerikos negrai, kurie kelia riaušes ir reikalauja

Ar skaitei 
šias knygas?
Asmenų, dievybių ir did

vyrių VARDYNAS, paruošė 
Anis Rūkas, 89 puslapiai, 
kaina $3.00.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Per giedrų į audrų, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50.

Inicialai po tiltu, A* Tūlio 
$3.75.

NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl.. kaina $2.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17 

novelių, kaina $5.00. 
ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai. kaina...... -.......$3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5. 
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai. kaina...........$3.00.
Amerikos lietuvių politika, 

parašė d r. K. Šidlauskas, i- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $l.o0.

LAUMIŲ JUOSTA. Bro
niaus Railos akimirksnių

voje keliami didžiausii pro- ra antraip. Mūsų tauta tenai kyklų, ir gyventojai jau ne
tęstai prieš Kiniją, o Peki- įsikūrė prieš tūkstančius me- be tie, kokie puma buvo:

kurie pasiliko Sibire. Kiek! "civilinių teisių“, galėtų važiuoti Libenjon. bet nenori. krorika j dalis ?traipsnių 
ju tenai išmirė, niekas neži- nes žino, kad vistiek čia geriau. * ’ rinkinys, 348 psl-, kaina —
no. I (Bus daugiau) ^$3.00. ____
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IMMMMMMMMMMMM****************************************

Negailėkime savo žmonoms 
malonių žodžių

ei mas. Visa tai juk nieko ne- 
kainuoja. o duoda labai 
dau-. Tik vienas mažas 
šviesus žodis gali nušviesti 
didžiau* . narais labiau, 
negu saulė.

Aiš . a. ai ir vyra 
kenčia dėl mažavertingumo 
pajautimo, ir tada jie jau

Ar pastebėjote, kad, 
jūsų žmonai ka? nors pasise
ka kada ii gali kuo pasidi
džiuoti. ji vra mažiau prie
kabinga, o jeigu jai kas nors 
nepavyko, ji kimba dėl kiek
vieno mažmožio. Todėl ia
bai svarbu vyrui suprasti to 
priekabingumo— moters di
džiausios ydos— priežastis. r.iesG gi•;«> k-tame žmoguje

Mažavertingumo pajutii nc y-s«v° žmonoje, 
mas sukelia sielvartą, verčią ne. kad dideli
žmoną jaustis m2Ža. nereikė žmou's y; a linkę kitą pagir- 
minga. Tada ji. instinkto' ti, o maži — peikti, Šiai, di- 
stumiama. mėgina vvra da:
mažesniu padaryti, prie jo

KELEIVIS, SO BOSTON

Etiopios (Abesinijos) ambasadorius Meksikoje Gaita, 
chew Bekele, kurio žmoną ir dvi tarnaites'nužudė jo vi. 
rėjo padėjėjas Berhaun Hee^inas (kairėj), netrukus 
ir pats pasikoręs.

Teisės patarimai , Šeimininkėms

Advokatė M. Sveikaaskieaė sutiko atsa
kyti j keleivio skaitytoją klausimus teisė* 
reikalais. Tie klausimui turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pahmėti. kad esate Keleivš 
skaitytojas.
klausimus prašome siųsti tiesios i*’“

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Cn-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 02132

de’i. kitą girdami, nebijo dėl 
to sumažėti, o maži, savo ar- 

visaip kibdama. Bet jeitni i tbną peikdami, tuo nori lyg 
vyras teiks jai pagarbą, di-j ir padiut .. už aną aukščiau 
dins jos vertę, padrąsins ją į pasistiebti.

Mums kiti žmonės ir daik
tai tiek teturi vertės, kiek 
mes patys juos branginame 
Ką patys menkiname, tas 
•ar la’ . u menkėja, o ką 

branginame, tas dar dau
giau mums brangsta. Tai rei
kia atsiminti ir šeimos gyve-: 
nime. Ir čia viskas žydi, kas* 
gero žodžio, mosto, pagyri-J 
mo yra skatinama, ir viskas 
vvsta. kas pvkčio tulžim vra' 
laistoma ir p. iekaištais r.ie-: 
kinama.

Vedybinis gyvenimas —j 
tai lyg brangenybių dėžutė, i

Klausimas

Mes aprivedėme 1944 me
lais. Vaikų neturėjome. Ma
no vyras gėrė, su manim ne
siskaitė ir vaikėsi paskui ki
ta? moteris. Kentėjau tiek il
gai todėl, kad n:an buvo gė
da prieš savo draugus ir pa 
žistamus.

bet kuriame darbe, nenie
kins dėl nepasisekimu. — jis į 
turės brangią ir mylinčia 
moterį, su kuria bus malonu 
gyverti.
..Td kodėl nepasakvti kas
dien žmonai komplimentą, 
malonų žodi? Tik. žinoma, 
jis turi būti nuoširdus. Ar
gi sunku pasakyti: "Bran
gioji, tu šiandien tikrai la
bai graži atrodai! Man pa
tinka tavo šukuosena. Aš 
šiandien net darbe visa lai
ką apie tave galvoiau.“ Ar
ba kodėl netarti jai svečiam

'Žinai, brangute, tu i Pradžioje y pilna meilės, ža«įsejus:
šį vakara buvai tikrai žavin-; vesiu, — viso to, kas sutei- j 
ga! Svečiai visą laika remi-j kia žmogui laimę. Ji neturė-i 
leido nuo tavęs akių. Aš ti-' tu būti tuščia ir vėliau, Žino-į 

’kiu. kad jie visi nenanrasta’ kitę. kad t.v.-t vienas meilės.! 
maloniai praleido laiką. Aš i pagarbos bei pasiaukojimo j 
nuoširdž;ai rėriuo? tavo ole- n- deda į tą dėžutę*
ganeija. A eiū tau. mieloji už auksą, o Kiekvienas pykčio, j 
šias neužmirštamas valau- neiš ..V ną. bč s bei niekinimo;
das.“

