
KELEIVIS 
Prenumerata: 

Amerikoje ir užsieniuose
metams ............................ $5.00
Pusei metu ......................... 2.50

KELEIVIS
636 Broad*ay, šo. Bosion 27, Ma

NR. 8

KELEIVIS
THE TRAVfcLER LITHUANIAN VVEEKLY

“Keleivio” Telefonas AN 8-3071
;OUTH BOSTON. MASS.. 1964, VASARIO - FEBRUARY 19 

Second-ciass postage paid at Boston. Massachusetts

KELĖIV1S 
Lithuanian VVeekly 

Published in So. Boston, Mass 
Since Bebrus’-v 9. 1905 

Address:
KELEIVIS

636 Broadway, šo. Boston 27, Mas*.

Atskiro Numerio Kaina 12 Centų
60-TIEJI METAI

Pabėgo sovietų delegacijos 
žynius narys

Vasario 4 d. Genevoje- Šveicarijoje, iš viešbučio din

go Sovietų Sąjungos nusiginklavimo konferencijos dele

gacijos narys Juri Nossenko. Sovietų delegacijos pirminin

kas Carapkin pranešė tik vasario 10 d- Šveicarijos polici

jai apie jo dingimą. O jis jau Washingtone.

Sovietų delegacijos pirmininkas Carapkin apkaltino 
Šveicarijos vyriausybę, kad jos policija nesaugoja ir ne- 
globoja jų delegacijos narių ir nesiima priemonių suvietų 
dingusi atstovą surasti.

Šveicarijos valdžios pa
reigūnas į tai atsakė, kad 
Šveicarija yra laisva šalis, 
atvykusieji iš kitur nėra var
žomi. kur kas nori, ten eina, 
o be to, apie Nossenkos din
gimą buvo Šveicarijos poli
cijai paties Carapkino pra
nešta tik šešioms dienoms 
praslinkus nuo jo dingimo-

Sovietų delegacijos narys
J. Nossenko. žinoma, nedin
go, bet pabėgo. Pabėgo poli
tiniais sumetimais ir pasi
prašė JAV globos. Jis tą glo
bą jau turi. -

Nossenko buvo ne eilinis 
tos delegacijos narys. Jis 
kai kuriais klausimais buvo 
ekspertas. Be to, jam buvo 
pavesta kitus tos komisijos 
narius sekti, šnipinėti, „glo
boti-“ Yra įtarimo, kad jis 
tarnavo Sovietų Sąjungos 
saugume. Oficialiai tik tiek 
žinoma, kad jis yra baigęs 
teisės mokslus ir tarnavo tei
singumo departamente ir 
buvo komandiruojamas už
sienin. Šiuo tarpu jis kartu 
su Sovietų Sąjungos delega
cija atvyko į Šveicariją. Dar 
spauda sumini- kad jam bu
vo prieinamos žinios iš ato
minių ginklų gamybos sri
ties.

Juri j Nossenko, dalyvavęs Že
nevos nusiginklavimo konferen
cijoj. 36 m. amž. sovietų gink
lavimosi specialistas, pabėgo ir 
paprašė JAV vyriausybę jam 
suteikti globą. Sakoma, kad jis 
turi daug svarbių žinių ir me
džiagos apie Sovietų S-gos ato
minius ginklus ir raketas. So
vietai dėl to labai susijaudino 
ir prisispyrę reikalauja ameri
kiečius ji grąžinti, net grąsin- 
dami išeiti iš Ženevos nusigink
lavimo konferencijos. Matyt, la
bai stambi žuvelė pasprūdo.

Manoma, kad šį kaitą jis 
užsienin atvyko ir su glėbiu 
svarbių atominio sovietų 
ginklavimosi žinių ir kad jis 
jau iš seniau palaikęs ryšius 
su amerikiečių saugumu.

Jo pabėgimo planas jau 
buvęs paruoštas iš - anksto, 
jeigu toks reikalas būtų. ŠĮ 
kaitą jam pasitaikė gera 
proga.

Sovietai dėl jo pabėgimo 
labai susijaudino, bet išskri
dusį paukštelį pagauti jau 
buvo neįmanoma. Jų atsto
vybė Washingtone pareika
lavo leisti su Nossenko so
vietų atstovui pasimatyti- 
Pasimatyti buvo leista, bet 
jis gudraus Nossenko jau 
n e perkalbėjo. Pabėgėlis pa
reiškė, kad jis savo noru ir 
tvirtai yra apsisprendęs pa
silikti Amerikoje.

ANGLIJA PREKIAUS 
SU KUBA

Washingtone dar nese
niai lankėsi Anglijos minis
teris pirmininkas Alec D. 
Home. Su AV vyriausybe jis 
aptarė visus opius reikalus. 
Į daugelį reikalų abiejų 
kraštų vyriausybės žiūri vie
nodai. bet nuo prekybos su 
Kuba Anglija nesutiko atsi
sakyti. Home sako, kad ang
lų požiūriu „riebūs“ komu
nistai mažiau pavojingi, ne
gu „liesi.“

PASIKORĖ NUŽUDĘS 
200 000 ŽMONIŲ

Vasario 18 d. Vokietijoje 
turėjo prasidėti dr- Werner 
Hevde teismas- kuiis kalti
namas pats nužudęs arba jo 
nurodymu buvo nužudyta 
200,000 žydu ir kitų nacių 
nekenčiamų žmonių.

1947 m. jis buvo suimtas, 
bet pabėgo, ir svetima pa
varde jam pavyko ilgai slap
stytis. Pagaliau vėl buvo su
imtas ir turėjo būti teisia
mas, bet pats pasidarė galą, 
nelaukdamas teismo spren
dimo «•

LAWRENCE, MASS.

Vasario 16-sios m i riejimas 
bus šį šeštadienį

Dėl blogo oro Vasario 16- 
sios minėjimas praeitą sek
madienį neįvyko. Jis bus šį 
šeštadienį, vasario 22 d. 
2:30 vai. vak. Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje.

Bostono majoras John Collins pasirašo deklaraciją Vasario 16-sios proga, dalyvaujant Ameri
kos Lietuvių Tarybos delegacijai. Iš kairės Į dešinę: Ona Ivaškienė. Anthony Young, Justinas 
Vaičaitis, majoras. John Grigalus. Anthony Shallna. Bronius Bajerčius ir Jackus Sonda.

kovojome ir kovosime, kol laimesiire
Vliko atstovo Juozo Au

dėno kalbos, pasakytos Bos
tone Vasario 16-sios minėji
me, kai kurios mintys:

* # *

Meilė ir kančios yra ne
paprastai stiprios jėgos kai 
kurioms kliūtims nugalėti. 
Mes gyvename meile savo 
tautai, mes kenčiame drau
ge su ja. nes ji neša sunkius 
retežius, svetimųjų jai už
nertus.

Chruščiovo. Sniečkaus ir 
jiems panašių individų gar
sūs šūkavimai apie neva ge
rą gyvenimą Lietuvoje mū
sų neįtikina. Pavergtieji 
broliai ir sesės geriau žino 
už visus propagandistus, kas 
yra ir kaip visa tauta pri
spausta vaitoja.

Mes savo balsą turime 
kelti taip, kad jį išgirstų ne 
tik prezidentai, senatoriai ir 

■gubernatoriai, bet kad daž
nas gatvės žmogus žinotų, 
jog Lietuva pavergta.

Mūsų darbai yra sunkūs 
ir kovos kelias ilgas- Mūsų 
ryžtas ir jėgos turi būti kele
riopai stipresni už visokias 
kliūtis. Todėl nei atsižadėsi
me tikslų, nei pavargsime 
kovose.

Niekas nebeprisimena A- 
merikos prezidento Wood- 
row Wilsono 14 laisvės 
punktų, kėlusių visoms tau
toms laisvės ir nepriklauso
mybės principus. Visi už
miršo Franklin D. Roosevel- 
to paskelbtuosius 4 laisvės 
dėsnius. Vandenyno bango
se paskandinta garsioji At
lanto čarterio laisvės pro
klamacija. Pagaliau ir Jung
tinių Tautų priimtoji žmo
gaus ir tautų laisvių dekla
racija yra gyva ir plačiai 
praktikuojama tik Azijos ir 
Afrikos tautoms. O kodėl ji 
netaikoma bolševikų pa
vergtosios Europos tautoms, 
tarp jų ir Lietuvai? Kodėl 
niekas nepastato sovietams 
reikalavimo, kad jie pasi
trauktų iš jų užgrobtųjų Eu
ropos kraštų- kurie per šimt

mečius turėjo savo valstybes 
ir gyveno nepriklausomu 
gyvenimu?

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas nese
niai išleistame savo atsišau
kime įsipareigojo priminti 
laisvojo pasaulio vyriausy
bėms, kad nei taikos, nei 
laisvės žmonijoje ir tarp 
tautų nebus, iki Kremlius 
laikys pavergęs Lietuvą ir 
visą Rytų Europą. Vilkas 
reikalavo ir reikalaus, kad 
tautoms viešai duotieji lais
vės pažadai neliktų tik gra
žiai skambančiomis, bet ne
vykdomomis deklaracijo
mis- Tuo tarpu Kremlius sa
vo pažadus ”Mes jus palai
dosim" atkakliai vykdo ir 
vykdys toliau. Jie bus vyk
domi tomis pačiomis prie
monėmis, kaip buvo vykdo
mi Lietuvoje- visoje Rytų 
Europoje, plačiojoje Azijo
je ir paskutiniu metu Kubo
je, Ghanoje ir kitur. Mes sa
kėme ir sakysime, rodėme ir 
lodysime, kad komunizmas 
yra riekuomet nepasotina
ma žiaurybė.

Mes turime būti tvirti ir 
tarp savų- res- be aiškių ko
munistų, į musų namus pra
deda skverbtis koegzistenci
jos ieškančios, nors ir men
kos- srovelės.

Maskvos valdovai, siek
dami kitus palaidoti- nuola
tos grasina savo turimomis 
atominėmis bombomis. Iš 
tiesų, tai labai baisus gink
las. Jis buvo labai baisus ta
da, kai jis buvo tik vienose 
rankose. Atominė bomba, 
kaip ginklas- yra jau para- 
lyžuota- Kaip Kremlius be
norėtų, jis jo nepavartos, 
nes greitai pats nuo jo žūtų.

Lietuva, daug svetimų ka
rų išgyvenusi ir praleidusi, 
labai gerai žino, kad karas 
tai ne žaidimas. Bet laisva
sis pasaulis yra tiek stiprus 
ir galingas, turi labai daug 
politinių, ekonominių ir ki
tokių ginklų ir priemonių, 
jog visada, o ypač dabar,

gali priversti Sovietų Sąjun
gą pasitraukti iš jos užimtų 
svetimų kraštų. Todėl ir rei
kalaukime, kad tai padary
tų. šalinkime bet kokios 
formos koegzistenciją su 
Kremliumi. Tvirtai ir neat- 
laidžiai reikalaukime Lietu
vai laisvės ir savo šventus 
reikalavimus nuolatos visur 
kartokime. Būkime vėliais 
kovotojais, dėdami ant tos 
kovos aukuro ir savo darbą, 
ir pirigines aukas. Nepadė-
kime savo kovos ginklų, iki 
Nauja Aušra prašvis tėvy
nėje. o Laisvės Varpas iš
kalbingai skelbs tautos lais
vę ir valstybės nepriklauso
mybę.

Georgia Ellis iš Maiden, Mass 
buvo užpulta nežinomo nusikal
tėlio ir vos nepa'-mauirta naili- 
nine kojine, kai ji ėjo su savo 
draugėm susitikti. Kadangi tas 
baisusis -maugėjas dar vis siau
čia, tai moterims patariama bū 
ti atsargiom ir vienom nepažįs
tamo vvro neįsileisti į namus

!

Marina Oswaldienė, prez.. Ken
nedy žudiko žmona, rusė. Ji pri
pažįsta. kad jos vyras nuštnė 
Kennedy.

Prezidentas ragina kongresą 
rūpintis senių gydymu

Kartu su įstatymo projektu senatvės susilaukusius 

aprūpinti nemokamu gydymu, pezidentas L. B. Johnsonas 

pasiuntė ir laišką, paaiškindamas, kodėl būtina tuoj pat 

tas įstatymas priimti.

Tame laiške pasakyta, kad JAV gyventojai negali 
tenkintis dabar gaunama medicinos pagalba, ypač kiek 
tai liečia senesnio amžiaus žmones, išėjusius i pensiją- 
Gydymas turi būti visiems lygiai prieinamas, nepaisant 
žmogaus turto ir jo amžiaus-

Medicinos mokslas pa
skutiniais metais padarė di
delę pažangą, o vienok rde- 
dicinos paslauga nėra pir
myn pažengusi. Nors fede
ralinė vyriausvbė tam reika
lui išleidžia 400 milionų do
lerių, du kartus daugiau, ne
gu prieš 6 metus, kad ir JAV 
gyventojų amžiaus vidurkis 
pailgėjo, bet tikslumo sume-

DEAN RUSK LAIŠKAS 
JUOZUI RAJECKUI

JAV Valstybės Departa
mento sekretorius Dean 
Rusk atsiuntė Lietuvos at
stovui Washingtone šitokį 
raštą:

Lietuvos - nepriklausomy
bės 46 metų sukakties proga 
tunu garbę perduoti Tams- timais gydymo paslauga rei
tai JAV vyriausybės ir žmo
nių nuoširdžius linkėjimus.

Amerikiečiai visuomet 
kovojo dėl visų tautų laisvės 
ir laisvo apsisprendimo ir 
smerkė jų. pavergimą jėga, 
neatsižvelgiant, kame tai į- 
vyko.

JAV vyriausybė savo tvir
tu ir pastoviu atsisakymu 
pripažinti teisėta Sovietų 
Sąjungos įvykdytą Lietuvos 
okupaciją pagerbia lietuvių 
tautos prisirižimą laisvės ir 
teisingumo principams. Mes 
esame įsitikinę, kad lietuvių 
tautos ištvermingos savybės 
padės galų gale teisėtam 
tautinės nepriklausomybės 
troškimui išsipildyti.

Nuoširdžiai Jūsų 
(pasirašė) Dean Rusk

KIPRO REIKALAI JAU
SAUGUMO TARYBOJ

Kipro saloje turkai su 
graikais tebesipiauna, Vis 
bijoma, kad Turkija neišlai
pintų savo kariuomenės- Ta
da tą patį padarytų ir Grai
kija.

Anglija ir .JAV siūlė viso
kių projektų taikai saloj ap
saugoti. Jos prez. Makarios 
sutinka priimti svetimą ka
riuomenę, jeigu ji bus JT 
Saugumo Tarybos žir.ioje. 
Bet tada ir Maskva turėtų 
tuo klausimu balsą.

Kadangi padėtis yra pa
vojinga, tai Anglija- JaV 
pritariama, paprašė sušauk
ti Saugumo Tarybos posėdį, j 
Vėliau ir Kipras paprašė1 
tuoj tokį posėdį sušaukti.

Kai šis Keleivio numeris 
pasieks skaitytojus, Saugu
mo Taryba jau bus tarus to
kį ar kitokį žodį. Ar jai pa
vyks saloje taiką atstatyti ir 
išsaugoti, pamatysime, bet 
kolkas ten dar neramu-

KUBA AGRESORIUS

Amerikos Valst. Organi-

Peter Hurkos. kurį FBI suėmė 
dėl to. kad jis Milwaukee. 
gazolino stoties tarnautojui pa
sigyrė esąs FBI agentas ir grįž
tąs iš Dalias. Tex.. kur išaiški
nęs Kennedy nužudymo paslap
tį. Jis buvo iškviestas ir į Bos
toną išaiškinti 12 pasmaugtąją

zacijos komisija rado Kubą, moterų kaltininkus, .nes esąs 
kalta siuntus ginklus į Vene- "aiškiaregis“ — turįs nepapras- 
zuelą valdžiai nuversti. tą nujautimo gabumą...

kalinga patvarkymo. Išėju
sieji į pensiją ir kiti. sulau
kę 65 metų, bet neturį teisės 
į pensiją, dėl lėšų stokos pa
silieka neaprūpinti medici
nos pagalba. Jaunimas taip 
pat kelia didelio susirūpini
mo. Beveik pusė jo netinka 
kariuomenės tarnybai dėl į- 
vairių sveikatos trūkumų.

Yra būtina, ir tai tuoj, pri
imti įstatymas, kuris suteik
tų teisę visiems išėjusiems į 
pensiją naudotis okamu 
gydymu, su teise lais ri pa
sirinkti gydytoją ii neoninę. 
O tais, kurie dėl bet kurių 
priežasčių pasiliko už pen
sijos įstatymo ribų ir neturi 
lėšų gydymuisi, — turi rū
pintis socialinės globos in
stitucijos, kad jie gautų tokį 0 
pat nemokamą gydymą, 
kaip ir pensininkai.