Daug ka malonaus nali-
veiksmas iš jos turėtas bran-j 
gembes išima. Jei ta dėžutėj

ma žmonai pasakyti, tiktai raina, mes laimingi, jei tus-Į 
reikia žinoti, kada. kur. k a čia — n . ūsų šeimyninis gy- 
ir kaip. Pasalkite jos gerą- venimas šuns uodegos ne
šiau vnatvbes. iškelkite ver- verias.
tybes. kurių daugiau ar ma- Taiti, net neis. engiamą 
žiau ji turi. bet gudraudami šeim-. nrnio nesutarimo va- 
nepradėkite šnekėti to. ko landą viena? kito nemekin-J 
nereikia. Jeigu jūsų žmona kitę, ykčio pagauti. apte-Į 
turi kreivas ir storas kojas muštom akim nerėkaukite: | 
ir sveria 300 svaru, nepradė- rupūže, karve, asilo galva !j 
kitę prie svečiu aukštinti jos Tokie žodžiai gali jūsų šei-| 
lieknumo, grakštumo, įsibė- m -m: no jau negrįžta-,
gėjęs liežuviu, nelyginkite mai r.uba? yti. tada geriau 
jos su stirna, nes tuo būdu patylėkite, o paskui tarkite 
ia tik viešai apmoksite iri'žmonelei: "Brangioji mano 
įžeisite. Tada kalbėkite ge- putpe.’ėle. vis dėlto neverta 
riau apie ios gerąsias būdo, mums ei 'lieku plaukus 
jos dvasios ypatybes. rautis... Būk gerutė, kaip ir

Aplamai, daug ka gero, tą piimąiąmū-ų meilės die- 
gali vvras savo žmonai pa- na...“ Ir tada pamatysite, 
sakyti, visiškai nemeluoda- koks stebuklas Įvyks!

Vincas Mykolaitis-Putinas

VYTURYS

Vos tik saulės spindulys 

Nutirpino šaltą sniegą,

Štai parskridęs vyturys 

Kelia čiulbesiu mūs jėgą.

Nuo pat ryto,

Vos prašvito, *

Jis per dieną 

Vis tą vieną

Skelbia linksmą mums naujieną —- 
Čir-vir-vir pavasaris! _rir

Paprasta ta jo dair.a,

Kas pavasarį girdėta, —
Bet kaskart tik ji viena 

Guodžia širdį sužavėtą.

Vos atšilo

Ir pakilo 

Tik saulutė,

Mes sukrutę

Laukiam suskambant dainutę — 

Čir-vir-vir pavasaris!

O išgirdę ją anksti,

Žiedus ir gėles sapnuojam, —

Ir, linksmumo apimti.

Mes su vyturiu dainuojam:
Būki sveikas,

Meilės laikas!
Tu mums duotas 
Pumpuruotas, —

Giedrink mūs jaunystės puotas — 

Čir-vir-vir pavasaris!

Visa gyvenimą dirbau ir, 
turiu santaui u. Vyras dirba savai ę. 
’r išleidžia daugiau, negu 
uždirba. Jis apmoka namu 
išlaidas, bet šiaip jis nei vie
no cento man neduoda. Ne
žinau. ar jis turi ar neturi sa
vo santaupų. Bendros sa
kaites (ioint account). 

va*n kiti žmonės, mes nie.

lys ir kaip jis nežmoniškai ii 
žiauriai su manim pasielgė.

Ąr aš tikrai nustočiau 
daug finansiniai, jei aš visr 
šią biaurią istoriją papasa
kočiau teismui? Nesupran
tu, kodėl toks pasakymas 
turėtu atsiliepti į finansinius 
reikalus. Prašau man patar
ti ir paaiškinti. Skaitau 
Tamstos patarimus kiekvie-

Žmona

Connectieut valstija.

Atsakymas

Džiovintos duonos gira

10 kvortų vandens, 4l/2 
svarų juodos duonos, 1% 
sv. cukraus, 1 uncija mielių, 
P/2 uncijos razinkų.

Duopa pjaustoma rie
kelėmis ir sudžiovinama. 
Gerai, kai duona truputį pa
sklinda. nuo to esti gražes
nės spalvos gira. Po to ji už
plikoma verdančiu vande^ 
niu ir palaikoma 5-6 valan
das. Paskui skystimas nu
sunkiamas, ir gira perkopia
ma per drobulę arba tankų 
sietelį. Papildomai įpilama 
virinto vandens, kad būtų 
10 kvortų, ir supilamas cuk
rus. Skystis atvėsinamas iki 
86 laipsnių ir supilamos iš
trintos su cukrumi mielės. 
Indas pridengiamas drobu
le ir pastatomas šiltai. Po 
1C-15 valandų, kai putomis 
apsitraukia visas giros pa
viršius, jos nugraibomos, o 
gira supilstoma į butelius. Į 
kiekvieną butelį įdedama po 
razinką. Gira vartoti galima 
po 24 valandų.

Ką tik gavome:
Sunku suprasti, kodėlj

žmonės kartais taip nevvku-; Įsigykite ką tik gautas į- 
kuomet neturėjome: aš juo sjaj aiškina savo advokatų j domias knygas: 
nepasitikiu, iis manim, ma- patarimus. Turiu galvoje’
t.vt. nepasitiki. Pradžioje Tamstos advokato patarimaJ Draugas don Camillo,
mūsų vedybinio gyvenimo; Man atrodo kad jis visai įdomus klebono ir vietinės 
as d* jau pastangas geram teisingai Tamstą painforma- komunistų partijos sekreto- 
ve dubini a m gyvenimui su-_ vo ta pra?mekad nėra rei-* riaus pasikalbėjimai, 216 

(kuri1, bot is to niekas neisė- kaj0 igkeki aikštėn ir viešai?psl., kaina $3.
j jo. Turime'namus, bet tie nagrinėti Tamstos vyro ei-’ Auksiniai raželiai Prano 
; namai vra vieno vyro vardu. • Tuo Tam«ta nieko ne ' k- • i ri- .
Automobilis yra jo vardu. |
ir man labai retai terka juo. Manau. kad Tan,sta visai " * . _
pasinaudoti, nes vyras vai-teishwa; galvoji, sakydama,' O?“*“* H»I,n“

I ,io;«i ner visa svietą, ir m kad nori užbaigtj si ne. Didziulytes - Mosinskienes 
niekuomet nėra namie. Tik į ,emta reikal? ir |)radėti gy. 17 trumpų vaizdelių -apy- 

: penktadieniais jis mane nu- venima naujo“. Kai žmo- braižų, 176 psl., kaina $2.50.
veža j krautuvę ir atga . As gkirjasi, yra įprasta gir- Prisikėlimas, romanas, pa

ritą a: riau namu svarą, verdu j - -u įad jje norj ”pa. ragė Rūta, 205 psl.. kai- 
, pietus, nors jis retai būna pagakoti“ teismui kitos pu- na kietais viršeliais $3.75, 
į namie jų valgyti, ir darau jjems padarytas skriau- minkštais $2.50. 
ivi-ka, rįas reika.inga na-i das. Toks nOras gali būti
įruošė.

Paskutiniais metais pra
dėjau girdėti visokių nema
loniu dalyku apie savo vyrą.
Sužinojau, kad jis turi mo
terį. su kuria jis praleidžia 
vakaras ir kariais naktis. Iš 
pradžių man buvo sunku ti
kėti tais gandais., bet naši-

a-

už ją "atkeršyti“ ir tuo ”pa-į h*’ 77 psL’ Kaina 
lengvinti“ savo pergyveni-' Varpas nr. 8, 206 psl., kai
mus. Tačiau, objektyviai' na $2.50.
svarstant, tokie jausmų ”iš- 
lieiimai“ nieko gero nepa
siekia ir dažnai reikalus pa-

Plinta venerines ligos
šitos li<ms JAV buvo la

bai sumažėjusio?, bet pas
kutiniuoju metu jos vėl pra
dėjo smarkiai plisti. Statis
tikos duomenys rodo. kad 
Bostone 1968 /metais buvo 
užr»<4?truota 8.^8 susii gi
ntai Honorėja ir 985 ri
mai Sifiliu. Jei tikrai tiktai 
tiek tu ligoniu tebūtu, nerei
kėtų gal jaudintis, bet yra 
žinoma, kad kelis karius 
daugiau tu susirgimų vra nu
tylima ir gvdvtojų neprane
šama sveikatos valdvbai, 
nors pagal įstatymus iie ir 
yra ipareigoti tai padaryti.

Mass. valstijos sveikatos 
valdybos apkrečiamųjų ligų 
skyriaus viršininko dr. Fiu-

maros duomenimis, tik vie- 
r. iš ri! su-u-rimų honorė
ja tėia pranešamas. Dėl at- 
sargumo ii; ta skaičių suma
žina iki 11 ir padauginęs iš 
jo 3.8P2 už' ęgjsti-uotu susir
gimų žfenorėja, gauna 42, 
152. Tiek naga! jį buvo su- 
gUr/.-iUi Hrovėia Bostone 
1968 šiai? metais.

Sergančiu sifiliu užregist-( 
ruota 985. bet pasak dr. Fiu-' 
mero?, tai tik trečdalis su
sirgusiu, nes kiti susirgimai 
nebuvo pranešti. Tuo būdu 
sifiliu pernai Bostone sirgo 
2,955. Taigi tom dviem ve- 
rrirė"i ’■ nm viso labo čia 
sirgo 45.107 asmenys, arba 
vienas iš 13.4 gyventojų

(Bostone vra 616.000 gy
ventojų) Tai jau gąsdiną 
skaičiai.

Galime šiek tiek nusira
minti tik pažvelgę plačiau, 
no» ? tik į visą Massachusetts 
valstiją. Čia (be Bostono) 
minėtų susirgimų buvo 32. 
524. arba tik vieras iš 144 
gyventoiu buvo venerikas.

Sudėję į krūvą visos vals
tijos (su Bostonu) veneri 
kus, gausime 77.631. Tuo 
būdu išeina, kad visoj vals
tijoj Veneros ligomis sirgo 
vienas iš 68 gyventojų.

Statistika rodo. kad vene 
rinėmi? ligomis serga dau 
gi a u jauni žmonės — 15-24 
metų. Tokiu buvo net 57'- 
visu sergančių.

Nemanykime, kad Bosto. 
na? Jau vra daugiausiai ap- 
s'krėte? sifiliu ar honorėja. 
Ne. dar daugiau ta nelaimi 
slegia NevV Yorką, San 
Franci?rtą. Detroitą, Chica- 
ga ir Washir.gtoną.

Tos ne’aimės daug atne
šama ir iš karo lauko, ne? 
ten venerinės ligos yra bai
siai paplitusios. Spaudoje

Jodo, kad viskas yra teisybė, blogina.
Ta moteris net turi mažą Tamstos advokatas Tams- 
vaiką. ir žmonės sako. kad tai yra pasakęs, kad never
tai mano vyro. Man yra pik- ta imtis tokiu priemonių. Tai 
ta ir graudu, kad paaukojau ir viskas. Vadinamasis ’’a- 
avo gyvenimą tokiam gy-’dulterv“ (neištikimybė) v- 
uliui. i ra sunkiausiai įrodomas pa-

Kai jam paikiau, kad ašį .skygbonis gadKĮrĮ
. , b. 1 .. _ , ats nesvariausias“. Norsviską žinau, jis ne kiek x wr , ;_ Tamsta ir turi visus gan-nesusnaudiro, paklausė ma- , a ............. „’ . .1 . ,. dus , liečiančius vvro neis-nęs. ar as noriu su juo skir- .. . , _ , . .. ,

tis ^akan n kain tu? 8»- *1KinrvDv- Kai įeiKaias ai
/ ' u ' • u k,- siduria teisme, juos reikiako. n an nesvarbu, vistiek as . o y

ingiu ves is. jengVa pa<Jaryti. kaip
. Faio man baisu pagalio- Tamstai atrodo, 

i. kad viri mūsų pažįstami Tamsta, esu tikra, nesu. 
uno. kad vyras mane jau pratai savo advokato, kai jis 
metu metais apgaudinėja, ir. Tamstai aiškino apie finan 
turbūt, visi juokiasi iš ma- sinius reikalus, surištus su 
nęs. skyrybomis. Tamstos advo

Noriu užbaigti visa ši ne- katas. matyt, turėjo galvoje 
lemtą reikalą ir išvažiuoti! vadinamą “property settle- 
kitur, i kitą valstija, ir t^n ment“ klausimą. Jis, matyti 
pradėti gyvenimą iš naujo, yra tos nuomonės, kad jei 
Nuėjau pa« vietini advoka- Tamsta nesiginčysi su vyru 
ta ir pasakiau, kad aš noriu dėl jo neištikimybės detalių 
išsiskirti su savo vyru. Sako. Tamstos ir vvro advokatam
kokiu pagrindu? Aš iam pa
pasakojau visa reikalą. Jis 
man pataria pasakyti, kad 
vyras mane primuša, bet na-

pasiseks “sutvarkyti“ mate 
i ialinius skyrybų reikalus 
Tamstai palankesne prasme. 