Šis naujai įneštas įstaty
mo sumanymas yra kiek la
biau praplėstas pensirinkų 
naudai, nesru anksčiau kon
grese svarstvtas tuo pačiu 
medicinos reikalu įstatymo 
projektas.
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JAV švietimo reikalai
JAV yra pilnai įgyvendintas visuotinis pradžios mo

kyklos aštuonerių metų privalomas mokslas. Pradedant 
6 ir baigiant 13 metų amžiaus pradžios mokvklas lanko 
99.3% vaikų. Jei kas nelanko, tai dėl kurių nors sveikatos 
trūkumų.

Pradedant mokykliniu amžiumi ir baigiant 34 m., iš 
vieno šimto visų gyventojų 28 mokosi pradžios, aukštes
niosiose ar aukštosiose mokyklse.

Iš baigusių pradžios mokyklas daugumas veržiasi 
į aukštesniąją mokyklą (High School). Dabar baigusiems 
aštuonerių metų pradžios mokyklą yra sunku gauti darbas 
ne vien tik dėl neturėjimo specialybės, bet ir kaip nepil
namečiams. Tas skatina baigti ir aukštesniąją ketvertų 
metų mokyklą.

Pradžios ir aukštesniosios mokyklos mokslas yra ne
mokamas. Taip pat nemokamai mokiniai aprūpinami va
dovėliais ir rašomąja medžiaga.

Keleivis, SO. BOSTON

Nikita Chruščiov kalba komunistų partijos centro 
komiteto posėdy, kairėj "prezidentas" l.ennid Krežnev. 
Posėdy svarbiausias klausimas buvo žemės ūkio 
galai iniai.

ne

daktorių, kuriam nemokšos 
Kapsuko vardo universite
tas suteikė garbės daktaro 
laipsnį?

Taip. tą patį. Todėl ir sa
kome. kad tie vyrai juokus 
krečia.

JAV lietuviai Bimbą pa
žįsta kaip klusnų Maskvos' 
berną, bet ne mokslininką.

Gaila, kad toje juokų 
kompanijoje įvelti ir kai ku
rie iš mokslininkų.

A. BIMBA TURI PROGĄ 
KALĖDOTI

Naujienoms jau SOmetų

KAIP TYSLIAVIENĖ lis, ir Rasų kapinės, ir tt 
„LAISVINA“ LIETUVĄ

šiąs abi mokyklas baigusių daugiau kaip 70% jau
nuolių stoja į kolegijas. Jaun. kolegijose per dvejus metus 
įsigyja vieną ar kitą šiokią tokią specialybę arba pasiruo
šia universitetinėms studijoms aukštesnei specialybei ar 
mokslo laipsniui įsigyti.

Deja, ne visi įstojusieji į kolegijas pajėgia mokslą 
baigti. Čia už mokslą reikia mokėti. Todėl dėl lėšų stokos 
kai kam tenka mokslas nutraukti.

Paskutiniaisiais metais jaun. kolegijas baigė 420,485, 
tai yra kiek daugiau negu ketvirtis aukštesniąsias mokyk
las baigusių.

Dabar JAV yra prasidėjęs platus ir gilus sąjūdis įgy
vendinti ne vien tik aukštesnįjį, bet ir aukštąjį visuotinį 
mokslą. Šis mokslas turėtų būti taip pat nemokamas, kaip 
ir pradžios. Pirmoje eilėje mokestis už mokslą turėtų būti 
panaikintas jaunesniosiose kolegijose, o vėliau jau ir ko
legijose bei universitetuose. Ir čia studijuojantieji priva
lėtų gauti nemokamai studijoms reikalingas knygas ir ki
tą medžiagą.

Tą naudingą visuotinio aukštojo švietimo sąjūdį 
remia ir švietimo Taiybos sudalytoji speciali komisija 
visoms sumanymo įgyvendinimo galimybės studijuoti.

Reikia tikėtis, kad laikui bėgant, visuomenės ir vy
riausybės bendrom pastangom ir aukštasis mokslas bus 
visiems lygiai prieinamas ir nesurištas su studijuojančio 
materialiniais ištekliais.

Sovietų Sąjunga giriasi, kad pas juos net aukštasis 
mokslas yra visiems prieinamas ir nemokamas. Bet iš tik
rųjų ten nėra taip viskas paprasta, kaip garsiai skelbiama.

Štai pradžios ir vidurinėse mokyklose, nors už mokslą 
nemokama, bet vadovėlius ir rašomąją medžiagą mokiniai 
turi pasirūpinti savo lėšomis.

Siekiant aukštojo mokslo susidaro dar daugiau pai
niavų, nes universitetų durys ne visiems lygiai plačiai 
adidaros.

Pirmiausia, būsimasis studentas turi būti politiniai 
„nesusitepęs“, bent viešai nepriešingas komunistiniam 
režimui, dar geriau jeigu jis komjaunuolis. Gi sugrįžusiam 
kur nors iš Sibiro atgailos kelias į aukštąjį mokslą labai 
dygliuotas. Tam patvirtinti yra daug pavyzdžių iš Lietu
vos ir kitų Pabaltijo kraštų.

Dabar į aukštąsias mokyklas priimami tik tie, kurie 
atlieka dviejų metų darbo prievolę žemės ūkyje ar pramo
nės įmonėse. Tuo būdu priimamųjų į. aukštąsias mokyklas 
skaičius yra normuojamas.

Ten studijuojančių žymi dalis gauna stipendijas, bet 
užtat, baigę mokslą, negali laisvai pasirinkti tarnybos, o 
turi eiti ten, kur valdžios įstaigų yra skiriami, ir sutikti 
su paskirtu atlyginimu. Vadinasi, ir čia aukštasis mokslas 
pasidaro netiesioginiai apmokamas., nes vėliau turi ten
kintis sumažinta alga.

JAV nė vieno tokių suvaržymų nėra. Kiekvienas, tu
rįs pakankamą pasiruošimą ir gabumą, gali drąsiai žengti 
pro univestiteto duris vidun, o baigęs mokslus, yra laisvas 
pasirinkti darbą ir kurti sau patinkamą ateitį. Čia belieka 
tik panaikinti mokestį už mokslą, ko dabar ir siekiama.

Komunistai yra tikri meist
rai savo avelėms kirpti. Jie 
savo parapijiečius daug 
dažniau kalėdoja, negu ka
talikų kunigai.

. Visa Ui yra Um, kad mū- jutimuoju metu jie
... kaZ ZL budrumą aptemdytu už- gav0 dar vieną prOgą saV°Vienybes moterys su savo ijįjį kad neSžu™ ^kimUM kLi*n«ms Patuš- 

adjutantais unsisuvrusiosI . «ywegaieiumepnSISpvruSlOS, . - ----------- tinti
perša naujus būdus pa verg- Pavei‘8^8los Lietuvos
tai Lietuvai laisvinti, nes tai
„ilgų distancijų kelias.“

Jau senokai tie Vienybės 
naujieji būdai akylesniems 
stebėtojams paaiškėjo, bet 
to iki šiol dar nesupranta 
daug šiaip gerų lietuvių, tik 
trumparegių politikos reika
luose.

Paskutiniuoju metu Vie
nybės mums peršamas ke
lias tapo dar aiškesnis. Tai 
jos pasišovimas su savo fil
mais iš Lietuvos dalyvauti 
Vasario 16-sios minėjime 
Bridgeporte.

V. Tysliavienė. naudoda
mosi visokiais triksais (gal 
pasimokiusi iš Mizaros, Jo- 
kubkos ir kt.). Vienybės nr. 
6 įrodinėja, kad jos filmai 
„Žiema Lietuvoje“ ir „Pilė
nų“ operos ištraukos tinka
miausios Vasario 16-sios mi
nėjimams, nes jos žiūrovuo
se sukels patriotizmą, už
degs juos gilesne meile Lie
tuvai.

Tokios pat nuomonės yra 
ir komunistų Laisvės bei 
Vilnies bosai. O jie jau tik
rai žino, kas reikia daryti, 
kad mes apsiprastume su 
dabartine padėtimi Lietuvo
je ir nurimtume galvoję a- 
pie komunistinio jungo nu
sikratymą

O kad tokį svaigulį tau
tiečiams įvarytum,—būk at
sargus, nepeik perdaug, kas 
ten Lietuvoj dedasi, rodyk, 
kad ir žiema tenai tokia, ko
kia buvo, kad ir dainuoja
ma, šokama, gal dar gra
žiau, negu seniau, kad dar 
tebėra ten ir Gedimino pi-

kančias blaiviai mąstyti. Kaip žinoma, žadama iš 
kad. tuos vaistus ilgiau pa- Į šio krašto lietuvių komunis-
vartojus, visai užmigtume.

šitą naują kelią jau mums 
seniai siūlo Mizara, Jokub
ka ir kiti panašūs monelny- 
kai. Ir štai tą patį dabar siū
lo ir Vienybės moterys...

Bet tas kelias nėra nau
jas. Ir carų laikais buvo to
kių, kurie, tokią kerėtojo

tų "popiežiaus“ A. Bimbos 
atimti JAV pilietybę. Atims 
ar neatims, kas čia žino, bet 
pakalėdoti ta proga galima.
Todėl jau suorganizuotas 
Komitetas A. Bimbos Pilie
tybei Ginti su kažkokiu Cle- 
mance Bready priešaky.

Kažkoks Joseph Deltuva
fleitą pūsdami, mus migdė iš Baltimorės jau spėjo at- 
ir daugelį užmigdė. Jie su-įsiūti Su
sitaikė su tada buvusia pa-

PRIMINĖ ŽMOGŽUDĮ 
STALINĄ

ŠVE1CARIJA

Protestuoja prieš sovietų 
kariuomenės chorą

(E) Ryšium su vasario 
mėn. Šveicarijoje numaty
tais Raudonosios Armijos 
180 žmonių chdro koncer
tais, prieš choro pasirodymą 
griežtai protestavo vengrų 
draugijų sąjunga Šveicari
joje. Nurodyta į politinį to
kių išvykų tikslą — pabrėž
ta, kad sonetų kariuomenė.

pasiremdama komun. parti
ja, yra pavergusi šimtą mili
onų europiečių. Pareikšta 
viltis, kad šveicarų jauni
mas protestuosiąs prieš so
vietinio choro pasirodymus 
Šveicarijoje. Choras gavo 
leidimus koncertuoti pran
cūziškuose Šveicarijos kan
tonuose, tačiau vokiškieji 
miestai — Bernas, Bazelis ir 
Zuerichas — atsisakė sovie
tinius karius ir drauge pro
pagandininkus priimti į 
miesto sales.

Chicagoj leidžiamam de
mokratinės ir socialistinės 
minties laikraščiui „Naujie
noms“ vasario 19 d. suėjo 
50 metų. Kelis mėnesius jos 
ėjo vieną kartą per savaitę, 
o nuo 1914 m. rugpiūėio 1 
d. —kasdien. Tuo būdu 
„Naujienos“ yra seniausias 
lietuvių dienraštis išeivijoje 
ir tik čia tegalėjo tokio am
žiaus susilaukti, bet ne pa
čioje Lietuvoje. Ir tai ne dėl 
Lietuvos gyventojų kaltės.

Carinė Rusija, valdydama 
Lietuvą, išlaikė ja be savo 
spaudos 40 metų. Kitoje Lie
tuvos dalyje, Vokietijos 
valdomoje, buvo leidžiami 
laikraščiai, skirti Lietuvos 
gyventojams ir slaptai pla
tinami. Taigi dienraščiui at
sirasti tada nebuvo sąlygų.

Pirmasis Lietuvoje dien
raštis „Vilniaus žinios“ pra
dėjo eiti tik 1904 metais, 
taigi jau spaudą atgavus.

dėtimi, nesuko galvos dėl 
Lietuvos laisvės ir buvo už 
tai duondavių atlyginti. Bet
ir tada buvo tokių, kurie .Senas bolševikas L. Šau- 
šaukė-neparsiduoti pavergė- m^an rašo Pravdoj, kai ii 
jui už trupinį aukso, gar- L966 delegatų 17-tame ko- 
daus valgio šaukštą. Jie ir muniltl^ partijos suvažiavi- 
laimėjo. Jie mūsų ir šiandie me 1934 metais Stalinas 

kiek vėliau nužudė 1,108.minimi ir gerbiami.
Jų idėjų pasekėjai ir at

eity laimės, o ne tie. kurie 
siūlo susitaikyti su šių die
nų Lietuvos pavergėju.

JUOKUS KREČIA

Šaumian. vienas iš tų gy
vų išlikusių delegatų, rašo, 
kad suvažiavime buvo tarta
si pašalinti Staliną iš gene
ralinių sekretorių, pama
čius, kad jis stengiasi sustip-

, ----- -— rinti savo asmeninę diktatū-
Vilniuje pagerbtas Anta- rą. Bet kaip pašalinti — nie-

nas Bimba, kaip mokslinin
kas, istorikas, publicistas ir 
visuomenės veikėjas, nupel
nęs aukšto darbo žmonių 
pripažinimo, jam sulau
kus 70 m. amžiaus. („Tie
sa“ nr. 18.).

Tame paminėjime daly
vavo A. Sniečkus ir kiti jo 
bendradarbiai, profesoriai 
priešaky su LTSR Mokslų 
Akademijos vicepirmininku 
Juozu Žiugžda. Skaitytojas 
gal paklaus:

—Kurį Antaną Bimbą ten 
garbino? Ar „Laisvės“ re-

Paveiksle matome neramią Kipro salą, kurioje plauna
si turkai su graikais. J uodą juosta rodo turkų gyvena
mąją dalį, o kita — graikų. Nikosia yra Kipro sostinė. 
Taikai palaikyti prez. ark. Makarios sutinka įsileisti 
tarptautinę kariuomenę, bet tiktai Jungtinių Tintų 
priežiūroje. Bet tada Saugumo Taryboje Kipro klausi
mu turėtų balsą ir Sovietų S-ga. Prie tokios padėties 
nenori prileisti amerikiečiai ir anglai, bet Makarios 
užsispyręs ir neperkalbamas, nors krašte liejasi nesu
gyvenančių tautybių kraujas.

kas nežinojo
Leningrado komunistų va

das Kirov buvo vienas iš to
kių delegatų, kuriems nepa
tiko Stalino diktatūriniai 
užsimojimai. Nepraėjus nė
metams po suvažiavimo, Ki- 
rovas buvo nužudytas. Aiš
ku. kad tai buvusi planin
ga ir dar gerai suplanuota 
žmogžudystė.

Nuo Stalino naikinimo 
komandos krito slapta ir 
viešai daugiau tokių Kirovų.
Ii 139 centro komiteto narių 
ir narių kandidatų 98 dingo.

Šaumian duoda ištrauką 
iš Chruščiovo kalbos tame 
suvažiavime apie centro ko
miteto nuostabų vaidmenį 
stiprinant partiją, bet pabi
jojo duoti tos pačios kalbos
kitą ištrauką, kuri rodytų, 
kai}) Chruščiovas garbino 
Staliną ir vadino jį genialiu 
vadu.

SUOMIJA

Pasikėsinimas prieš 
komunistų laikraštį

(E) Helsinkyje prie suo
mių komunistų organo Kan- 
san Uutiset namų buvo pa
dėta bomba. Sprogimo me- 

' tu išbyrėjo langai, bet dides
nių nuostolių nebuvo. Poli
cija mano, kad bomba buvo 
pagaminta pačių pasikėsin
to jų. Jie dar neišaiškinti.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Dienraštis „Naujienos“ iš
eivijos gyvenimo sąlygose 
taip pat turi eiti ir žurnalo 
pareigas, turi tarnauti viso
kio išsimokslinimo skaityto
jams.

„Naujienų“ laikraštis vi
są laiką buvo laisvos minties 
pasekėjas ir neatlaidus de
mokratijos gynėjas.

Per 50 metų spaudos 
technika padarė nepapras
tai didelį šuoli pirmyn. Ne
norėdamos nuo tos techni
kos atsilikti. „Naujienos“ 
sudarė mašinų fondą, ku
riam renkamos aukos.

„Naujienų“ redaktoriams 
ir ių bendradarbiams šia 
proga linkime ilgų ir turi
ningų metų ir geros sėkmės 
jų kultūriniame darbe.

RŪPINASI CHRUŠČIOVO 
SAUGUMU

Dr. Pijus Grigaitis. Naujienų 
vyriausias redaktorius.

Šiam dienraščiui sustojus.! 
du ar tris kartus per savaitę j 
ėjo „Lietuvos žinios,“ „Vil
tis.“ Ir tik Lietuvos nepri
klausomybės metais susida
rė palankesnės sąlygos dien
raščiams tarpti. Tada Lietu
voje ėjo 4-6 dienraščiai ir1 
trys iš jų paskutiniaisiais 
metais po du kartu per die
ną.

Deja, Antrasis pasaulinis 
karas ir viena po kitos už
slėgusios Lietuvą okupaci
jos nutraukė ir tų dienraščių 
gyvenimą.

Dabar pavergtoje Lietu
voje išeina faktinai tik du 
dienraščiai lietuvių kalba, 
vienas lenku ir vienas rusu 
kalba.