Manau, kad tai yra geras

zvngiu putu ouvęs geras 
Tamsta su juo nesiskirtum

dėsnis 
kad
atvažiuoja gydytis. Be to, apsikrėtė viena ar kita ve- du teismas paskirs man dau- 
čia yra daug laikinų gyven- nėrinė liga. giau pinigu mano išlaiky-
tojų — studentų, karių ir ki-! žodžiu, venerinės ligo? mui. Man norėtųsi parodyti O jei skiriesi, užmiršk ir ne« • va • i « i • -a • « «•  tokių pravažiuojančių. įkelia didelio-susirūpinimo, visiems, koks jis yra gyvu-į peik.

J *•* VZ ' -■-- .

Aidas tarp dangoraižių,
romanas, parašė D. Nendrė, 
365 psl., kaina $5.

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

KĄ LAUMES LEME

Tai rašytojos Petronėle* 
Orintaitės parašyti atsimini 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagoe 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ja norėsi ir baigti.

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius v9 gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik kų liejusią knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS. 
Tai jau trečioji laida. Lietu- 
▼iikos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiikinys. Tas ro
do, kad tie, kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite tavo vaikužius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna- 

| ma h* Keleivy.

V
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Vietines žinios
«W»W————

rimos. Gi režisūros, scenos 
įforminimo, grimavimo ir ki
tus techniškuosius darbus 

Kai šiandien neretai su dar dirbo Romas Šležas. Al. 
skaudžiu nusivylimu pa- Antanavičius, P. Žygas, R. 
žvelgiama į lietuviškąjį jau-, Kondratas, V. Kašubaitė, N. 
nimą, kai jo daliai prikaišio-; Žygienė, H. Fisher.

KULTŪRINGAI PRAĖJĘS 
SAVAITGALIS

net 28 mažieji artistei. Buvo' Jarras. ap^ud.mas ar nesi-| Kaip matome visa tai pa- 
j pavaizduota įvairios gėlės, domeJ’ma3 nel vi- ties jaunimo padalyta. Te-
' drugiai, vabalai, skruzdės, s“on’e"«?' nei politikos ir| bume jam už tai pagarba. 
' snaigės ir lietus. Jaunieji ar-' ne] ^u __ ! P ^5 3. Pad^a_ PĮ'1^338?

BOSTONO KAZIUKO 

MUGEI PRAĖJUS

Kovo 23 skautų ruoštoji tisteT^vo Voles"adiko oui- Praeit4 savaitgalį Bostone Ratuko mugė labai pasise- įg? Jiems teko k if! žybtelėjusi šviesi kibirkštėlė
ke Lietuvių Piliečių Dr-jos deklamuoti, ir dainuoti. Jos j lr P»lode- ne
sale buvo pilna žmonių. Su- d .veikalėH, kas jau taip beviltiška ir kad 
s,rinko ne tik bostoniečiai, £ ■> sR A]d a ateity ga. būti,r dar genau.
nes buvo matyti pažįstamų, nob„.,0Lta tvo,.va m„_| Kai kitose kolonijose lie-
iš Brocktoro,

Ekskursijos į Lietuvą
BIRŽELIO 3 dieną (registracija baigiasi balandžio 25 d.) 

LIEPOS 15 dieną (rebistracija baigiasi birželio 10 d.)

buvo vyr. skautė
n -, i Dabrilaitė. kuri tvarkė mu-., ..... . .Providence, zik ianinu Af_l tuvisko jaunimo orgamzaci

Nashua, Putnamo ir net iš įjos ir to jaunimo tėvai dau
giau ar mažiau šnairuojąs1' 
ar net riejasi, bostoniškė

E'izabetho, N.J.
Suvažiavo jie nusipirkti 

lietuviškų rankdarbių, gin
tai o. skaniai ir pigiai paval
gyti. paragauti gardžių į- 
vairiausių tortų ir pamatyti 
giažaus jaunųjų artistų vai
dinimo.

Mugę pradėjo Žalgirio 
tunto tuntininkas ps. R. Kal
vaitis, pakviesdamas Tėvų 
komiteto pirmininkę Vitą 
Hodges ir s. S. Subatienę 
perkirpti kaspiną. Savo 
trumpam žody tuntininkas 
atkreipė svečių dėmesį į įdė
tą bendrą darbą mugę ruo
šiant, o Baltijos tunto tunti- 
ninkė s. V. Kleinienė pa
kvietė svečius vaišintis ir 
pirkti patinkamas dovanas. 
Mugė buvo gausi savo eks
ponatais.

Skaučių Židinio stalas, 
prižiūrimas D. Bakienės ir 
E. Bačiulienės, buvo ap
krautas gražiai austomis li
ninėmis staltiesėmis, rank
šluosčiais, šilkiniais take
liais, tautinėm juostom, lė
lėm. Vilniaus verbom, tau
tiniais rūbais ir kitokiais 
rankdarbiais.

Gausus gintaro skyrius 
traukė nevienos praeivės

tistų motinų sumaniai ir gra 
žiai pasiūti kostiumai gerai} 
derinosi Eug. Kleino pieštų) “5 
dekoracijų fone. o geras A ft.ude.nt«a P3l?dc’ “l’ 
Baėiulio šviesų tvarkymas! turimame darbe galima vi-
•pridavė scenovaizdžiams) ?,em,S ,3S-t‘ ben,drą 3 “ 

1 bendromis pastangomis su
kurti pasigėrėtinu įvykiu.

Ir štai. draugiškai susita.
jaukų natūralumą.

Ir tenka tik stebėtis, kad 
toks geras veikalėlio insce
nizavimas. pareikalavęs ši
tiek daug darbo ir pasiauko
jimo iš režisierės ir vaidin
tojų, buvo atliktas be jokiu 
iš anksto dejonių ir nusi
skundimų nenugalimomis 
kliūtimis.

Dar karta mūsų gerbia
moji skautininke P. Kairai
tienė įrodė esanti ^era ir 
nepamainoma vaikiškų vai
dinimu režisierė ir organi
zatorė.

įdomiausia buvo, kai, į- 
teikiant s. P. Kalvaitienei

rę, neolituanai ir santarie- 
čiai - šviesiečiai čia surengė 
net trijų dierų kultūrinį sa
vaitgalį, kurio programoje 
buvo ir literatūrinė dalis, ir 
vaidinimas, ir grafikos pa
roda. ir kolektyvinis pasikal
bėjimas šio meno klausi 
mais, ir, žinoma, jaunimo 
pasilinksminimas. Visa tai 
vyko Tautinės S-gos namuo
se, abiejose ju salėse.

Penktadienio programa 
prasidėjo literatūrine dali
mi. čia Nijolė Žygienė pui
kia lietuviška tarena ir gi-

ir filmininkui Romui Šležui 
sugebančiam čia išsaugoti i 
kūrybingąją taikos dvasią.}

Antrąją ir trečiąją dieną* 
vykusioj grafikos parodoje Ronaid Hicks, 31 m. amž., svar- 
buvo išstatyti R. Gibavi-. blausias liudininkas .lapkričio 
Čiaus, Kisarauskų ir Prano mėnesį nužudytųjų negrų vadų 
Gailiaus frafikos darbai. Jų byloje, rastas negyvas Bostone, 
gal ii nedaug, bet skoningai 4am buvo siūloma apsauga, bet 
iškabinti sudarė pasigėrėti- j^ atsisakė. Kitas svarbus hu
ną vaizdą. Gi sekmadienį dininkas Rose paimtas policijos 
surengtame S. Goštauto, P.! apsaugon.
K. Žygo ir P. Martinkausj 
pasikalbėjime grafikos me-i 
no klausimais turėjome pro-! 
gos įsitikinti, kad jaunoji 
menininkų karta ne tik gi-1 
liai ir rimtai sugeba vertinti: 
įvairias kūrybos apraiškas, | 
bet yra gerai informuota ir j 
apie okupuotos Lietuvos* 
dailininkų darbus ir kury- ' 
bos sąlygas. j

Taigi telieka tik palinkėti 
daugiau tokių kultūrinių sa
vaitgalių, dar glaudesnio 
įvairių srovių studentijos su
gyvenimo ir tolesniu pastan- j 
gų išvergti ”Vėlinių“ pra
garo žemėje

ffėles. i sceną įženerė skau- naį pajautus kūrinio dvasią 
tės iš Elizabetho. N.J. pade- paskaitė gabalą Liūnės Su- 
koti jai už pagalbą, ruošiant temos poezijos,, o Laima 
skautų vaidinimus pas juos, Antanavičiūtė su tokiu pat 
ir viską žadėjo, kad tik jinai rimtu pasiruošimu mums 
i Elizabetha atvažiuotų. Jos pateikė Algimanto Mackaus 
buvo specialiai iš taip toli kūrybos fragmentą. Birutė 
atvykusios naujo vaidinimo ( Vaičjurgytė, atmintinai per- Piliečių Dr-jos salėje skau- 
pasižiūrėti. teikdama ilgą niuansuotą' tų akademikų šokių vakaras.

Bostono

KAINA
Įskaityta kelionė lėktuvu — pirmos klasės viešbučiai su maistu. 

Grupių dydis ribotas — nesi vėluoki te!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANT1C TRAVEL SERVICE
.190 West Broadway 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

< I

Prelatas Giovani Mušant e. dir- 
• bęs popiežiaus įstaigoje, su sa- 
! vo sužadėtine. 33 m. našle. Jisi
! metė kunigystę, norėdamas ją

vesti.

PARENGIMŲ KALENDORIŲ h

Balandžio 6 d. 7:30 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ite

268-4662

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, j

Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
1
i

Tiesiai iš Worcesterio siun-’ 
žiam įvairius siuntinius į Lietuj 
vą ir kilus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap-’
avo, maisto ir pramonės gami-;, _ . [ aią. turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis, tie lo, siunčia-i 'i

The Rosengard 
Clinic

380 Wait Broadvray 
(Tarp £ ir F gatvių)

South Boston, Mass. 02127

Dr. David E. Rosengard ir profesijos bendradar
biai praneša, kad Rosengardo klinikoj atidarytas 
modernus

dantų skyrius
Jis aprūpintas naujausiais įrankiais ir Rentgeno 
aparatu, kad būtų galima vaikams ir suaugusiems 
pagalbą suteikti greitai ir be skausmo ir apsaugoti 
nuo priešlaikinių dantų ligų. Dantų skyrius atida
rytas ir vakarais, neišskyrus trečiadienio ir šešta
dienio. Jame dirba prityrę dantų gydytojai, dan
tų higienistas ir dantų technikai.

Taip pat atidaromas ir visiškai naujas modemiš
kai įrengtas

akių skyrius
akims tirti ir akiniams pririnkti.

Kalbama lietuviškai 

Susitarti telefonu 268-1500

• • •Sumaniai svečiu maitini
mą tvarkė skautu Tėvu ko-

akis, priversdamas sustoti miteto pirmininkė Vita Ho- dar kartą mums patvirtino) no^r^tuviu Pii^nrJm 
Prie dailiu gintarinių karo-; dges su padėjėjomis Per, savo turimą žavu aktorės ta-į § Petro lietuviu na™
liu. apyrankių ir kitokių gin-{ palyginti. trumpą laika bu- lentą. Tai buvo jos lyg ir de-. J________________
taro papuošalų. Prieinamos; v? išdalinta 250 pietų be jo- biutas pirmame
kainos viliojo pirkėjus, ir iš( kio laukimo ar eilių. Pietūs vaidmenyje, 
gausiai apkrauto stalo, bai- buvo skaniai pagaminti, ir, ši literatūrinė dalis savo 
giantis mugei, mažai kas be-} galima buvo pasirinkti vie- nuotaika buvo visiškai w- 
liko. na iš trijų pagrindinių vai- kęs Įvadas į po to prasidėju-