„Naujienos“ gimė laisvo
je Amerikos šaly, kur spau
dos žodis nėra cenzūros i 
smaugiamas. JAV įsikūrusi 
Lietuvos išeivija buvo ir yra 
tiek kultūriniai pajėgi, kad 

i štai „Naujienos“ jau susi
laukė 50 metų, nekalbant a- 
pie kitus čia einančius senus 
laikraščius.

"Naujienos“ yra ne tik 
lietuvių išeivių tarpe, bet ir 
pačioje Lietuvoje taip ge-, 
rai žinomos, kad nėra reika- ' 
lo nė jų atsiradimo smulkios 
istorijos rašyti. Visi žinome. J 
kad jų priešaky stovi žymu
sis mūsų visuomenės veikė
jas ir gabus publicistas tei
sių mokslo daktaras Piju* 
Grigaitis.

Jo pavaduotojas yra tylu
sis žemaitis inžinierius
Konstantinas Augustas. Po
litinių žinių tvarkytojas yra 
žurnalistas Stasys Vainoras 
ir bendrosios kronikos rū
pintojas Juozas Pronckus- 
Aklasmatė. — feljetonistas, 
žurnalistas. Dienraščio ūkio 
vedėju yra Martynas Gude
lis, taip pat žurnalistas.

(E) Skandinavijos vyriau
sybių sluogsniuose intensy
viai niošiamasi šią vasarą 
vizitui. Spaudos žiniomis, 
planuojamam Chiuščiovo 
Švedijos, Norvegijos ir Da
nijos vyriausybės svarsto 
klausimą tarp kitko bendrai 
pirkti neperšaunamą auto
mobilį, kuriuo galėtų važi
nėti Nikita savo kelionėje 
po Skandinaviją birželio 
mėnesį.

Dar nėra galutinai nusta
tyta. kur Chruščiovas bus 
apgyvendintas. Atrodo, jog 
Švedijoje jis gyvens Hagos 
pilyje, o Kopenhagoje— 
moderniškame SAS viešbu
tyje.

SOVIETAM 25 MEDALIAI 
AMERIKIEČIAM—6

Žiemos Olimpiadoje Inns- 
bruske( Austrijoje) Sovietų 
Sąjungos sjiortininkai lai
mėjo 25 medalius (iš jų 11 
aukso), o amerikiečiai tik 6 
(iš jų 1 aukso).

Antroje vietoje yra Aust
rija su 12 medalių, trečioje 
Norvegija, ketvirtoj Suomi
ja. -JAV sportininkai paliko 
toli jų užpakaly.

LIETUVIŲ DIENA 
JAV KONGRESE

Šiemet Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas A- 
merikos kongrese įvyko va
sario 17 d. Senate minėji
mui vadovavo senatorius 
Thomas Dodd iš Connecti- 
cut, o atstovų ramuose — 
kongresmanas Daniel J. 
Flood.

Maldai sukalbėti buvo 
pakviesti lietuviai kunigai: 
senate kun. J. Matutis, lie
tuvių parapijos klebonas 
Nevv Haven, Conn., o atsto
vų rūmuose kun. Edvardas 
Abromaitis, šv. Kiyžiaus 
parapijos klebonas iš Chi
eagos.

43.000 AUTOMOBILIŲ 
AUKŲ

Pereitais metais JAV ke
liuose žuvo 43 tūkstančiai 
žmonių. 67c daugiau, negu 
1962 m. Sužeistų buvo 1 
mil. 600 tūkstančių. Medžia
ginių nuostolių padaryta 7.7 
biliono dolerių.

Automobilių vairuotojų 
buvo 95 milionai. Taigi, kas 
antras JAV gyventojas vai
ruoja automobilį.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS RUONOS NEPRAŠO.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
NORWOOD. MASS.

Vasario 16-sios minėjimas

bendrauti, pasidalyti minti
mis Lietuvos laisvinimo rei
kalais.

Lietuvos nepriklausomy- j minėjimą kviečiame at- 
bės atstatymo paskelbimo vykti^visus įs^toli įrjaiti. Iki 
16 metų sukakties minėji
mas įvyks vasario 23 dieną, 
sekmadienį.

10 vai. iš įyto bus pamal
dos lietuvių parapijos Šv.
•Jurgio bažnyčioje už žuvu
sius ir kenčiančius dėl Lie
tuvos laisvės. Šv. mišias at
našaus kun. klebonas Alfon
sas Abračinskas, pamokslą 
pasakys kun. A. Klimas.

pasimatymo minėjimo dieną 
pamaldose ir lietuvių salėj ’

Rengimo komiisa 

LOWELL, MASS.

Minėsime nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį

Mes ją minėsime vasario 
23 d.. Vytauto Klubo salėj. 
Pradžia 2:30 vai. popiet.

3 vai. po pietų minėjimas Kalbės klebonas kun. Žu- 
tęsiamas Lietuvių Draugijos romskis, iš Bostono atvykęs 
namų salėje, 13 St. George į A. Matjoška ir kt. Meninę 
Ave. Pagrindiniu kalbėtoju programą atliks Bostono Šv. 
bus inž. Zigmas Gavelis iš Petro lietuvių parapijos 
Bostono. Meninę dalį atliks choras, kuriam vadovauja 
Nonvoodo parapijos choro komp. Jeronimas Kačins-

šitas laiškas buvo pasiųstas iš Malden. Mass., 1900 m. 
liepos 29 d. ir tik šiais metais pasiekė Kezar Falls, Me., 
bet kam priklausė nebegalėjo būti Įteiktas, nes 
jas jo nebesulaukes mirė.

NEVV YORK, N. Y.

Čia buvo J. Paleckis

Pavergtos Lietuvos ”pre- 
zidentas“ Justas Paleckis, 
grįždamas iš Meksikos su 
sovietų "parlamentarais“, 
vasario 7 d. buvo sustojęs 
New Yorke ir čia pasimatė 
su vienu kitu saviškiu. Iš 
Washingtono buvo atvykęs 
jo agentas V. Zenkevičius. 
Sovietų S-gos ambasados 
antrasis sekretorius.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
ST. PETERSBURG. FLA.

Atidaryti Lietuvių Namai

Vasario 1 d. St. Petei-s- 
burge įvyko Lietuvių namų 
atidarymas, kuriame daly
vavo daug vietinių lietuvių 
ir svečių — atostogautojų ir 
amerikiečių. Gauta daug gė
lių ir sveikinimo telegramų. 
Namų savininko Floridos A-

pareiškė Sturbiai. Kiaušai. 
Stasiuliai. Aleknos, S. Eino
rienė ir Nevickaitė iš So. 
Bostono.

L. J. Stasiulis

LONG BEACH, CAL.

Mūsų naujienos

Vasario 1 d. buvo pirma
sis šiais metais Lietuvių 

merikos Lietuviu Klubo šei- Klubo susirinkimas. Klubo 
AlgimantoKezio fotogra- ™ninkfe: vadovaujamos D. valdybą sudaro: pim Povi- 

fijų paroda bus kovo 14-15 š?uP’?"es. Pagamino ska-i las Atko. v.eepirm. V. Baku- 
dienomis Apreiškimo para
pijos salėje. Ją rengia Lie
tuvių Bendruomenė.

BROOKLYN. N.Y.

A. Kezio paroda
AlgimantoKezio

dalyvės, vadovaujamos mu
ziko V. Kamantausko, ir 
Bostono mišraus choro, va
dovaujamo komp. Juliaus 
Gaidelio, šešetukas.

kas.
Po minėjimo 

džiai.
bus užkan-

jjave-

Auka Balfui
Jurgiui Gudeliui mirus, 

Ona ir Aleksandras Šulai- 
čiai vainiko vietoje paauko
jo Balfui $30.

SLA NARIAMS
Minėjimo rengėjai kvie-

........... . . . čia visus vietos ir apylinkės
Minėjimas bus uz aigtas. jjetuvju? šitoj didelėj tautos 

visiems minėjimo daly- ■ §ventė ;
viams bendra nemokama " J 
kavute. Čia dar galėsime pa

dalyvauti.
L. Paulauskas

LIETUVIAI KITUR

JDOMiOS KNYGOS 
ROMANAI

GARDNER, MASS. ra KANADOS. PADĖKA

Ale Rūta, MOTINOS
Mirė seniausia lietuvė

Sausio mėn. mirė seniau-

WINIPEG- MAN.

RANKOS, romanas^ apie ■ gja vjetog jjeįUVė Anastazija 
motinos menę, jos ūKsią ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl..
kaina $4.00.

Misiūnaitė-Bučienė. 93 m. 
amž.. palaidota Šv. Jono ka
pinėse. Liko liūdinti duktė 
Hallockienė.

Vasario 24 d. mirė trum-
PRIESAIKA, , paj sirgusi šerkšnytė-Gabrė- 

Didžioji meilė, II d., romą- njenė, 50 m amž., palaidota 
nas, 309 psl.. kaina . “ -$2.50.

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

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

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NU GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Šv. Jono kapinėse, gausiam 
būriui gardneriečių daly
vaujant. Jos mirtis sukrėtė 
visus, nes ji dirbo įvairiose 
draugijose. Ji gimusi Suval
kijoje, bet jauna atvežta į 
Gardnerį. Jos motina buvo 
Keleivio skaitytoja.

Gamiškis

NORTH AM PTON- MASS.

Mirė I. Višniauskienė

Juozas Kralikauskas, T IT- * Mirė ilgametė Keleivio 
NAGO UGNIS, premijuotas skaitytoja Ieva Pakalmsky-
romanas. 205 pusi., kaina J 
$2.50.

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

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

nius pietus, kurių metu buvo 
perskaityti gauti sveikini
mai ir pristatyti visuomenei 
klubui nusipelnę asmenys, 
žodžiu sveikino dr. D. Ja
saitis, svečias chicagietis 
teisėjas J. Zuris ir atosto
gautoja iš šiaurinio Michi- 
gan K. Kodatienė. Už pasi
darbavimu klubui ir namuA I
statybai pirmininkui L. Če- 
peliui buvo įteiktas adresas- 
padėka. Dainų programą at
liko "Dailės“ choras.

Tikimasi, jog savi namai 
dar labiau pagyvins St. Pe-, 
tei-sburgo lietuvių veiklą, 
kuri jau ir anksčiau nebuvot 
apmirusi.

Lietus St. Petersburge

Nors šis miestas yra žino-i 
mas kaip "saulėtasis mies- 
tas“ — Sunshine City. ta
čiau ši žiema pasižymi de- 
u.

nas, ižd. K. Urnežis. fin. 
sekr. Ona Valasienė- knygų 
rev. Bruno Morkis ir marš. 
Juozas Jankus.

Sekr. Pola Lukienė iš pa
reigų atsisakė, todėl teks 
rinkti kitą.

Darbštus klubo naiys P. 
Rudokas susirgo, guli Paci
fic ligoninėje. Visi linkime 
jam greičiau pasveikti.

1966 ir 1967 metais čia 
bus pasaulinė paroda, ku
riai jau dabar pradėta ruoš
tis. Kadangi parodai reikia 
daug žemės, tai užpilamas 
vandenyno pakraštys.

Long Beach turi virš 
350-000 gyventojų, jame yra 
stambių įmonių, didžiausia 
jų Douglas Air Craft. Mies
tas labai auga.

A.

UARTFORn CfiNN

SLA seimo nutarimu Vyk
domosios Tarybos linkimai 
turi būti atlikti per vieną 
mėnesį Šiais metais tie rin
kimai įvyksta ateinantį ko
vo mėnesį, pradedant 1 d. ir 
baigiant 31 d.

Dėkoju Juozui Diliui, Ka-| Prašau gerbiamuosius or- 
nados lietuviui, kuris perei- ganizacijos narius gausiai 
tais metais buvo atvykęs į dalyvauti SLA Vykdomo- 
Vokietiją ir ta proga aplan- sios Tarybos rinkimuose, tai 
kė muš. gyvenančius Dillin- yra atsilankyti kovo mėnesi 
gene. Pirmą kartą su juo; į savo kuopos susirinkimą ir 
susitikom. Aš nusiskun- ■ jame atlikti rinkimų parei- 
džiau, kad mūsų čia nedaug į gą.
ir neturim lietuviško laik-
rašči°. Jis paklausę, kokio ‘ dėmor2aniza. 
laikraščio norime. As pasi

Mirė J. Matukas

Sausio 22 d. General ligo
ninėje mirė Juozas Matu
kas. viengungis, giminių čia 
neturėjo. Sako, kad brolis 
gyvenąs Montrealy.

Mirė V. Daubaras

Sausio 21 d. šv. Bonifaco 
ligoninėj po sunkios opera
cijos mirė 3 mėnesius sirgęs 
Vincas Daubaras. 61 m. am
žiaus. Jis paliko liūdinčią 
šeimą — žmoną, 2 sūnus, 
dukrą ir 2 anūkus.

Velionis priklausė Mani- 
tobos lietuvių klubui, buvo 
jautrios širdies žmogus, to
dėl ir į kapus palydėjo 50
automobilių. Čia gražią kal
bą pasakė darbininkų unijos 
atstovas, kuriai velionis pri
klausė.

Vincui Daubarui minis, 
netekome gero kaimyno- 
nuoširdaus draugo, o Kelei
vis seno skaitytojo.

Nuoširdžiausia užuojauta 
velionio šeimai.

Gera žiema
Manitobos gyventojai pa

tenkinti šia žiema, nes tem- 
peratūia normali, neper- 
daug ir sniego — tik 12 co 
lių.

P. Ž.

PREMIJA M. ANYSUI

rinkau Keleivį, 
dabar ir lanko.

kuris mus

Nuoširdžiai dar kartą dė
koju Juozui Diliui už tą 
brangią dovaną.

Kazys Mickevičius

AUSTRALIJA

ji._______iunumis ii nv-urcuui vinis
tumi. štai ir šiuo metu be 
perstojo jau trečia diena ly
noja, nors oras yra šaltas.

Iš anksto dėkoju už Jūsų Spėjama, kad netrukus pra-

cijos reikalui.
B. Pivaronienė-

SLA sekretorė

NEW BRITAIN, CONN.

sidės malonios 
dienos.

pavasario

Floridietis

MIAMI, FLA.

Pabaltiečių vakaras

Vasario 1 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje buvo pa
baltiečių banketas. Iš anks
to buvo pranešta, kad pro
grama bus pradėta numaty
tu laiku, todėl pasivėlinusie
ji gaus palaukti už dui-ų. kol 
ji pasibaigs. Tačiau tokių 
nedaug tebuvo — visi susi
rinko laiku.

Latvių dainavo tenoras 
Albert Vecins ir dalyvavo 
pianistas Anatolis Bera- 
kalns, estų tautinių šokių 
grupė pašoko, o lietuvė Zu
zana Griškaitė padainavo.
Visi programos dalyviai bu
vo publikos palydėti gar
siais plojimais.

Vėliau buvo šokiai ir vai
šės.

Kiti parengimai

Malonu- kad šią žiemą be
veik kiekvieną savaitgalį tu
rime kokį nors parengimą.

Neseniai buvo lietuvių 
šeštadieninės mokyklos va
karas. Vaikučiai labai gra
žiai suvaidino Kęstučio ir 
Birutės susitikimą. Tai mo
kytojos Gailiūnienės nuo
pelnas.

Lietuvių Piliečių Klubo 
surengtame talentų pasiro
dyme buvo ne tik mažųjų 
šokėjų ir dainininkų, bet ir 
suaugusių. YTpač pasižymėjo 
Irena Petkaitienė daina ir 
Kristina šerkšnienė šokiu.

Buvo ir Užgavėnių banke
tas. kurį rengė Jurgio Pet- 
kaičio vadovaujamas cho
ras.

Luckienė

Knyga yra ginklas kovoje 

dėl

M irė A. Zdanius

Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė Antanas Zdanius, la
bai veiklus vietos lietuvis.

Lietuviai Į miesto valdybą

Miesto valdžios rinkimai 
bus balandžio mėn. Šiemet 
į ja kandidatuoja ir du lie
tuviai: Danald Bejinskas. 
Berlino aukšt. mokyklos 
mokytojas, ir Mockus, kuris

Velionis buvo Alto pirmi
ninku. labai mėgo dainą, tu- 

(E) Sausio 26 d. Australi- menino auKsi. moKVKios rėjo gražų boso balsą ir. kol 
joje • leidžiamam savaitraš- mokytojas, ir Mockus, kuris susirgo, dainavo Miami lie- 
čiui Mūsų Pastogei sukako kells terminus buvo is- tUvių chore.
15 metų. Laikraštį įsteigė nnktas valdybos nanu. Sek- 
Antanas Baužė- pirmuoju m^s Jlem a ,iem .

Išvyko į Floridą

Norėdami išvengti žiemos raus žmogaus, kurį sunku 
šalčių- į saulėtąją Floridą is- į)US ^arn pakeisti. Tebūnie, 
vyko Antanas češkevičius, yau Antanai, lengva ši sve- 
Jonas Jankeliūnas- Motiejus tin£ra žemelė.
Žvinakis, Pranas Kulikaus
kas bei Jonas ir Petron

15 metų Mūsų Pastogei

I Miami atsikėlė iš Cleve
lando ir buvo gerai įsikūręs.