Priešais Židinio stalą sa- Padėka priklauso mūsų Adomo Mickevičiaus II 
vo prekes buvo išsidėstę jau- žinomam virė jui \ enckui už. "Vėlinių“ dalies vaidinimą, 
nieji skautai, vadovaujami j pietų pagaminimą. I Tamsiame fone, atitinka-
s. P. Kalvaitienės. Savi; Tortu ir kavos tvarkymas mom šviesu, garso, filmo ir 
rankdarbiai. įvairūs užau-i priklausė Irenai Baškienei.} kitom sceninio įforminimo 
ginti augalėliai buvo pagrin-į Jai talkininkavo L. šimkie- kombinacijom vaidintojai 
dinė vilkiukų prekė. Dau- , nė, Donasienė, Ir. Veitienė, . atgaivino žiūrovams šio 
giausiai prie ju stalo mažus. R. Veitienė, Dambrauskie-; "Vėlinių“ fragmento "pra- 
praeivius viliojo narve už-; nė. Ir. Kalvaitienė. A. Dab- gariškąją“ nuotaika. Saky- 
darvti gyvi "liūtai“, kuriuos rilienė ir kitos. Tortai buvo kime, gal tam mistiškajame 
tain pat buvo galima nusi-i skautu motinu suaukoti, nei pasauly kaikuri dvaselė ir 
pirkti, o mažų mažiausiai vierai neatsisakanti kurią, perdaug realiai kankinosi, 
paglostyti. . tik buvo kreiptasi. Ir jie bu- gal velnių "mūčijama“ ir

Skautihinkės Subatienės vo geri. namie kepti ir ne iš, perdaug sveikatingu veidu 
suorganizuotas ir ps. L. Ki- dėžučių t mums vaidenosi, gal praga-

Barą tvarkė inz. R. Karo- re jau buvo kiek primiršusi 
sas su padėjėjais. Ir čia. lietuviu kalbos kirčio taisyk- 
kaip ir visur, pasireiškė les. bet aplamai — parodyta 
mandagus ir greitas patar-; gražaus išradingumo pasta- 
navimas. i tyme mažai tam reikalui tin-

Viskas vvko labai sklan-' karnose patalpose, 
džiai. Stebint iš šalies, bu-į čia burtininką vaidino 
vo matyti, kad visų buvo Gediminas Margaitis, seni 
dirbama susiklausius ir su —Povilas Manomaitis, bau- 
pastebimu pasitenkinimu. • džiauninkus — P. Manomai- 

Penkioliktoji Kaziuko mu-1 tis ir Birutė Vaičjurgytė, o 
gė Bostone praėjo šauniai, pono šmėklą — Algirdas 
ir dabar rengėiai rimtai Antanavičius. Žmonių ir 
svarsto, ar nereikėtų kitais dvasių chore dalyvavo Lai
mėtais ja dar kiek praplėsti, ma Antanavičiūtė, Skirman
tam panaudojant abi Lietu- tė Makaitvtė, Birutė Vaič- 
viu Piliečiu Dr-jos sales. } jurgytė. Nijolė Žygienė, Po- 

Taigi, iki pasimatymo ki- vilas Manomaitis. Taip bent 
tais metais kitoje tokioje programoj pažymėta, nes, 
mugėje! i kaip žinote, dvasios ir korės-

K. N. pondentams nėra gerai įžiū-

Kulienės tvarkomas loterijos 
stalas su daugybe įvairiau
siu laimikiu taip pat turėjo 
nemažą pasisekimą. Publiką 
prie loterijos stalo viliojo 
skaučių tvarkoma cirko pa
lapinė su meškinu, gražuole 
ir juokdariais, kurie mažie
siem? dalino saldainius.

Skaučių ir jaunesniųjų 
skaučių stalai taip pat buvo 
apsčiai apkrauti. Iškepti ba
ravykai gražiau atrodė, ne
gu tikri. Iki šiol nematytos 
plastikinės gėlės buvo greit 
pirkėjų išgraibtstytos.

Mūs^ą kaimynės iš Putna
mo tara' pat tūrėjo savo at
skira rgi'ažra! atrodanti sta
lą, aoKrautą įvairiausiomis 
gėrybėmis.

Skautai uždarbiavo, turė
dami sau padėjėja baltą pe
lytę, "laukinę moterį“ ir ki
tokiu prašmatnybių. Mažų
jų žiūrovai ir čia netrūko.

Bet svarbiausia mugės 
dalis, pareikalavusi (tau
riausia darbo, buvo s. Pau
linos Kalvaitienės surežisuo
tas vaidinimas ”Gėlių kara
lija“. Pastatyme dalyvavo

Antano Škėmos tragiškos} 
nakties tylos kalbėjimą, čia j

I
Balandžio 13 d. So. Bosto-‘ 

sa-

dideliam^ Pijos choro metini9 1'0n<:er- 
tas.

* * *
Balandžio 13 d. Margučio 

popietė vaikams skautų 
būkle (So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos namuose), ren-. „ . » . c, A — maistą, pinigus ir galite už- J
gia Senųjų Lapinų Skautų prcUes. cia|
Būrelis. Į 8umokfott, Gifiiįcus, o atminės'

i ten vietoje galės pasirinkti už-i 
Balandžio 20 d. So. Bos-:^,^ prekes. 

tono Lietuvių Piliečių Dr-jos,
Taipogi tarpininkaujame per 

tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
kinaite.

Vedėjas A. Schyrinski

UI afckšto salėje L. V. S-gos 
Ramovės muzikos ir dainų 
vakaras.

• * ♦
Balandžio 27 d. 3 vai. po 

pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėje Bosto
no ateitininkų iventė, moks
leiviai vaidina Alės Ritos 
"Žiogą ir skroMę

• » »

Gegužės M ttanom Tau
tinės S-gos naiMBse V. Ra
to kūrinių paroda, kurią ren
gia Bostono SkRMčių tidi- 
nys.

* • v
Gegužės 4 d. 4 valandą po 

pietų Sandaras salėje, 124 
F St. Sandarieėių Moterų 
Klubo našlių karalienės pa
gerbimas. • • •

Gegužės 11 d., sekmadie
nį, 3 vai. popiet — Bostono 
Lietuvių Drąmos Sambūrio 
spektaklis Lietuvių Piliečių 
D-jos salėje.

3

įsigykite ką tik išėjusią įdomią ir graliai išleistą 
Stanio Barkausko parašytą knygą 

VELNI AlMOGIAl 
arba

š e T O NI š K A KOMEDIJA.
Tiri trijų veiksmą drama su prologu ir epilogu, 519 psl-, kaina >8.

ITtsfcmkyklte Mm adresu:
Mrs. B. Barkauskas, P.O.B. 334, So. Rostnn Mas*. 02127. 

Ją galima gauti ir Keleivio administracijoje

Gegužės 18 <L So. Bosto
no Lietuviu Dr-jos
kettvao atidarymo banketas 
sata Ramų salėje.

Birželio 1 d. 2 vai. popiet 
šv. Petro parapijos bažny 
C1OJ

RADIJU PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij« 
Programa Naujoj Anglijo 
i stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.» veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
įą. Perduodama: Vėliausi 
oaaaulinių žinių santrauk 
P komentarai, muzika, da' 
’OS ir Magdutės pasaka.

Btanio reikalais kreiptis 
Saltic Florists gėlių ir dovs 
iu krautuve, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

NENUSIMINKII £!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, ranku ar kojų <k;ius- 
smia. nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-I.EEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrina m pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siuskite 8". gausite vaistus 
JUITL Ant. Saulaičio,; s« nurodymais.

ROYAL PRODl CTS
lOJfc

SjTprimicija. Po mišių vai-!T • a • T* T'l—šės Lietuvių Piliečių Dr-jos 
III-jo aukšto salėje. į

North sta., P.O. 
Ncwark, N J.

I»o\ 9112 
07103

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo Šinias. modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją Betuvišbąją kroniką, geriausius romanus 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* laba* daug aktualią 
iliustracijų ir tt. LuikrsM| apsimoka prenumeruoti.

Naujiems pruaunoaatorisms visus metus laikraštis 
siunčiamas ai pu«| kstaMlAuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas;
NKPRIK

7722 George StrceL
LAJŲ O 
reet, LsSa

A LIETUVA 
Be—Moatresl, Canada.

1
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Vietines žinios
Knygos "Lithuania 

pristatymas

44

Svečias ia Svėickrtjo*" -’ • ■? ’ '.‘»ifc.’WŪ*’’W'« J*
. šeštadieni" Mfi>ų įstaigon 

atsilankė dr. Albertas Geru
tis, LB apyl. pirm. inž. J. 
Vasio lydimas.

Dr. A. Gerutis yra senas 
Lietuvos diplomatas, nuolat 
gyvenąs Šveicarijoje. Į JAV 
jis atvyko dalyvauti jo re
daguotos anglų kalba 500 
puslapių knygos ”Lithuania 
700 years“ pristatyme. Šią 
knygą parašė dr. A. Gerutis, 
d r. A. Budreckis. dr. J. Pu- 
zinas, dr. J. Jakštas ir St. 
Lozoraitis. Ta proga L.B. 
Bostono apylinkė pakvietė 
knygos redaktorių Į Bostoną 
pakalbėti apie Lietuvos lais>- 
vinimo perspektyvas. h

Aplankęs kaikurias lietu
vių įstaigas ir senus pažįs

tamus, svečias kovo 30 d. iš
skrido į Cievelandą. Jis dar 
aplankys Chicagą, Philadel- 
phiją, IVashingtoną ir ba
landžio gale grįš į savo nuo
latinę gyvenamąją vietą 
Šveicarijon.

Po paskaitos L. Pil. Dr-jos 
salėje Juzefą ir Aleksandras 
Lapšiai savo namuose su
rengė dr. A. Geručiui priė
mimą. (Inž. A. Lapšys, pasi
rodo. kadaise Rygoje yra 
drauge su dr. A. Geručiu 
mokęsis).

Mirė E. Galinienė

Kovo 29 d. palaidota Emi
lija Galinienė, dr. Prano 
Galinio motina. Jam reiškia
me gilią užuojautą.

Praeitą šeštadienį Lietu
vių Piliečių Dr-jos salėje bu
vo surengtas dr. A. Geručio 
redaguotos knygos ”Lithu- 
ania 700 year“ pristatymas 
ir d r. A. Geručio paskaita 
apie Lietuvos išlaisvinimo 
perspektyvas.

Svečio, kuris yra patyręs 
diplomatas, žodis buvo tik
rai įdomus, bet jo mintis at
pasakosime kitame numery.

Meninėj dalv Birutė Ado
mavičiūtė giažiai padekla- 
movo Maironio eilėraštį ir 
nusipelnė karštų plojimų. 
Po jos kelis tautinius šokius 

j pašoko Onos Ivaškienės va- 
1 dovaujami šokėjai, susilau- 
1 kę taip pat publikos karštos 
padėkos.

Po programos buvo kuk
lios vaišės. .

Paulauskai grįžo

Elma ir Liudvikas Pau- 
j lauskai, pasišildę Floridos 
saulėje, sugrįžo į Lowellį.

Dramos sambūris repetuoja

Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris, ruošdamasis nau
jam pastatymui gegužės 11 
dieną, repeticijas daro jau 
skautų būkle. L. Pil. Dr-jos 
namuose, kur via daugiau 
erdvės. Jis nuoširdžiai dėko
ja už ta pagalbą skautų va
dovybei. ,

* I

Aukos Tautos Fondui

Per Tautos Fondo būrelio 
i^aliotinį A. Puskeoalaitį 
1968 metų auką sumokė
jo: E. ir T. Janukenai $20. 
dr. A. Krisiukėnas $20; po 
$10 — P. Brazaitis, inž. E. 
Manomaitis, A. Puskeoalai- 
tis, J. Sonda A. ir A. Šležai, 
S. ir E. Šmitai ir E. ir J. Va- 
liukoniai.

Viso labo surinkta $120.

Baigėsi krovėju streikas

Baigėsi ik ai užsitęsęs uos
to krovėjų streikas, dėl ku
rio Bostono ūkis turėjo ne- 

į maža nuostoliu.

Mielai poniai Irenai 
veterinarijoK gydytojui

Galinienei, jos tėveliui

KAZIUI TRUMPIUI

mirus, gilią užuojautą reiškia

Scholastika ir Vytautas Stelmokai

Skautų akademikų šokiai
Skautai akademikai šį 

sekmadienį, balandžio 6 d. 8 
vai. vak. So. Bostono Lietu
vių Piliečių Dr-jos III aukšto 
salėje rengia Velykų šokių 
vakarą, į kurį kviečia visus 
atsilankyti. Gros geras or- 
kestfeš, Vfcifes baras,’ bus įtkx 
mi prog^n^ .,.y,

Po $5 — V. Kubilius, P.l 
Novazelskis, L. Lendraitis, 
A. Matjoška. A. Šležas ir A į 
Škudzinskas. I

LF Bostono Vajaus Ko-' 
mitetas velionio žmonai O-

PIGIAUSIA 

IR

GERIAUSIA 

DOVANA!