Netekome dar vieno tau-
Baužė.

redaktorium buvo Juozas 
Žukauskas, kitais redakto
riais: Juozas Vėteikis. dr. 
A. Mauragis, Br. Zumeris- 
Jurgis Kalakauskas-Kalako- 
nis (miręs 1958 m.) ir dabar 
dirbąs redaktorius rašytojas

tė-Višniauskienė- 68 m. am
žiaus, gimusi Punsko para
pijoje. Palaidota Šv. Mari
jos kapinėse, į kurias velio
nę palydėjo gausus būrys 
žmonių.

Velionė užaugino 4 sūnus 
ir 4 dukteris.

Tegul jai būna lengva 
šios padangės žemė.

Jos sūnėnas Vincas

KNYGOS JAUNIMUI

i X

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
syvenimo, 394 pust kaina 
$4.00 MURKLYS, A. Giedriaus apy

saka. 130 psl., kaina . . $1.80
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre- GINTARO TAKAIS, J. Na 
mijuotas romanas, 279 psl., rūnės eilėraščiai, daug ilius

tracijų, 64 psl., kaina $1.80.kaina $3,90.
Vytautas Alantas: TARP 

DVIEJU GYVENIMŲ- 462
pusi., kaina $4.50.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRJ2 T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Tos knygos gaunamos ir fri yni karveuai Aloyzo Bą-
rono apysakaites vaikams, 69 psL

Keleivio administracijoj. kaina ........................ »ijo

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 

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

GINTARĖLĖ. J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ................. $1.00

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

Maž. Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos Vydūno vardo litera
tūros premija $1,000 paskir
ta dr. M. Anvsui už jo dar
rankraštyje tebesantį veika
lą ”Senprūsių giminių kovos 
su Vokiečių Riterių Ordinu 
nuo 1230 iki 1283 metų.“

ŠVEICARIJA

Lietuvis profesorius
Šveicarijos meno akade 

mija Genevoje pakvietė dės
tytoju lietuvį skulptorių G. 
Staniulį ir suteikė jam pro
fesoriaus titulą.

Vmcas Kazokas Pradėjusi Pau|aUĮskai. Jie akž> kad‘ 
eiti kaip Australijos Lietu
vių Dr-jos laikraštis, Mūsų kai vyšnios pradės
Pastogė vėliau, draugijai: 
persiorgarizavus į Australi
jos Lietuvių Bendruomenę - 
virto Bendiuomenės laikraš
čiu. Sukakties proga išleis
tas specialus (4) laikraščio 
numeris.

Pagerbė V. P. Jankų

Jennie ir Juozas Neviai 
iškėlė puotą žinomam veikė
jui V. .Jankui jo gimtadienio 
proga. Joje dalyvavo ir lin
kėjimus sukaktuvininkui

GERIAUSIA DOVANA

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

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
iant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
i metai”, kaina $6.00.

grisią, 
žydėti.
Derasi dėl naujos sutarties

Fafniers ir American 
Hardway bendrovių darbi
ninkai derasi su savo darb
daviais dėl sutarčių pratęsi
mo. Piimojoje dirba apie 
5-000, o antrojoje apie 3-000 
darbininkų.

Bendrovės turi milžiniš
kus pelnus, kelia algas savo 
viršininkams, o darbininkai 
net kelių centų priedo nega
li be streiko išreikalauti-

Kelia algas
Majorui pakelta alga f- 

šiais tūkstančiais. Dabar jis 
gaus $16,000. Numatoma 
pakelti algas dar 42 kitiems 
aukštiems miesto pareigū
nams. bet apie pakėlimą at
lyginimų paprastiems darbi
ninkams negalvojama. Sako 
nėra pinigų.

Pranas Nauncikas

I X

Lietuva nežuvo ir negali 
žūti. Jos senos galybės pele
nuose niekad neužgeso tau
tinės minties ugnis.

J. A. Herbačiauskas

DAR GALIMA GAUTI

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

”Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“
227 psl., kaina tik $1.20.

naujo sviesaus gyveni

mo.
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Kiek Lietuvoje LKP narių?

(E) Pagal "Komunisto“ 
žurnale (nr. 1) paskelbtus 
duomenis Lietuvos komu
nistų partijoje narių buvo: 
1954 m. — 34,544, o prieš 
14-jį suvažiavimą šių metų 
sausio mėn. pradžioje narių 
ir kandidatų skaičius pasie
kė 77,490. Pagal tuos pačius 
duomenis, socialinės padė
ties atžvilgiu 1964 m. sausio 
ftrča. buvo toks vaizdas: tar
nautojų ir kitų buvo 36,586- 
darbininkų —24,094, irkol- 
chozininkų — 16,810. Pagal 
išsilavinimą 1964 m. buvo 
daugiausia vidurini mokslą 
baigusių — 37,325. aukštąjį 
mokslą — 26-029 ir pradini 
—14,136. Organizaciniu at
žvilgiu vaizdas toks: kai 
1954 m. vad. pirminių parti
jos organizacijų (skyrių) 
buvo 2,898, tai 1964 m. jų 
jau buvo pristeigta 4,758. 
LKP-je 1964 m. pradžioje 
moterų buvo 19-579, tad 
mažiau kaip trečdalis.
Rusai mokė partijos vadus

(E) Sausio 22 d. Vilniuje 
įvykusiame LKP CK prezi
diumo posėdyje plačiai tar
tasi ūkiniais klausimais — 
svarstyta priemonės- kaip 
ūkiuose geriau organizuoti 
gyvulių žiemojimą, raciona
liai panaudoti pašarus ir kt. 
Šalia A. Sniečkaus kalbėjo 
ir iš Maskvos atvykęs Sovie
tų Sąjungos Korr.. partijos 
CK pareigūnas Lukašinas. 
Lietuvos paninius ir žemės 
ūkio nareisiinus švietė SDe-X" <3?----- — - ---- --  X- -
cialiai iš Maskvos atvykę 
paskaitininkai — A. Tiutiu- 
nikovas- Visasąjunginio pa
šarų mokslinio tylimo insti
tuto direktorius, kalbėjo a- 
pie racionalų pašarų naudo
jimą, o chemijos mokslų 
kandidatas E. Rozancevas 
—apie chemijos reikšmę že
mės ūkio gamybai intensy
vinti.
Kaune veikia 67 ateistiniai 

būreliai ir seminarai
(E) Sausio mėn. pabaigo

je Kaune surengta ateistinio 
darbo savaitė. Pagal ''Kom
jaunimo Tiesą“ (nr. 22), 
pranešimą padaręs LKP 
Kauno miesto sekretorius A. 
Umbrazas pažymėjo, kad 
ateistų veikla pastaraisiais 
metais virstanti labiau ak
tyvi bei kovinga. Dabar 
Kaune veikią 67 ateistiniai 
būreliai ir seminarai- ku
liuose mokosi 1,500 žmonių. 
Esą, turėjusi pasisekimą pa
roda "Tiesa apie religiją“— 
ją aplankę daugiau kaip 45 
tūkstančiai žmonių. Sąskry
dyje kalbėjo Kauno Medici
nos instituto doc. A. Urbo
nas, Politechnikos Instituto 
katedros vedėjas P. Aksa- 
mitas ir kiti.

RAUDONIEJI ŽANDARAI 
DAR BAISESNI

drobės maišelyje Elenos 
Predaitytės vardu, kuri gy
veno Šiaulių apskr.. Žagarės 
vals., Normančių kaime, at
ėjo siuntinys. Buvo aiškiai 
matoma- kad siuntinio turi
ni sudaro knygos, o siunti- j 
nio gavėja buvo paprasta 
moterėlė. Ištikimas cariz
mui pašto kontoros viršinin- 
kas panoro jį patikrinti ir 
atidarė. Ir iš tikrųjų, čia ras
ta 5 lietuviškos knygelės, jų 
tarpe ir paminėtoji K. Do
nelaičio poemos dalis. Iški
lus bylai, kaip tai paprastai 
būdavo; visi kaltinamieji 
stengėsi paslėpti savo kaltę. 
Aiškinant siuntėją, nustaty
ta- jog tai buvo Vilniaus gy
ventoja Ona Rolienė-Gai-
žauskaite. Kadangi ant kny
gutės buvo parašyta ’’Ex lib- 
ris Bitaitis,** susidomėta 
taip pat ir šituo asmeniu 
Paaiškėjo, jog šis žmogus 
buvo baustas už lietuviškos 
spaudos skaitymą, o 190C 
metais mirė.

Byla baigėsi tuo- jog • E. 
Predaitytė, kaipo nemokan
ti skaityti, buvo išteisinta. 
O. Rolienė.< kuri su vyru 
medicinos felčeriu, išsikėlė 
i Rusijos gilumą, buvo su
rasta ir nubausta kalėji 
mu.“

Taigi- anais spaudos drau 
cimo metais lietuvių kalba 

' spausdintas žodis buvo rusų 
• žandam stropiai gaudomas. 
Betgi šių dienų komunisti
niai žandarai nėra nė kiek 

Nors lietuviška?tcicsin.
įaštas dabar ir leidžiamas, 
h et tik toksai, kuris komu 
nistiniams žandarams pa
tinka ir juos gilia. Gi už 
laisvą politini žodį ir dabai 
tiesus kelias į Sibirą ir Į dai 
didesnes kančias, negu caro 
laikais.

"AMERIKOS BALSAS“ 
SUSTABDOMAS

(E) Nuo vasario 1 d. su
stabdyta "Amerikos Bai- 
so“ iš Muencheno ligi šiol 
transliuotos ir Sovietija) 
skirtos radijo programos ii
gomis bangomis. Tuo pačiu 
metu sustabdoma ir Vakarų 
Berlyno RIAS siųstuvo veik 
ia (ilgomis bangomis) —jis 
naudojosi "Amerikos Bai 
r o“ technikiniais įrengimais 
Muenchene. RIAŠ progra
mos daugiau buvo skina
mos Rytų Vokietijos gyven 
tojams. Siunčiamų progra 
mų sustabdymas siejama.- 
su tariamai daugiau sovietu 
nevykdomais "Am. Balso“ 
trukdymais. RIAS siųstuvas 
turi stabdyti ir vidurinių 
bangu programų siuntimą. 
Pranešta, kad Muencheno 
siųstuvas reikalui atsiradus 
vėl galėsiąs veikti.

TIKRA TEISYBĖ

1963 m. gruodžio 14 d. 
Vilniaus laikrašty "Litera
tūra ir Menas“ įdėta tokia 
žinutė:

"Draudimas spausdinti 
knygas lotynišku šriftu už
darė kelią ne tik politinei, 
bet ir nekalčiausio turinio 
grožinei knygai. Tokiu bū
du per žandarų rankas į Vil
niaus teismo rūmų prokuro
ro archyvą pateko 1891 m. 
išleista viena K. Donelaičio 
poemos dalis "Pavasario 
linksmybės.“

"1900 m. gegužės mėnesį 
iš Vilniaus į Žagarę pilkos

Apie komunistus ją rasit* 
Keleivio išleistoje knygutė
"Tikra teisybė apie Soviete 
Sąjungą.’’

-Joje rasite bendrų žinit 
apie Sovietiją, apie jos pa 
dėtį, kaip bolševikai paėmt 
.aidžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir 11, ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir Įdomi paskaityti. Jos 
Kaina tik 50 centų.

Komunizmo vėžys
ANDRIUS VALUCKAS

Komunistinė diktatūra sa- mijo„ laureatas amerikietis 
vo prigimtyje turi nepagy- rašytojas Hovvard Fast, ku- 
domą ligą, kuri anksčiau ar ris knygoje "The Naked 
vėliau neabejotinai jį sunai- God“ taip sako:

"Rusijoje mes matome so
cializmą be demokratijos. 
Mes matome socializmą be 
prisiekusiųjų teismų, be ha- 
beas corpus* be galimybės 
apsiginti nuo kaltinimų, iš
gautų kankinant. Mes turi
me socializmą be pilietinių 
teisių, be viešos opinijos. 
Mes turime socializmą be 

jo partijos pataikūnus.. Blo- lygybės ta: p mažumų, be jo
kios teisės į laisvą kūrybą. 
Vienu žodžiu, mes matome 
socializmą be moralės. *

Bet toks režimas pavojin
gas ne tik ne komunistams,

. x , ... bet ir patiems komunistams,sugebėjimas tėra T fafe ch
papugiska. kartot, komunis- pjovas, kritiku0(£mas Sta!i. 
tinio diktatoriaus posakius, n0 la;kus. kada StaHnas isa 
jam akiai pataikauti, aklai
ji garbinti ir be jokios kri-

kins ir palaidos. Ta liga, tas 
vėžys — biurokratija.

Biurokratija yra nieneno 
nekontroliuojamų vaidinin
kų valdymas, amžinas sau
valiavimas, kuris yra neiš
vengiamas ten, kur visa val
džia sutelkta i vieno dikta
toriaus rankas, kuris savo 
užnugaiyje turi paklusnius

giausia, kad tie biurokratai 
nėra profesiniai biurokra
tai — gydytojai, inžinieriai, 
agronomai, mokytojai, kar
jeros valdininkai, bet parti
jos biurokratai, kurių vie-

tikos priimti visus jo nuro
dymus, nors jie būtų patys 
kvailiausi. Tie partiniai biu
rokratai susirišę tarp savęs 
giminystės ir suktos drau

gystės bei bendrų nusikalti
mų ryšiais ir palaiko vienas 
kitą slidžiuose komunistinės 
karjeros keliuose bei parti
niuose vingiuose.

kė NKVD budeliams įvyk
dyti numatytą žudymų pla
ną, tai saugumo policijos 
biurokratai ėmė kapoti gal
vas patiems komunistams. 
Anot John Gatės, buvusio 
amerikiečių komunistinio 
laikraščio redaktoriaus, vie
no sauvaliavimas padrąsino 
ir įgalino sauvaliauti kitus.

Neseniai Bulgarijoje bu
vo nuteistas sušaudyti ko-

Nesant laisvos spaudos munistas Ivan Georgiev7 už 
nei laisvo parlamento, tie tariamą šnipinėjimą, bet 
komunistiniai biurokratai y- teisme jis prisipažino prie 
ra absoliutūs viešpačiai, ku- visiškai dar kitokios kal- 
rie užėmė supuvusių caro tės, — kad jis. dar prieš Mi- 
valdininkų vietas ir... patys iovan Džilas, stipriai suabe- j 
supuvo. Iš buvusio revoliu- joj0, ar komunistinė dviejų j 
cinio kovos įkarščio neliko jdggj„ santvarka esanti tei-Į 
jokio kvapo, ir jie viską da- singa. nes dirbantieji netu- 
ro automatiškai, kaip Hitle- rį nej ]aiko, nei galimybės 
rio budeliai, kurie žudė galvoti apie bet kokią politi- 
žmones pagal vado įsaky- ką, o tą teisę sau pasisavino 
mą, visai negalvodami, ar visko .pertekusi ir turinti 
Lie įsakymai teisingi, ar ne- daug laisvo laiko valdan- 
teisindamiesi, kad jie tebu- čiųjų klasė. Pagal jį, tokios 
vę vien paklusnūs valdinin- sąlygos iššaukė ir Vengrijos 
kai... revoliuciją. Teismo budelis

Per daugelį metų Sovietų & sišaudė, bet iškeltų faktų 
Sąjunga išugdė naują gent
kartę, kun visiškai neprisi

nesugnove.
Daugelis Sovietų Sąjun-

mena caro laikų, bet tos kar- ’gos rašytojų, kaip Dudin- 
tos elgesys toks pat, kaip cev, Pasternak. Nekrasov ir 
buvusių caro valdininkų- kiti iškelia daug minčių, ku- 
nes perdidelė valdžia juos rios liečia pačius komunisti- 
apsvaigino ir jie neteko gal- nės sistemos pagrindus, 
vų. Iškilę į aukštas vietas Lenkijos ir Vengrijos komu- 
vien dėl savo partinių bilie- nistiniai rašytojai taip pat 
tų, jie pateko į tokias pa- kėlė tuos klausimus, bet ko- 
reigas, kurioms atlikti jie munistai nenori pažiūrėti 
neturi nei pasiruošimo, nei teisybei į akis, o visą kaltę 
supratimo. Į verčia buvusiam režimui,

Tiesa, jie sugeba kalbėti kaip tai parodė Chruščiovo' 
po kelias valandas, išdidžiai pasikalbėjimas su žurnalis- į 
klausytis savo paties kalbos- tais 1963 m. spalio 25 dieną, 
bet jeigu įsigilini į jų tas ii-, I žurnalisto Salasaras iš Ek- 
gas kalbas., tai jos supainio- vadoro klausimą, kaip aiš- 
:os, suraizgytos, dažnai su kinti sovietinių rašytojų 
griežtais prieštaravimais, griežtą taiybinio biurokra- 
Geram kalbėtojui užtenka tizmo kritika, Chruščiovas 
kelių minučių, bet tam rei- taip atsakė:
kia pasiruošti. j "Viena iš sunkiausių pra-

Tos biurokratijos geriau- eities atgyvenų yra biuro- 
sią apibūdinimą davė Jugo- kratizmas. Kovojant su šia
slavijos buvęs aukštas ko- blogybe. administracinių' 
munistas Milovan Džilas sa- priemonių maža, nors ir ad- 
vo knygoje "Naujoji klasė,“ ministracinės priemonės rei- 
kurioje jisai rašo: kalingos. Bet biurokratizmo

"Komunizmas išsigimė į i kalėjimą nepasodinsi. Ko- 
vienos klasės viešpatavimą, va prieš biurokiatizmą — 
į despotizmą... Komunistų pirmiausia kova su biu- 
revoliucija pagimdė naują rokrato psichologija, 
savininkų-išnaudotojų kla- Taigi. Chruščiovas pripa- 
sę, kurios valdžia yra didės- žįsta, kad tokia blogybė y- 

ra, bet jisai suktai kaltina 
tuo buvusį caro režimą, nors

nė už bet kokią buvusią.
Taigi, anot Džilas. komu

nistinėje santvarkoje yra 
dvi klasės: išnaudotojų ir 
išnaudojamųjų.

tie sovietiniai biurokratai 
carizmo laikų visiškai nepri
simena. Tai bolševizmo iš
augintas revoliucinis žiedas. 

Bet tie išnaudojami netu- jįs kaltina psichologiją, o 
ri jokios teisės, nes juos ne- kaltos režimo sąlygos. Jis 
gina nei komunistiniai teis- aiškina, kad savikritika rei- 
mai. nei valdininkai, kaip kalinga, bet rašytojams pats 
tvirtina buvęs Stalino pre- užčiaupia bumas. Koks

Dabartinis Pietų Vietnamo diktatorius gen. Nguyen 
Khanh (dešinėj) sveikinasi su jo nuverstu gen. Duong 
Van Minth. kurį jis pašaukė būti prezidentu. 
Olandijos princesė Irene su savo sužadėtiniu Ispanijos 
princu Carlos de Burbon Parma. Dėl tų sužiedotuvių

Lietuviai nepabėgo iš mūšio

studentai iš Maskvos išvyko 
savo noru. Ligi 1965 m. sie
kiama tame universitete’ į- 
metrikuliuoti 4,000 studen
tų. šiuo metu Sovietų Sąjun
goje iš viso studijuoja 20. 
0C0 užsieniečių.

GERA REKLAMA

"svečiai“

Waterburio Lietuvių Ben
druomenė atsiuntė nuotrau
ką ir iškarpą iš Waterbuiy 
American vasario 8 d.

Nuotraukoje matyti bu
vęs Civitan klubo pirminin
kas William Cleveland, adv. 
Joseph Smolskis, respubli
konų miesto pirm. Domenic 
Castelano. miesto majoras 
Joseph McNellis, Bendruo
menės pirm. dr. P. Vileišis. 
Alto skyriaus pirm. Adolfas 
Čampė ir Joseph Samoška, 
paskelbtas šiais metais pasi
žymėjusiu demokratu. Jie 
stovi prie milžiniškos iška
bos. kurioje didžiulėmis rai
dėmis parašyta: Mes reika
laujame Jungtines Tautas: 
Grąžinti Lietuvai ir kitoms 
pavergtoms pagrobtą nepri
klausomybę. Šalin vergiją, 
kolonialinės bedieviškos 
diktatūros! Amerikos Lietu
vių Bendruomenė.“

Tokios iškabos yia Wa- 
terburv Bank ir So. Main

Lenkų istorikas Dlugosz jo vėliava kovoję 
XV amžiuje tvirtino, kad iš Vakarų Europos, kuriems 
lietuviai Žalgirio mūšyje "rytų europiečių“' kovos tak- 
buvę sumušti ir pabėgo. Pa- tika buvo nežinoma. Rašto 
tikimesnis šaltinis "Cronica siuntėjas, kurio pavardė dar 
conflictus“ tvirtino, kad lie- neišaiškinta, buvo ordino . TI . ,
tuviai tik apsimesdami pasi. narys, bet neabejotinai žy-i ž3^^./13^™3 
traukė, ir kai Ordino kariai, mus karvedys, to meto tak- 
besivydami lietuvius, pakri- tikos specialistas, gal kuris 
ko, tai todėl ir buvo sumušti, vokiečių kunigaikštis. Raš- 
Nors kai kurie lenkų istori- tas buvo prijungtas prie 
kai abejojo Drtigoszu. jie ii- Jaiško. kuris dai- nerastas, 
gai linko jo pusėn. Dar net Prie studijos pridėta kalba

mojo rašto autentiko nuo
trauka.

Kuczynski savo veikalo apie 
Žalgirio mūšį antroje laido
je 1960 m. tvirtino, kad bent 
dešinysis lietuvių sparnas 
buvęs sumuštas ir pabėgo.

Pernai švedų istorikas 
Sven Ekdahl žurnale Zeit- 

schrift fuer Ostforschung
parašė studiją "Lietuvių pa- kaina tik 50 centų, 
bėgimas Žalgirio mūšyje,“ 
kuriame. peržvelgdamas 
lenkų istorikų nuomonės 
šiuo klausimu, taip pat ei-i 
tuoja lietuvių istoriką K. i 
Jurgėlą, kuris griežtai pasi

Kas nori daugiau žinoti 
apie tą mūšį, kuriame buvo 
sutriuškinta Kryžiuočių or-

Ta pati nuotrauka iš
spausdinta minėtame laik
rašty kartu su Alto skyriaus 
narių nuotrauka ir praneši
mu, kada ir kame rengia
mas Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties 
minėjimas.

Minėtos iškabos tikrai p- 
riginalus Lietuvos likimo 
gai-sinimo būdas, bene pir-

j. .. mą kartą panaudotas-dino galybe, įssirasykite iš 1
Keleivio dr. V. Sruogienės 
knygelę "Žalgirio mūšis,4“ VLIKo PADĖKA ALTui

PROPAGANDOS
UNIVERSITETAS

Vasario 7 d. ALT Valdy
ba gavo tokį VLIKo padė
kos laišką:

"Nuoširdžiai dėkoju VLI-
(E) Gruodžio mėn. Mask- Ko ir savo vardu už atsiųs- 

voje įvykusios afrikiečių tąjį čekį $2,000 sumos lais- 
studentų demonstracijos at- --—*—- J 1 *-*vinimo darbams finansuoti.

Malonėkite pareikšti įver
tinimą ir padėką ALT Pir-

sakė prieš tendencingą len- , .... . . .
kų istorikų Žalgirio mūšio kreipė dėmesį i Maskvoje 

• tz t -i x ' veikianti ir sovietu crloboia- aiškinimą. K. Jurgela tvirti- - Azijos i, J mini„kui ir visai ALT Vai-
na. kad lietuviai nebuvo su- s skb dybai už padėties su pratini,
mušti, bet pasitraukė pla-. . _ ,
ringai, pritaikydami "toto- ,ia.m^ Lumumbos vardo
rių taktiką.

Minėtas Sven Ekdahl 
Goetingene esančiame Ka
raliaučiaus archyve surado 
tarp 1413 m. aktų visiškai. x ... 
naują dokumentą, kuris įro-1 stud1Juoja

universitetą.
Jis iškilmingai atidaly

tas, Chruščiovui dalyvau
jant, 1960 m. lapkričio 17 
d. Šiuo metu universitete

2,600 spalvotų
(io”kad ne lenkų. betartu- Jį8*
vių istorikai buvo teisūs.

Dokumentas —

ir paramos atsiuntimą laiku.
VLIKo finansinė padėtis 

yra sunki, užtat turime imtis 
visų galimų priemonių rei
kalingoms lėšoms gauti. Ti
kimės, kad vasario minėji
mai sutelks ALTai daugiau 
lėšų ir reikalai palengvės

ginų esama vos 290. Pagal pavasanop.
Vakarti stebėtojus, Afrikos j Dar kartą dėkodamas, lin- 
studentų atžvilgiu sovietų kju visokeriopos sėkmės

ma<n'«stnn kuriamo iic icr.3 gyvent°JU nusistatymas esąs svarbiuose tautos laisvinimo magistrui, kuriame jis ispe-|geras, tačiau jie griežtai i reikaluose, 
jamas nekartoti dideliame priešingi, jei afrikiečiai sie- 
mūs\ je padarytos klaidos, j<įa susituokti su rusėmis.
vejantis tariamai bėgantį
priešą. Rašte kaltinami ne Daugiausia studentų yra
tiek ordino riteriai, kiek po Indonezijos — 250, toliau

seka po 100 indų ir ceilonie- 
čių. 690 studentų yra kilę iš 

prieštaravimas ir suktas ne- Pietų Amerikos kraštų. 580

raštas Didžiajam

nuoširdumas!..

slaptas
ordino

Pagarbiai Jūsų (pas.) Dr. 
Antanas Trimakas, Pirmi
ninkas.“

ŽODYNAI
studentų yra atvykę iš tro- Keleivio administracijoje

Chruščiovas neįstengia Painių Afrikos sričių. 370 gajite gauti šiuos kiekvie- 
pramatyti. kad tie biurokra- Priklauso arabų kraštams. nam reikalingus žodynus: 
tai išaugo, išbujojo ir supu- Sovietų Sąjungai tas Lu- Dabartinės lietuvių kalbos 
vo derlingoje-sovietinio re- mumbos vardo universitetas žodynas, redagavo prof. J. 
žimo dirvoje ir kovoti su brangiai atsieina. Studentai Balčikonis ir kt., yra apie 
jais tai pirmiausia sunaikin- už mokslą nemoka, jiems 45,000 žodžių, 990 psl.,
ti jų šaknis—komunistinę apmokamos ir kelionės iš kaira ...................... $12.00
sistemą. laidos. Kiekvienam studen- Lietuviškai angliškas žo-

Okupuotoje Lietuvoje ko- P“, suteikiama nemokamas dynas, Viliaus Peteraičio. H 
va su biurokratizmu tuo sun- mokslo medžiaga, n laida, daugiau kaip 30,000
kesnė, kad atėjūnai rusai į'.ems k33 "?enes!., 3r sutei- žodžių. 586 psl., kaina $7.00. 
biurokratai, išaikvotojai ir iama 1 • pašalpa. Anglų-lietuvių k&lbos io-
kyšininkai, patekę į teismus, Universitete dėsto 700 dyna«» V. Baravyko, apie 
tuoj ima šaukti, kad juos profesorių, docentų ir mo- 3?,000 žodžių, 583 puslapiai,
persekioja nacionaliniai ko- kytojų. Pirmoji universiteto kaina...... ................ $6.00.
munistai, o tada didžiojo laida numatoma 1965 metų Anglų-lietuvių kalbos žo- 
brolio draugai juos tuoj iš- rudenį. Iki šiol buvo pašalin- dynas, " V. Baravyko 368 
vaduoja, gi vietinius komu- ta dėl blogo elgesio ar blogų psl. apie 2*0,000 žodžiu, kai- 
nistus išbara... | pažymių 61 studentas. 109 na .............................. $4.00
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Pasikalbėju tas 
Maikio sū Tėvo

laisvinimu? Kodėl „Ameri
kos Balso** radijo stotims 
uždraudė kalbėti apie „iš
laisvinimą“? Galėsime pa
prašyti paaiškinimo ir maty
sime. koks bus atsakymas.

— Jeigu taip, Maiki, tai 
ir aš važiuosiu i Yašinktoną.

— Matau, tėvas vis 
su pypke.

dar nieko nemačija? Pasakyk, 
ką turim daryt, kad galėtu-

'KELEIVIS“ KELIAUJA 
60-SIUS METUS

Vyksta valstybių 
persigrupavimas

Nagiinėdamas vėliausius l lūs. kuriais Kinija gindavo 
pasaulio įvykius Bostono Korėjos komunistus.
’Heraldas“ prieina išvadą, 
kad šiuo metu vyksta istori- 

Keleivis“ ris didžiMJM valstybių persi-

Paskui, kai Anglija su 
Prancūzija pasikėlė ginti

Vasario 9 d. „Keleivis“ -uo Egipto diktatoriaus Su-
ramiai įžengė į 60-sius me- ^^rvaktvbluTS eco kanali»’tai Amelika SU 
tus. Jo skaitytojų tarpe dar J • . „ Sovietu Rusija pastojo joms
via tokių, kuriuos "Relei- £ '>en0?.pUi*s Ame'lka s_u kelių. Tai buvo peilis į nuga- 
Vis“ lanko nuo savo pašilo- Rus,Ja' į5.2?.11'08 ~ Pl'ancu’ rų savo draugams. Šito smū- 
dymo. Bet jų skaičius nebe- zlja su iniJa- gio Prancūzija negali ūž
ia didelis. Daugumą sudaro Kaip visiems žinoma, per miršti. Atsimoka kiekviena 
jau vėliau čia atvykę. Nema- paskutini pasaulinį karą vo- proga.
žai toj šeimoj vra ir po Ant- kiečių baigiamą mušti bol- n , . A -k
rojo pasaulinio karo šiame ševikų Rusija išgelbėjo de- nutarė boikotuoti Kub wi 
krašte ir kitur Įsikūrusių. mokratmes valstybes. Jos jų Anglijos Norvegijos ir kitųrrvdo iv moitirtn Lrori (Tūloti! - _ . ~ ° ‘

i „Keleivis“ ir toliau steng- 
> sis juos visus lankyti ir visų 
pirma informuoti, kas deda- . . .

I si šio krašto ir kitur išsiblaš- nų i vidurį Europos, į Rytų 
kiusių lietuvių gyvenime, o Vokietiją ir net dalį Berlyno 
taip pat. kas girdėti Lietu- pavedė, 
voje. Bet kai tik bolševikai at

Puslapis penktas

Prez. Kennedy žudiko Oswaldn motina (vidury) sten
giasi Įtikinti Warreno komisiją, kad jos sūnus nėra 
kaltas dėl Kennedy nužudymo.

gydė ir maitino, kad galėtų NAT0 v’alstybių laivai pra. Waghingtono
vėl atsistoti avo kojoim& ir dėjo gabenti Kubon visoke- nusiĮeidimai Maskvai aiš- 
atkele ją is Pavolgio smėly- rlopą pagaibą. Todėl Pran- kiai liudija, kad siekiama

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

PURIENOS PO VANDE-
cūzijos prezidentas de Gau- glaudesnių santykių su so- NIU, (Dykaduonio pasako-
lle ir pasakė: NATO yra vietais. 
nonsensas, o Jungtinių Tau
tų organizacija New \orke Tačiau Prancūzijos pre- 

Žinoma, nepraleis jis ir1 sigavo, tuoj prasidėjo pro- yra anarchija. Gal būtų tiks- -zidentas de Gaulle. kietas
aplamai svarbesnių įvykių pagarda prieš demokratinį 

pasaulį, prasidėjo „šaltasis 
karas.“ Pasaulis pradėjo 
ginkluotis iš naujo.

Y/ashingtono sumanymu, 
1949 metais įsikūrė Šiaurės 
Atlanto Organizacija, ku-

musų zemeje.

ČEKOSLOVAKIJOJ 
KYLA KAINOS

jimai), Pulgio Andriušio 35 
trumpi dalykėliai, 158 psl., 
kaina $1.50.

RINKTINĖ NR. 14,12 ra
šinių, surinktų iš įvairių 

80 psl.,

liau pavadinus ją tarptauti- realistas ir toli žiūrintis po
nis klubas, bet jau tiek to. litikas. nenori laukti, kol

tarp Maskvos ir Washing- spaudos leidinių,
Komunistų bloke taip pat įOn0 jVyks formali sąjunga' kaina 50 centų.

nėra solidarumo. Tarp Kini- . ... . . .F ir, abidvi puses, turėdamos Abi knygas išleido Nidos 
Klubas (I, Ladbro-

jos ir Rusijos vadų eina . . . • . .smarkūs ginčai dėl taktikos. at?"un^ . bombų’ rp'.adea 
Paskutiniais laikais kiniečių d“^™?_ __ ___~____ *____ Čekoslovakijos valdžia acnuuinaut uunau

— Jes, vaike, be pypkės me atgauti Lietuvai&nepri- pakėlė mėsos, žuvies, kiausi- rion įėjo: JAV, Kanada. Is- T^tiwgas*pi^Washingtonas tokių planų. tain.
--------------- ,----- ><_ ti«„o.-------mų ir kitų maistui vaitoja- landija, Norvegija, Anglija, dėjo vadinti Chruščiovą be-! daf).ar !r netun’._^. laikas

mų prekių kainas. Rinkoje Olandija. Belgija. Danija. veJik komUnizmo išdaviku, ^ales Planus pasiūlyti, 
jaučiamas tų prekių truku- Luxer burgąs, Vakarų Vo- ODOitunistu. kuris • nori tai- m. __ -i_____

Knygų 
ke, London

(L
W II. Gr. Bri-

nelinksmas gyvenimas. Mar klausomybę? Kokiu spasa 
čiau televyžoj, kad ir mer- bu galėtume ją išlaisvinti? 
gos jau rūko pypkes. — Tėve. šito niekas tikrai

— Jų nežiūrėk, tėve. nežino.
Kodėl nežiūrėti? — Ir dypukai nežino?