Dovanokite savo drau

gams ir bičiuliams metinę

P. Bl&kutis įamžintas

Lietuvių Fonde

Kovo 8 d. mirusio Povilo 
Blakučio šermenų metu vie
toje gėlių giminės ir pažįs
tami sudėjo Lietuvių Fondui nai, dukrai Irenai ir žentui 
200 doleriu Eugenijui Manomaičiams ir

Po $20 aukojo R. Alano- maitis ir P. Manomaitis. tu au^am3kdi: Keleivio prenumeratą Jum.

Po $10 — A. Manomaitis, džią padėką už 200 dolerių atsieis tik $5, o tas, kuriam
O Biakutienę. A. Puskena- auką Lietuvių Fondui. Taip! jį bu. dovanoU, per metu. 
laitis, J. Jastnskas, J. Liut- pat šiuo sunkiu metu ser

gančiai ir ligoninėje gūltn- kas savaitė gaudamas Kelei- 
čiai Onai BlakūtieneT" tinki*“’yį* jyg tikrai atsimins, 
greitai pasveikti.

Vajaus Komitetas

konis, A. Kiopas, B. Galinis, 
T. Janukėnas. A Stapulio- 
nis, K. Balta. E. Cibas, V. 
Izbickas ir J. Rasys.

Žiūrėkite, ką jūsų ’*senos mados“ šeimos bankas duoda

• Nuo įdėjimo dienos

• Be įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma

• Už visus indėlius moka

• Pilnas draudimas —- Bankas veikia 105-tuosius metus 
Nuošimčiui nurašomi nuo Mass. mokesčių

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray., South Boston. Mas*. 
Skambinkite 268-2500

sąskaitai atidaryti nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. popiet 
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000.000

IFARRAGUT|
Co-operative Bank |

706 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

5 %

x Indėlius atsiimti 
galima be pranešimo iš anksto

Pilnas fe o o p e it a t i n i s 

patarnavimas

MMMaoeooooeeoBnMM

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

M nik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę,
Sav. Emanuel L. Rueengard, B. S., Reg. Pharm.

982 a W. Broadvray. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
‘ / 7 Telefonas AN 8-6920

Nuo 9 riri. ryte iki 8 vaL išskyrus šventadienine ir

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Paiakarnio

IFIDINli
OPTOMBTRI8TAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto Iki 5 vai. vak 
Vakarais ii anksto susitarus 

447 BROADWAY

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUIŽ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 rvtn iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAT
SOUTH BOSTON, MASS.

m*#**********—*—***************
m****»«***»************«********.

Išnuomoja
So. Bostone. City Poini rajo

ne išnuomojami du butai.
Vienas — 3 kambarių, pirma

me aukšte, sū vonia, gazo viri
mu ir šildymu, ąžuolinės grin
dys, karštas vanduo ir kiti pa
togumai.

Ten pat — kitas 2 kambarių 
butas. Naujai atremontuotas. 
Tik suaugusiems. Teirautis tele
fonu: AN 8-2814.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rikių

Kreiptis

BRONIS KONTRIM 
598 Uraadway

So. Bost
TsL AN 8-1741

< ; <
Ketvirtis & Co.

—JEWELERS_ 
Laikrodžiai-Deimantal

Elektros Prietaisai 
tSpoetinirai taisome laikrodžio* 

ttodoa. papootelua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4049

Išnuomotu butą iš .keturių 
kambarių Dangaus Vartų para
pijos rajone So. Bostone. Skam
binti telefonu 268.2363.

• Dažau ir Taisau J
Namus iš lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisau

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

JONAS 8TARINSKAS 
229 Savia Hiil Ava

TsL CO 5-5854
ęąyęsriSK

Flood Sųuare 
ūardware Co.
Sa-iairKaa Tt. J. ALEKNA 
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELFVONAS AN S-414S

Bsnjamin Moore Dažai 
Popi»-ao Sianoiaa

Stiklas Langam 
Visokis -eikmenys namas*

BeikTnenys plumberiama 
>«oki« dsit+s*

A.J.NAMAKSY
Real Estete & Insurance 

321 County Club Rd* 
Newton Centre. Mass. 02159

Tel. 332-2645

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50
(sieninis).

Steponas Sadonis,
gyv. 349 West 4th Street, 

So. Boston, Mass., 
telefonas 268 8607, 

vra gerai patyręs

DAILIDE
(c a r p e n t e r),

atlieka visokius dailidžių 
darbus tiek namų viduje, 
tiek jų išorėje.
Kai jums prireiks namus 
naujai įrengti ar senus pa
taisyti, šaukite Steponą 
Sadonį. o jis jums mielai 
patarnaus.

Tai veltui

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo 
(rengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerj pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124. 
24 valandų patarnavimas

GE 61204

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

{STAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius,
įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnaujat

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms, tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone |

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais

9—5
9—7
8-12

390 W. Broadvray 
So. Boaton, Mase. 02127 

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCĖLS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8-2888 

yra vienintele oficiali įstai- 
ga Worcestery, kori siunčia

terio j Lietuvą ir lotas Rusė- 
jos valdomos sritis-čia lml-

groitai ir fų*tatagpĮ, 

Siuntiniai nueina greitai ir 
į tvarkingai.
f Čia 
į šių
gamybos medžiagų ir kitų 
daflrtų, tinkamų Lietuvoje, 
labai Žemomis kabiomis. 

Vedėja B. Svfldiono

H< I< I
::

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS dovanas 

siunčia betarpiikai 
18 BOSTONO I LIETUVĄ 

ir kitas Rusijos okupuotus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darko dienomis 
9 vaL ryto fln 5 vai- vak.

j bf.o83ėj,W* Broadhray " 

Mėsa 02127 
Tet 288-0088

Vedėjas J. Vaičaitis

mszmmssi

Knyga yra geriraiis žmogani dingas