— Todėl, kad tai tabako — Niekas nežino.
kompanijų reklama: jos no- __y„ karn Aavian r---------~ri Įpiršti moterim pypkių kam 35 davlau nustatytos normos.

— Doleriai, tėve, labai ADMINlS i RACIJOS 
x — Vistiek. Maiki, be pyp- reikalingi Lietuvos bylai PRAŠYMAS
kės negerai. vesti. Kada ir kokiu būdu

— Bet sakei, kad šeimi- Lietuva išsilaisvins, mes ne- 
ninkė 
mų.

būti pasiruošę stot jai į pa
galbą, kai ji taps laisva. Tė
vas atsimeni, kad Lietuva 
buvo ir caro valdžios oku
puota. Tada irgi niekas ne-!

oportunistu, kuris • nori tai
mas. kietija, Prancūzija, Portu- kos su kapitalistais. Mao

Padidintos premijos tiem gahja, Italija. Giaikija n Tse-tungui pritaria irAlba-į^ , t k
maisto gamintojam, kurie tų Turkija. i bi,n nriirkneA Vai-čn. P- Y" 7.
produktų pagamins daugiau

Todėl, sutvarkęs savo res
publikos reikalus Alžerijoj.

namie ir iš-T“kija- nija„kH.ri .Priklauso Varšu' I kėlj7prancūzijos~vardąVa
Tai buvo sąjunga Rusijos vos Paktui. kary EuropoJ-e pirmon vie-

SENASIS VILNIUS (Vil
niaus miesto istorijos birno- 
žai iki XVII a. pabaigos), 
332 psl., kaina nepažymėta, 
parašė Adolfas Šapoka.

Tai labai gražiai su gau-
bolševizmui priešintis. Jos Taigi neseniai susidarę i-, ton, de Gaulle ištiesė ranką šiomis iliustracijomis Tėvų 
sutarties 5-tas punktas sako: deoloedniai valstybių blokai I komunistinei Kiniiai. Pranciškonų išleista knyga.punktas sako: deologiniai valstybių blokai; komunistinei Kinijai. 
'Nutarta, kad ginkluotas pradeda jau irti ir griūti.

“Keleivio” administraci-

užpuolimas kurios nors šitų Prasideda 
valstybių Europoje ar Šiau
rės Amerikoje bus laikomas

crnmavimaš. &*—k—*-----------

valstybių persi- 
Washinetonas

Amėrikai tas labai nepati
ko. Juk tai nenatūralu, kad

Pranciškonų išleista knyga. 
Tokios knygos apie Lietuvos 
sostinę iki šiol dar neturėjo
me.

_------------------------v ---------- . „ ... , . * ----- ------- - jau flirtuoja su Maskva, o demokratinė valdžia dėtųsi
nemėgsta tabako dū- žinome-bet mes tikim, kad Ja prašo mielųjų s «* ytojų, užpuoiįmu jų visų.“ Ir, žino- Paryžius su Kinija. Jis ištie- su komunistine valstybe.'

ji išsilaisvins, todėl norim kurie keičia adresą, prane- visos pasižada stoti ko- sėjai ranką ir pripažino jos Bet de Gaulle gali atsakyti:
iant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

MAGNETAS IR 
PAMIDORAI

— Aš jau padariau su ja 
agrymentą, Maiki. Daviau 
žodį,, kad auzoj nerūkysiu, 
tai ji prižadėjo iš burdo ma
nęs nevaryti.

— Bet ar būtinai reikia 
rūkyti?

— Jes, Maiki, reikia. Kai'caro valdžią; tačiau mūsų i gražiai išleista, daug pa
mušų gyvenimas toks mar- inteligentija, ypač socialde- veikslu. 374 psl.. kaina $6. 
kainas. Lietuvos reikalai ei- mokratai, buvo giliai įsitiki- Knyg0Je pbm? karta pla.

NAUJIENA

von.
Amerika tuojau pradėjo 

NATO valstybes remti pini
gais, ginklais ir kitokiais bū
dais. Tais pačiais metais da-VLADAS NAGIUS-NA- 

žinojo, kada ir kokiu būdu GEVICIUS, jo gyvenimo i, lo'bffiZ
JI IŠ tos okupacijos išsilais- darbu apžvalga, redagavo \e Iau?iau ka*P 10 M
vins; kunigai net garbino dr Raly, Matulionis. labai dolen1 paiamos'

Neapsileisdama Vaka
rams, 1955 metais Maskva 
suorganizavo, iš komunisti-

man : ne-.kad]car? valdžiai turės čiai aprašytas Karo Muzie- 
venmtele palieka. ateiti galas, ir jie tam ruošė- . ,JarsejfS laisvžs kovų

— O kodėl tėvas manai, ®*- Jl.e rinko revoliucijai au- pamjnk|aįs_ Okupantas ru- 
id T.iptnvns reikalai Pina kas ir ruošėsi revoliucijai. x: nondUnn

valdžią, kurios nepripažįsta 
Amerika.

Protingai į dalykus žiū
rint. geriau būtų nutraukti 
ginklavimosi lenktynes vi
siems. Nes jeigu jas tęsti, 
tau kur bus galas? Iš praei
ties žinome, kad tokios lenk
tynės visada baigiasi kata
strofiškai. Šiandien to bijosi 

Rusijai jau ir duonos

o kodėl demokratinei Ame
rikai yra natūralu dėtis su 
komunisti»e Rusija?

Žinoma, daryti iš to aiš
kias išvadas dar per anksti 
Šiandien aišku tik tiek, kad 
tarp didžiųjų pasaulio vals
tybių vyksta persitvarky
mas. Ir gal nebūtų perdaug 
nuostabu, jeigu iš to persi

kad Lietuvos reikalai eina 
blogyn? Ar nebuvai Vasa
rio šešioliktosios šventėj?

— Buvau, kaip nebūsi. Ir 
dolerį paklojau, kad Chruš
čiovui greičiau būtų spran
das nusuktas. Bet ar bus?

Ir revoliucija įvyko. Caro 
sostas buvo sudaužytas, ir 
jo pavergtos tautos atgavo 
laisvę. Susidarė ir Lietuvos 
laisva respublika. Todėl aš 

Į nei kiek neabejoju, tėve.

ką. vadinamą Varšuvos 
Paktu, kurin įėjo pati Sovie- 

sas si muziejų“'p~anaikino, ‘M Sąjunga. Lenkija. Rytų 
laisvės kovu paminklai din- Vokietija, Čekoslovakija,

r ių valstybių priešingą blo- Chrošči^^į! tvarkymo susiformuotų du

-- Nenorėk, tėve. kad do- kad Lietuva išsilaisvins ir iš 
lerį paaukojus Chruščiovas dabartinės okupacijos. Bet 
tuojau kojas pakratytų. Gal turime būti tam pasiruošę

go.
Jonas Aistis, POEZIJA.

Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Leonard Valiukas, Ll-

Vengrija, Rumunija. Bulga
rija ir Albanija. Nuošaliai 
pasiliko tiktai Jugoslavija ir 
Kinija. Šio bloko tikslas 
toks pat, kaip ir NATO 5- 
tas punktas sako: ginkluo
tas užpuolimas vieno nario

THUANIA LAND OF HE- reikš užpuolimą visų.
dar ne vieną Vasario šešio-. aPie tai nuolat rašy- gs psp teksto ir 95 j R t tuns.p blokuose nebu-
liktąją turėsime paminėti- ti, kalbėti ir daryti suvažia- psk paveikslų, kaina $4.75. vienvbės Kai Amerika 
kol jam ateis galas. Bet tu-; vimus, kad mūsų visuomenė ATg[.
rėš ateiti.

— Olrait. Maiki, tegul ta
vo žodis stojasi kūnu ir gy
vena tarpe mūsų. Ale vis
tiek aš nenoriu tikėti, kad 
taip bus. Dabar turėjome

neužmigtų. Bet tam tikslui 
reikalingi pinigai, tėve. štai. M,N1M£L 
Amerikos Lietuvių Taryba tomas« PSl 
yra nutarusi šaukti Wa- 
shingtone Amerikos Lietu
vių Kongresą ateinančią va- 

Tenai reikės daug pi

vedė Korėjos karą su komu
nistais. tai Anglija gabeno
komunistinei Kinijai gink- .........

mybai ir bendrai krašto 
apsaugai ji per metus išlei
džia apie $50 bilionų. Stai-

Murklvs vra neturtingos ūkininkės Daugienės įna- Į giai šitą sumą nutraukus.

MINTYS, 11
. kaina $5.

jau nusiginkluoti. Dabar A-' nauji priešų blokai—Amen- 
merikon yra jo atsiųsta tai- ka su ®V®!Ja pnes Pra"nuzi- 
kos misija, kuri pasakoja- M su KiniJa
kaip sovietų žmonės yra iš
troškę pasaulio taikos. Per 
paskutinį karą rusų liaudis 
esanti praradusi 20 milionų, 
savo giminių. Atominis ka-j 
ras būtų dar baisesnis. To
dėl Rusija ir Amerika priva- 33 CAIRNLEA CRASCENT 
lančios dalyti viską, kad 
prie to karo neprieitų.

Karo nenori ir Amerika, 
bet kai pradedama kalbėti 
apie nusiginklavimą, tai ji 
nesiskubina. Tam yra labai

S. M.

KELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS

BELLSHILL 
LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
-------  ----- sąrą. lenai rei Kės daug pi- Murklys yra neturtingos ūkininkės Daug'.enės pi~-

gražų Lietuvos nepriklauso- ir t-VQ paaukotas mjs—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių
mybės apvaiksciojimą. Ue- dnipr:s bus labai naudingas. __ ^-irblin vinrk-in .Ti turi suni. ios kiemą

Šiandien, kada prieš 10 
rimta priežastis. Ginklų ga-| metų miręs Juozas Stalinas 

pačių komunistų paskelb

tas didžiausiu žmogžudžiu
iš

manoma, apie 20 milionų
inamiu—žvirbliu, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą žmonių netektų darbo. Pasi

darius tokiai krizei, valdan-

1

... tz ik-4. doleris bus labai naudinga
Turėti — O kam to kongrese kasdira lanko ir varna.'Našlės Dainienės kieme ir jos ma- 

ir kitais metais. Kunigai sa' mumS reikia’ Maiki? : žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos,
kė maldas. Prašė Dievo, — Jis reikalingas tam,, silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kad padėtų Lietuvą išlais- kad parodytų Washingtono kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
vinti. kad ir vėl galėtume vyriausybei, jog lietuvių ir jam tenka priešu dantų ir aštriu sraoų paj-agauti.

£ kol » V Giedriaus apysaka jauniems

padė o? Ne, nepadėjo. At- sijos pavdrgta. Jeigu Wa- skaitytojams. Bet n- suaugę ne^rtks pasmaugtos apv- 
rodo. kad Dievas mūsų mai- shingtone valdžia reikalau- sakos. Jos kalbagraži, pasakojimas> sklandu,.n.v įsa any- 
dų neklauso O gal mūsų ku- ja laisvės Afrikos negrams- saka dailininko Y iktoro SunariKeviciaus gausiai įliustruo- 
nigėliai nemoka melstis — jeigu ji mūsų pinigais gina ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
nežinau. Bet ir aš pats daž- nuo komunistų Pietų Viet- ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu, 
nai sukalbu rožančių, o vis- namo mongolus, tai mūsų
tiek nieko nemačija. Nu. Ui kongresas galės pastatyti
pasakyk, koks pažitkas iš vi- klausimą, kodėl Washing-i KELEIVIb
sų mūsų maldų, jeigu jos tonas nesirūpina Lietuvos iš-, 636 E. Broadway

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

So. Boston 27, Mass.

ir jo lavonas ..išmestas 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei

čioji partija negalėtų nė vai- vio prieš 15 metų išleistą 
džioje išsilaikyti. knygelę —

Šiaip ar taip, vis dėltovis
Washingtonas savo politiką 
Maskvos atžvilgiu švelnina. 
Štai šiomis dienomis rusų 
karo lėktuvai netoli Berlyno 
numušė žemėn beginklį a- 
merikiečių lėktuvą ir užmu
šė tris Amerikos karininkus. 
O kaip Washingtonas į tai 
reagavo? Ogi pripažino, 
kad sovietų lakūnų negali
ma kaltinti ir kad taikos la
bui reikia šį įvyki pamiršti.

JUOZAS STALINAS,

ARBA KAIP KAU

KAZO RAZBAININ-

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM

JUOZAS STALINAS 

Kaina 25 centai.

Žali pomidorų (tomeičių) 
vaisiai, padėti po magnetu 
ir ypač prie jo pietinio po
liaus, nunoksta greičiau, ne
gu vaisiai, esą toliau nuo 
magneto.

Magneto paveikti pomi
dorai po šešių dienų ėmė 
keisti savo spalva- tuo tarpu 
kiti liko žali. Po astuonių 
dienų., magneto veikiami, 
jie buvo rausvi, o kitiems 
prireikė dar trijų dienų, kol 
jie atitinkamai paraudo.

KETURIOS KATĖS 
SEIMAI

Visame pasauly išgarsė
jusio dėl prez. Kennedy nu
žudymo Dallaso, Tex.. mies
to valdžia yra išleidusi įsa
kymą, apribojantį neįprastą 
miesto gyventojų prisiriši
mą prie kačių.

Mat- šių keturkojų skai
čius čia pasiekė 175 000. 
Žmonių sveikatingumo su
metimais miesto valdžia nu
tarė: nė viena šeima mieste 
neturi teisės laikyti daugiau 
kaip 4 kates.

”Mes tikime, kad visame pa

saulyje. taip pat ir Rytu Euro

poje. gyventojai turi būti laisvi, 

kad jie galėtu patys pasirinkti 

savo ateitį be diskriminacijos 
ir kitų diktavimo.-*

John F. Kennedy♦ ♦ *
Širdies skausmas skau

desnis buvo, nei kūno sopu
lys, nei apdegusios rankos 

žaizdos.

V. Krėvė
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MOTERŲ SKYRIUS s

K*5c 5cxįxqcx£: x7ra s

PULGIS ANDRIUŠIS

Žemaitijos širdyje
šis kūrinys paimtas iš ką tik išėjusios Pulgio Andriu

lio knygos ’Turienos po vandeniu“, kurią išleido Nidos 

Knygų Klubas (1 Ladbroke Garuens. London. W II,"""Gr. 

Britain). Knygoje yra 35 trumpi pasakojimai. Jos kaina 

$1.00 minkštais viršeliais ir $ 2.00 kietais.

Visą dieną mynęs dvirati, be tvorų nieko kita žemai
tiško nematęs, pavakariais sustoju sodyboje tarp alksny
nų. Pasitinka apšepęs šeimininkas ir- visai nereaguodamas 
i mano nužemintus šnekalus- paima mano dvirati- užkelia 
i svirną, užrakina duris, paskui paprašo mano paso, ji Įsi
kiša kelnių kišeniun ir, nieko nesakydamas- eina i pirkią. 
Nors ir žodiškai nekviestas, bet kaip žmogus, iš kurio buvo 
paimtas toks svarus užstatas, isekiau ji vidun.

Plūktinė asla, trys vaikai terliojasi pasuoliais. mote
riškė liuobiasi prie pečiaus. Šeimininkas atsisėdo užusta
lėm vis dar man nepratardamas nė vieno žodžio. Apdali
nau vaikus pigiais saldainiais, tuo Įsigydamas motinos 
palankumą- bet pats pilaitės valdovas vis sėdėjo nešnekus. 
Išsitraukiau pokeli Klaipėdiškos, paklojau ant stalo arku- 
žą popieriaus. Susisukom, užsidegėm iš pečiaus žarijų, 
kur marmaliavo vakarienė, užsimezgė šioks toks bendra
darbiavimas. bet kalba vistiek nesirišo.

Atnešus stalan vakarienę, savininkas pamoja ranka 
ir man sėstis prie bendro dubenio, merkiam šaukštus Į 
karštą viralą, laikydamies tam tiki o ritmo, kad vienas 
kitam nekliūtum. Tos ceremonijos metu nieko nekalbė
jom, kas man, aukštaičiui- buvo begalinė kančia. Net 
nežinojau, ar esu priimtas naktigulto, ar dar reikės kur 
kitur paieškoti, nors ir jau buvo gerokai sutemę.

Po vakarienės vėl susisukom pirktinės, kalbos ir vėl 
nesuradom. Viską išbandęs susiartinti su žemaičiu- dal
is terbelės išsitraukiu Lietuvos žemėlapi ir, ji paklojęs 
ant nurinkto stalo, pirštu vedžiodamas klausiu- kur čia 
bus Varniai. Be jokio tikslo, tik taip sau. kad galėčiau 
kuo nors sudominti šeimininką. Ogi žiūriu, vyras susido
mėjo ir prisitraukė arėčiau.

Mano nelaimei, tais laikais Varniuose veikė koncent
racijos stovykla negeriems lietuviams. Ir kai visiškai ne
pagalvotai priminiau tą nelemtą vietovę (iš tiki-ųjų va
žiavau Į Telšius-aplankyti pažįstamo), žemaitis ir klausia:

— Vo kon tin veksi?
•Jokie argumentai negalėdavo Įtikinti kaimiečio, kad 

tu važinėji po Lietuvą kaip ekskursantas, pasižmonėti- 
pasidairyti, kaip atrodo mūsų gražusis kraštas. Jis būtinai 
turi žinoti, kur ir kokiu reikalu keliauji- net nurodant pa
vardes ii- adresus. Kaitą netyčia paminėjęs Varnius, turė
jau meluoti ir toliau.

— Važiuoju pas savo giminaiti. — atsakiau, nieko 
geresnio negalėdamas sugalvoti.

— Uždarytas? — nusigandęs paklausė šeimininkas, 
sakytum, turėtų reikalą su raupsuotuoju.

Jo nešnekumas mane visiškai išmušė iš vėžių. Įkliu
vau galutinai ir turėjau išradinėti fantazijas apie mano 
tariamą giminaiti, kuris uždarytas anapus spygliuotų 
vielų.

— Vo ilgam ons užkabints? — nesiliovė mane tardęs, 
matyti- patenkintas, jog pasiėmė mano pasą.

Ėmiau vapalioti apie kažkokias amnestijas, mažinau 
naujai Įsigyto giminaičio kaltę- negrąžinamai klimpau 
pats Į savo paspęstą tinklą.

Po nevykusio pasikalbėjimo šeimininkas nuvedė ma
ne i alkierių, paguldė minkštai po duknom (nors tai buvo 
vasaros metas) ir, išeidamas, po raktu uždarė duris. Išsi
miegojau karališkai.

Pusryčiai taip pat buvo karališki. Ant stalo garavo 
miežinės košės dubuo, kurio viduryje liūzgėjo taukų aki
varą. kabinom mediniais šaukštais kiekvienas iš savo 
sklypo, pasidažydami neišsenkamoj riebalų balutėj. Taip 
pasistiprinus ir po to užsirūkius, žemaitis mane išvedė 
diendaržin. atrakino svirną, išnešė dvirati, pasą ir geroką 
varsną lydėjo iki pat vieškelio, nors ir buvo pati dabyme- 
tė. Pavieškelėj jisai tik numojo ranka Į mano klausimą, 
kiek esu skolingas už tokią vaišingą pastogę, ir teprabilo 
jau man besėdint ant balnelio:

__ Ponali, tik jau kaip ten klaus policija, tai nesakyk,
pas kon nakuojai...

Šis pažadas ištesėti nebuvo sunku.

Olandijoje buvo kilęs didelis triukšmas, nes princesė 
perėjo į kataliku tikėjimą ir susižiedavo su kataliku, 
o Olandijos karališkoji šeima > ra protestantu tikėjimo, 
liet meilė viską nugali, dėl pasirinkto vyro princesė 
atsisakė savo teisiu į sostą, i kuri gal niekada nebūtu 
atsisėdusi, nes jos sesuo yra pirmoje vietoje.

Teisės patarimai
tvarkytas, nes kitaip galite 
netekti savo vaisių ūkio ir 
nesulaukti to. ko tikitės.

ATSISVEIKINU

I

Benediktas Rutkunas

Iš KARUŽIO JOJAU

Iš karužio jojau,
godeles godojau.

Ei, žirgeli, duoki valią — 
neški pas mergelę!

Šviečia margas dvaras, 
kiemo uosiai šnara —

mano mylima mergelė 
manęs nesutiko.

Dailiai pasirėdė,
šalia kito sėdi —

vysta rūtų vainikėlis 
ant jaunos galvelės.

—Sveika, mergužėle,
balta lelijėle,

ar nelaukei manęs jauno 
»č Lam i in urrižtant?

—Atnešiau tau žiedą
ir šilkų parėdą,

aukso narve saulės krašto 
giesmininką paukštį.

Mergužėlė verkia,
kaseles sudarkius:

—Ko nepasiuntei žinelės 
iš karo laukelio?

—Gaudė miestų mūrai, 
plūdo kraujo jūros —

nešė kulkos tau žinelę 
bernužėlio laukti.

—Nelankei darželio,
nelaukei bernelio —

nedėvėjai vainikėlio 
nė trijų metelių!..

Aš palikau paukštį
ant dvarelio aukšto,

gramzdinau aukselio narvą 
ežero dugnužin.

Aš sviedžiau žiedelį,
dovanų žiedelį

į bedugnio ežerėlio 
juodąjį gilumą...

SAGA, ŽIRKLĖS IR 
ANTPIRŠTIS

Advokatė .M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attornev at Law,
8 Belgrade Avė.. Roslindale.
Boston. Mass. 02131.

Klausimas

Su labai skaudančia šir
dimi turiu atsisveikinti su 
Keleiviu. Jis buvo mano mė
giamas draugas per daugeli 
metų. Jis mane lankė visur, 
kur tik gyvenau.

Alano didžiausia nelaimė 
—akių šviesa baigiasi. Ieš
kojau pagalbos, bet nesura- 

Atsakymas dau. Reikia išsižadėti visu
o , m , . . .. savo mėgiamų darbu: siuvi-Sunku Tamstai patart., nėtį, ; u

Mano ka.lpT»™st?.1,, T?^tosvy- Džiaugias, kad galiu sau
jaunesnysis brolis pasiliko tarti. Gal motina norėtų pas tyt
su motina, o as Įstojau i ka- jus i Kaliforniją nuvažiuoti > 
riuomenės moterų tarnybą. įr ten su Tamstos šeima gy- 
kad tik iš namų galėčiau iš- venti- čia pardavus ir su
eiti. Betarnaudama sutikau tvarkius savo reikalus?

Mano motina ištekėjo už 
kito vyro, ir aš negalėjau su 
patėviu sugyventi. Mano

vyrą iš Kalifornijos, už ku
rio vėliau ištekėjau. Mes tu
rime nedideli vaisių ūkį, i 
kuri Įdėjome daug darbo, li
tas ūkis mums duoda neblo
gą pragyvenimą. Dabar ma
no patėvis mirė ir paliko

Siunčiu $5. Tai mano au
ka. Siųskite už tą penkinę 
Keleivį tam, kuris pats ne- 

Tamstos vyras yra logiš- pajėgia jo užsiprenumeruo- 
kas žmogus, ir jis labai tei- ti.
singai samprotauja. Tiktai xr. ..... .
Tamsta ir vvras galite nusi- . Vlsam ke,e,v1,0 , st?,m 
tarti, ar pakeisti savo gyve- s,unclu g«"aus»i »>nkej.mi). 
namąją vietą ir grįžti pas Ona Paulaitienė

motina, pagal testamentą čau. jei nutartumėte visą sa- Wellesley Hills, Mass 
daug turto ir net dvejus na- VQ Kalifornijoje %r. P. S. Aviu uz auką. kūną
mus. Ji yra nelabai geros sunaudosime jūsų nurody-
sveikatos ir dabar man ra- duoti ir patenkinti motinos tam tikslui nes yra daug 
so. kad persikeičia u su šei- piašymą, būtinai patai čiau, norinčių Keleivi skaityti, tik 
ma pas ją gyventi i Massa- prieš galutinai nutariant, nepajėgiančių sumokėti pre- 
chusetts ir ją prižiūrėčiau, nueiti pas advokatą ir pa- numeratos. Tai daugiausia 
Ji žada mums ir visą turtą prašyti, kad susitarimas su lietuviai, gyvenantieji kituo- 
po mirties palikti. Bet mano motina būtų raštiškai su- se kraštuose.
vyras sako, ”kam aš turiu_________ _______________________ ______________ _
savo ūki parduoti, važiuoti 
per visą Ameriką — iš Ka
lifornijos i Massachusetts, ir 
ten karšinti uošvę ir laukti, Į
ką ji man paliks ar nepa- ' ----------------- *
liks.“ Jis sako, nėra namų LEAVE YOUR TEARS IN 
be dūmų. kartu begyvenda- MOSCOW, Barboros Armonie- 
mi dar susipyksimę. ir tada: nes "Kryžiau? kelių“ Sibire 
mums nieko nepaliks- Man
gaila motinos. Tai ką man 
darvti?

K. Z.
Los Angeles, Cal.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

aprašymas, surašė A. L. N»s- 
vytis, 222 pusk. kaina ....$3.95.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuviu istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 nuslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais ........................................ $4.00

tiktai prieš 200 metu. Vie- žemaičių krikštas: p. Abeiw. 
nas olandas, kuris buko auk- htortni’ " žem,ia’
šakalys, negalėjo žiūrėti-
kaip jo sužadėtinė, besiūda
ma kraiti, vis badydavo sa
vo švelnius pirštus adata.
Jis tada sugalvojo ir padarė 
savo sužadėtinei iš aukso 
gražų antpirttį ir uždėjo iai.IM5 MBTAI KhJn) 
ant piršto. \ ėliau JIS labai nimu antroji dalis, 592 puslapiai, 
praturtėjo beplėšdamas to
kių antpirščių gamybą.

V. Čekauskiene

VIDURIAM UŽKIETĖJUS

što laikų. kieti aoaarai ___ $2.5'

PASAULIO LTETUVTU ŽINYNAS 
paruošė Aniceta.® Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius rišame pasaulv. 

464 psl. Kaina ..............< - - - 8S.5P
DIENOJANT. “knygnešiu karaliaus’- 

«ūnaus Kin-o Bielinio idomūs atsi 
minimai. 464 psl.. kaina. $6.00

Kaina ............................ .......... $6.00

ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K. Žoxo I- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ..................................... 85.U0.

Dėl netinkamo maitini
mosi užkietėjus viduriams, 
nesant kitų liguistų reiški
nių. stengiamasi sužadinti 
žarnų peristaltiką ir jas iš
tuštinti.

Patariama valgyli pro
duktus, turinčius lastelie- 

Saga buvo išrasta prieš juodą duoną, rūgščius
kelis tūkstančius metų vidų- P“™ produktus (rūgštų 
rinėje Azijoje, mongolų gi- pieną), saitas vais.ų sriubas, 
minės. Bet tiktai Europoje virtų daržovių mišraines su 
«agai segti atsirado ąsa aliejum, žalias daržoves (ir 
(kilpelė) ir skylutė. Išradę-i ™eščius kopūstus). medų, 
iai tada buvo patenkinti, cukrų kitus cukrinius garnį- 
kad jiems i galvą atėjo to- slyvų, ir k.tų vaisių
kia „geniali mintis“, tad sa- kompotus, virtą mėsą, birias 
gos ir ąsos buvo vartojamos ^mbių miežinių kruopų 
įvairiose drabužių vietose, kosės (pertrintos kosės -
kui ‘ik šiek tiek jų buvo ga-! ™anM- .’yu) netlnka). *’e; 

’ Įima prisiūti. Tų sagų sagu- bus maistas taip pat skatina 
čių tada drabužiuose prisių- zarl1-vn" peristaltiką, jeigu 
davo tiek daug. kad reikė- J* naudojamas kartu su bu- 
davo daug laiko sugaišti nnciu daug ląstelienos ma’s-
joms seginėti ir atseginėti.. itu- a gomosios fl u. . - 
J .J mama daugiau, negu

Žirklės buvo išrastos prieš prastai.
Televizijos aktorė Mary Castle du su puse tūkstančių metų,____________________
gavo susipažinti su Santa Moni- bet jos tada atrodė visai ki- 
cos, CaL, kalėjimu, nes ji nusi- į taip, negu dabartinės. Grai-
kalto eismo _________ . . . #
lėms — greitai važiavo ir neto- tiktai avims kirpti, 
rėjo leidimo vairuoti. j Antpirštis buvo išrastas

pa-

Kalbėti tiesą yra buržua-
(tranko) taisyk-, kai tada vartodavo žirkles ',‘”2 __ ,Z I tiktai avims lomti. pilnai pate,„na,

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 16 trumpi 
pasakojimu. 1°0 psl. Kaina .. $2 0

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

lis!-ai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems. iri*ta 
$26 pusi. kaina ......................$5.00

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardo 
nas. Kaina .......................... 25 Cnt

MARLBOROUGH’S LTTHUAfclAN 
SELF-TAUGTIT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
pcl., kaina .......................... $1.25

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
pal. Kaina................................$3.00.

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

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

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumna bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
T-ahai daug informacijų, 96 osl. 
Kaina .................................. 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI noc 
seniausiu laikų iki Lietuvos ne-
friklausomybės galo 1795 metais 

’arašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina ...................................... I10.0C

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose daly«e. 
Visos tTys dalys įrištos į vieną 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės, 
knygą, kieti viriai, 681 puslapis 
Kaina .................................. $6.00

,1ei u v A BUTO, įsienono nimo 
labai vaiz-džiai ir įdomiai oar^ytl 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .. $5S6 

SOCIALDEMOKRATIJA IR B0L 
SEVIZMAS. Pagal Kautski. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cit

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psl., kaina........  25 Cnt

KODĖL AS NETIKTU J DIEV4? 
Atvira nuomonė, įdomūs artrumen- 
tai. Kaina ........................... 20 Crt

JUOZAS STALINAS. arba kala 
Kaukazo išponi« buvo pa«įdaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

(TETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam-. 144 pu?l»- 
piu. Kaina ...............................- 11 OO

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. a-ba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina . . li,36

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trurpaa 
socializmo aiškininmas. Kaira 26 c.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroio Lietu
voje. Kaina............................  25 Cnt.

VISUOTINAS TVANAS. Ar gsiėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas ? Kaina .......... 26 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
višku ir kitu tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina ............... 11.25

CEZARIS. Mirko Jeeu’ič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos <• dalys.......... F,.06

NEPRIKLAUSOMOS I.TETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną- Kr.rys. la
bai daug paveikslų, 255 psl. zera 
popiera. Kaina ........................15.06

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve- 
nimo. 178 psl., kaina ...........12.06

ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų “vaduotojų’. 536 ps!. Kaina 15.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios i 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kabia ........................................ 50 Ct.

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

DEMOKRATINIO SOČIA LI7MO 
PRADAI. Populiari ir naulingu 
knyga šių dienų klausim airi su
prasti. Kaina ........................... SOe.

ne.
pateisinama priemo-

Leninas

Užsakymus ir pinigus prašomo siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<34 E. Broadtray ------ :-------So. Boston 27, Mi
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VIETINIS ŽINIOS
BOSTONE NETRŪKSTA 

PATRIOTŲ
tinių šokių sambūrį, bet ir 
pasiekti tų šokių aukšto me
ninio lygio. Ir šį kaitą jos 
darbu visi gėrėjomės. Gėrė
jomės ir jaunimo deklama
cijomis (B. Adomavičiūtė, 
B. Vaičjurgytė ir L. Baltušy
tė). Aštuonytį šokant daina- 

Romas
Budreika grojo smuiku, o 
Jeronimas Kačinskas skam
bino pianinu- Paskutinieji 
du dalyvavo ir Sedutę šo
kant.

Buvo renkamos ir aukos.

Pereitą sekmadienį, vasa
rio 16 d., Lietuvos nepri
klausomybės akto paskelbi
mo sukakties iškilmės pra
dėtos 10 vai. Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje pa- vo moterų choras, 
maldomis.

So. Bostono aukšt. mo
kykloje iškilmės buvo žadė
ta pradėti 2 vai. popiet, bet 
dėl blogo oro teko jas pusva
landį nudelsti. Dribo tirštas

Mieliems artimiems kaimynams

JUOZUI IR JO ŽMONAI B1ELINIAMS

pavergtoje Lietuvoje mirus, jų broliui Kiprui gilią 

užuojautą reiškia

Jadvyga Tumavičienė ir jos šeima

J- Audėnas lankėsi Keleivy Pamaldos evangelikams

Vliko prezidiumo narys, 
šeštadienį ir sekmadienį kal
bėjęs inžinieriams ir bend-

SKAITYK
CHELSONO

STASIO Ml 
PARAŠYTI

Knyga atveria kelią į 
nuostabų mokslo ir žinių 
pasauli, atskleidžia tai. kas 
gera ir kilnu.

I
į LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio admi
nistracijoj už 50 centų.

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

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

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

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Mas*.

636 E. Broadway,

Šį sekmadienį, vasario 23 
d- 2:30 vai. popiet First KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Lutheran Church, 299 Ber- Amerikoje,” DAUG PA

VEIKSLU. KAINA MINK
ŠTAIS V IKSAIS $4.00, 
KIETAIS— $5.00

REMEMBER/ 
CANCERSY 
SEVEN 
DANGER

sniegas ir pustė, tai buvo ! kurių surinkta keliolika šim- rame Bostono lietuvių Vasa- Q
___ i,,. __ 4*___ virs 1A_cioc KCieV OL.» DUS DOSLOnC 11 a-sunku važiuotiems ir peš
tiems laiku ateiti- Anot gar
bės konsulo Anthony Shall- 
nos pasakytų žodžių: ”Visi, 
kurie atėjo, yra geri patrio
tai- Lietuvos laisvės kovų 
rėmėjai.“

O susirinko beveik pilna 
aukšt. mokyklos erdvi salė.

Iškilmės pradėtos vėliavų 
įnešimu. Jų buvo tikrai 
daug (legionierių, savano
rių, jaunimo organizacijų). 
Stud. Algis Lapšvs perskai
tė Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą

Po poetinės kun. Liaubos 
invokacijos adv. A- Young 
supažindino su gubernato
riaus Peabody atstovais, ku
rie atvyko i minėjimą: gen. 
McLaughin ir maj. Cogan. 
Pirmasis tarė žodį, o antra
sis jierskaitė gubernatoriaus 
deklaraciją.

Generolas McLaughin y- 
ra žymus didžiojo karo da
lyvis. buvęs karo žygiuose 
Europoj. Korėjoj ir kitur. Jo 
žodis buvo ypatingai svarus 
mums. lietuviams, nes kal
bėjo, tarytum pats butų lie
tuvis, mūsų rūpesčius gyvai 
atjausdamas. Jis sakė, kad 
Amerika yra Europos vai
kas. Europa senstelėjo, ir 
jau suaugusiai Amerikai 
tenka padėti savo tėvui, o 
kartu ir Lietuvai- Buv. pre
zidentas Huveris sakęs, kad 
kas nori pažinti Europą, tas 
turi pažinti Lietuvą. Ir ge
nerolas kalbėjo apie tauty
bės išlaikymą ir reiškė įsiti
kinimą, kad Lietuva tikrai 

.atgaus savo nepriklausomy- 
’bę. <

Lietuvos garbės konsulas 
adv. A. Shallna padėkojo 
jam už tartą žodį ir pasi
džiaugė- kad nepaisant to
kio blogo oro tiek daug at
silankė i iškilmes. O tai ro
do, kad mūsų tarpe esama 
daug gerų patriotų.

Adv. .J. Grigalus perskaitė 
Bostono miesto majoro de- 
klaraciją-

I>atvių vardu gražų svei
kinimą lietuvių kalba tarė 
latvių poetė Marija Umie- 
žus, kuri buvo palydėta gau
siais aplodismentais. Ukrai
niečiai atsiuntė ilgesnį nuo
širdų sveikinimą raštu.

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo VLIKo atstovas Juo
zas Audėnas, atvykęs iš 
New Yorko. Jo gyvas, turi
ningas ir kondensuotas žo
dis padarė visiems labai ge
rą įspūdį. Jis telpa pirmame 
šio laikraščio puslapy.

Po trumpos pertraukos 
prasidėjo meninė dalis.
Čia nuotaikingai dainavo 
solistas Benediktas Povila
vičius ir kompozitoriaus Je
ronimo Kačinsko rūpestin
gai vedamas Šv. Petro lietu
vių parapijos choras-

Tautinių šokių sambūrio 
vedėja Ona Ivaškienė yra 

* tikra burtininkė. Ji sugeba 
ne tik suburti jaunimą į tau

tų dolerių. rio 16-sios minėjime, Juozas
... ... . , Audėnas, prieš grįždamas į

Minėjimo pradžioje bu- jęew Yorką, pirmadieni lan-
vo sugietoti Amerikos ir kėši Keleivio įstaigoje. 
Lietuvos himnai. ________ _________

Aplamai Amerikos Lietu
vių Taiybos surengtas Va
sario 16 minėjimas buvo 
sklandus. Norėčiau tik pri-

Sandariečių banketas

Sandaros 7 kuopa vasario 
16 d. surengė banketą į Va- 

kišti, kad nebuvo iš anksto sario 16 d. iškilmes atvyku-z • T7V1 j i • T_ - . ..

pylinkėse gyvenantiems lie
tuviams evangelikams pa
maldos, kurias laikys kun. 
H. Dumpys.

Chevrolet įmonė didina 

darbininkų skaičių

pasirūpinta,
mikrofonas.

Minėjimui 
to skvriaus 
Bajerčius.

kad veiktų

vadovavo Al- 
pirm. Vladas

J. Vlks

Aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams

Bostone minint Lietuvos • 
nepriklausomybės paskelbi-; 
mo sukaktį vasario 16 d. su
rinkta $1,150. bet tai nėra

šiam Vliko atstovui Juozui 
Audėnui pagerbti. Jame, be 
paties svečio J. Audėno, dar 
kalbėjo V. Bajerčius, A. 
Young, I. Mickūnienė, J- 
Kačinskas, J. Tuinvla, J. 
Sonda.

Banketui vadovavo Br. 
Bajerčius.

Bostono švyturys ir metro 
yra istoriniai paminklai

Chevrolet ir Fisher įmo
nės Framinghame numato 
priimti 900 naujų darbinin
kų. Tuo būdu ten dirbs 
2,700 darbininkų.

Išėjo K. V. Banaičio sonata

Bostono uosto švyturys 
pripažintas istoriniu pa- 

galutinė suma, nes dėl blo- rninklu- Jo šviesa pirmą kar-
go oro daug kas negalėjo 
minėjime dalyvauti. Tie. 
aišku, savo auką įteiks vė

tą sužibėjo 1716 metais. 
1776 m. britai jį sunaikino- 
bet 1783 m. jis vėl buvo at- 

liau Amerikos Lietuvių Ta- statytas. Jo šviesos stipru- 
rybbos skyriaus ižd. J. Son- mas lvgus 100,000 žvakių.

“ ‘ ' Tokia pat garbė teko ir
nožeminiam geležinkeliui

dai (636 Broadwav, So-
iiiizrv

toj sumoj dar nėra inžinie- (subvvay), kuris atidalytas 
rių-architektų aukos. Jie 1897 m. Už jį senesni tėra
kasmet surenka nemažą su
mą, reikia manyti, kad ir

tik Europos požeminiai ge
ležinkeliai. Pradžioje tasai

Išėjo neseniai mirusio 
kompozitoriaus K- V. Ba
naičio sonata smuikui, kuri 
išleista smuikininko Iz. Ya-
syliūno sumanyto fondo lė
šomis. Tam fondui I. Vasy- 
liūnas surengė kelis koncer
tus ir jam atidavė visą savo
pelną.

Skaityk Stasio Michelso- 
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir-

S1GNALS 
1

l

šitą vyrą. Samie Earl Ammons. 
FBI labai norėtu sugauti, nes 
jis kaltinamas padaręs įvairią 
nusikaltimu, ypač nužudymų.

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

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą:

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

Newark 4, N. J.

NAUJAUSIOS KNYGOS

GYVENIMO VINGIAIS- 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės idomūs atsi
minimai,
na $3.50

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- Lietuvos 
SAI. Julijos švabaitės ei-

360

Ar turi šitas 
knygas?

psl., kai- D(DYSIS SAPNININKAS, 185
psl. kaina .................... S 1.50

RESPUBLIKOS 
ISTORIJA. su spalvotu- žemė
lapiu, 96 psl.. kaina . . $0.75

lėraščių rinkinys- 96 psl., GYVULIU PROT AS, 212 psL,
kaina $2.00 kaina 75 centai.

ŠVENTADIENIS UŽ MIES- ijetuVOS ŽEMĖLAPIS kai
TO, Mariaus Katiliškio 17 

novelių, kaina $5.00.
KATRYNA, Sally Salmi

nen, garsios švedų rašyto- DĖL pinigų. 3 
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia

na $0.50

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

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

knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl.

LYTIŠKOS LIGOS. dr. E. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina *0.25

šiemet jie tai padarė, tik ne- Bostono geležinkelis tebuvo 
suspėjo įteikti. } mylb) ilgio. Įdomu, kad

daug kas priešinosi jo sta- 
\ ėliau Keleivyje bus iš- tvmui, bet kai buvo pastaty- 

spausdintas aukotojų sąra- ^s. ui ir kiti miestai pradė- 
š38- • jo tą pat daryti-

Televizija sniege paskendo Tomas Grigaliūnas iš So. 
Bostono išrinktas i North-

Koks buvo Bostone oras eastem universiteto studen-
vasario 16 d., rodo šis fak
tas: telezizijos stoties (Cha- 
nel 5) filmininkai važiavo 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimo nufil
muoti, bet pakely įstrigo 
sniege ir neatvažiavo.

Vienuolika radijo stočių 
garsino mūsų šventę

Alto skyriaus rūpesčiu, 
šiemet Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
tį trumpiau ar ilgiau pami
nėjo 11 Bostono radijo sto
čių. Programas joms paruo
šė Laisvės Varpo vedėjas 
Petras Viščinis-

Bostono detektyvas įeit. John 
Donovan laikraštininkų klausi
nėjamas San Francisco aerodro
me. Ten jis atvyko, ieškodamas 
ryšio tarp Mass. valstybėje 12 
moterų nailono kojine pasmau
gimo ir Oaklande panašaus nu
žudymo Elizabeth Martin ir jos 
dukters.

tų laikraščio redakciją.

IEŠKAU DARBO

Esu stalius (carpenter), 
pritaikau duris, langus, tai
sau ir i vedu vandentiekio 
vamzdžius- elektros apšvie
timą. kiliuoju sienų apmu
šalus ir tt. Kam toks žmogus 
prie dideliu namu reikalin
gas. prašau pakviesti.

Vaclovas Joniką,
1001 Black Horse Pike. 
Pleasantville- N. J.

Jieskojimai
Ieškau savo tėvo George 

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

Imkit ir skaitykit

ką tik išėjusią

Kipro Bielinio 
knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Geneviene Andrela. 
167 Scholes SU 
Brooklyn 6. N. Y.

Išlaidos bus gražintos. (10)

kaina
$6.50.

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

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

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

STABMELDIŠKA 
32 psl., kaina .

LIETUVA, 
.......... $0.10

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl.. kaina .. $0.2S

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

Norėčiau susirašinėti su Jo 
zefina Yonk-Jankauskiene. gy-, Vpntėio 
venusia Clevelande. Ohio. Su ja 1 J
buvau susipažinęs Buffalo. N.Y.

Joseph Endz.inskas.
c o Braudner. John‘s Dr..
Angola. N.Y.

Ieškau Teofilio Pupkio. Gir- 
dėja.u. kad jis gyvena Maine 
valstijoje. Turiu svarbų reikalą.

Valis Aukštas, Box 503. 
Millinocket. Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotu organizacija gvvvrta mm 1886 metu ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nariu ir ,a.uo Iidžiausį ka
pitalą. s______
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA aodrauda gera. ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriona pagalba ir fra- 
temalir-ę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
ST.A DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo .$100.00 iki 
$10.000.00. '
SLA Taupomosios apdraudos . svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
ST A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos vra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teik-ia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

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

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 

tos vergų stovyklos, kuriose ATSIMINIMAI APIE JUO

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

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

ir žuvo
broliai, seserys, giminės ir

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl.. kaina .. $5 O0 

mūsų ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet- anarchizmas
ronėlė Liūdžiuvienė, 88

29
na

psl., kai- 
... $0.15

psl. kaina..............$1.00
draugai. Lietuvių kalba to- RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
kios knygos dar nebuvo. ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Iš DŪMINĖS LŪŠNELES. K. 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., Raina ..................... $1.00

zas Liūdžius, 246 pusią- DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15piai, kaina . $3.00.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik...................................... $6.50
Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina....................................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ..............  $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik..............................................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina......................................................... $1.00

Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ......................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinė* novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina ............ .Av.. .......... ................ $2,00

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

Į E I L Ė S IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re- 

į umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
IOS SUPRATIMAS. 80 psL, 
Raina ............................. $0.20

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

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

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

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

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

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

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad way 
Su. Burtos 27,

t t
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Lietuviai Bostono varžybose

BOSTONAS MINI 
DONELAITĮ

Bostono Kultūros Klubas 
šio šeštadierio, vasario 22 
d., susirinkimą skilia Kristi
jonui Donelaičiui pagerbti.
Susirinkimas, kaip papras
tai, bus Tarptautinio Insti
tuto patalpose (190 Beacon 
St.), pradžia 7:30 vai. vak.

Apie poetą K. Donelaiti 
kalbės iš New Haveno atvy
kęs estu poetas* meno istori
kas ir kritikas Aleksis Ran-

nit, kuris dabar dirba gar
siame Vale universitete. Jis 
yra pasižadėjęs apie Done
laiti kalbėti net keliuose 
JAV universitetuose.

A. Rannit yra išvertęs i 
estų kalba nemažai lietuvių 
poezijos ir kelis dramos 
veikalus, o jo poezijos yra 
išversta i lietuvių kalbą.

K. Donelaičio ”Metų“ iš
traukas skaitys akt. Algi
mantas Žemaitaitis iš Wa- 
terburi°- kuri bostoniečiai 
dailiojo žodžio brangintojai 
jau yra pamėgę.

Visi kviečiami minėjime 
dalyvauti.

Algis Makaitis šachmatu 
vadovybėje

Algis Makaitis, 19 m. am
žiaus. So. Bostono LPD-jos 
šachmatų komandos kapito
nas, Harvardo universiteto
studentas^ vra išrinktas Met
ropolitan Chess League 
Tournament direktoriumi. 
Jis tvarko dabar vykstan
čias Bostono tarpklubines 
varžybas, kuriose dalyvauja 
arti 30 komandų trijose kla
sėse. Vyriausioje klasėje da
lyvauja lietuvių komanda.

Linkėjimai iš Nashua

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos valdyba išsiuntinėjo 
nariams 1963 m. apyskaitą, 
kuria ši ketvirtadieni svars
tys visuotinis susirinkimas.

Iš jos matyti, kad per 
1963 metus turėta apyvartos 
$105.792 (1962 m.—$99,
851), brutto pelno $59-346 
(1962 m.—$58.609), išlaidų 
$53966 (1962 m-.$52,109), 
gryno pelno $5-380 (1962 
m.—$6,500).

Draugijos turtas 1963 m. 
gruodžio 31 d.—$344-989, 
tame skaičiuje pinigų ban
kuose ir kasoje $37,797.

Per metus mirė 36 nariai 
(1962 m.—22).

Petroniai minėjo 50 metų 
sukakti

Seni Keleivio skaitytojai 
Ona ir Jonas Petroniai, gyv. 
So. Bostone, vasario 1 d. 
minėjo savo vedybinio gy
venimo 50 metų sukati.

Jų dukterys, žentai ir vai
kaičiai sukaktuvininkams 
padarė staigmeną- ta proga 
suruošdami neispėję gražią 
puotą.

Sveikiname ir mes sukak
tuvininkus ir linkime jiems 
dar ilgų laimingų metų.

O. ir J. Petroniai dėkoja 
už jiems surengtą puotą, do
vanas ir sveikinimus.

Lapinų išvyka

Nuo rudens So. Bostono
Lietuvių Piliečių Draugijos 
šachmatų komanda daly
vauja Bostono tarpklubinė- 
se varžybose (Metropolitan 
Chess League Champion- 
ship Division). Jei anksčiau 
galėdavome pasidžiaugti 
sėkmingu lietuvių šachmati
ninkų pasirodymu, tai šito 
negalima teigti apie dabar 
vykstančias pirmenybes. 
Komanda sunkiai varosi. 
Prošvaistę teikia tik mūsų 
jaunuoliai. Pav. praeitose 
varžybose su Arlingtono ko
manda tašką laimėjo Algis 
Makaitis ir pustaški Algir
das Leonavičius.

Vasario 7 d. mūsų koman
da rungėsi su Cambridge I. 
kuri eina be pralaimėjimo. 
Rungtynės nutrauktos prie 
padėties 21 2—l1 su viena 
rebaigta partija Cambridge 
naudai. Algis Makaitis įvei
kė stiprų varžovą dr. Ber- 
gell.

Vasario 14 d. lietuviai 
rungęs su Harvardo koman- 
rr.anda pas juos (Eliot Hou
se).

Įdomus bičių ūkis

Rudauskui pavardė 
nekliudo

Vieną dieną eidamas 
Broaduay pamačiau besto
vinti autofnobilį su dideliu 
parašu ant šono: Apolinaras 
Rudauskas- General Car- 
pentry. Kitchens- Cabinets, 
Finiching.

Mažas faktas, bet vertas 
dėmesio. A. Rudauskui iš 
Lietuvos atsivežti vardas ir 
pavardė, matyti, netrukdo 
jo verslui, nes jis, girdėjau 
darbo turi, kiek tik pajėgia 
dirbti.

O kiek mūsų taip lengvai 
atsisako savo gražių lietu
viškų vardų ir pavardžių, 
teisindamiesi, kad jos yra 
kliuvinys jų darbam dirbti. 
Moterys, sekdamos ameri
kietes, atsisako ne tik pavar
dės, bet ir vardo. Yra tokių, 
kurios net pvksta, jeigu kas 
jas pavadina ar laikrašty 
parašo, pav. Ona Butkienė, 
o ne Mrs. Anna Butkus.

Vis tai reiškiniai savęs 
nuvertinimo, negerbimo to. 
ką esame atsivežę iš savo 
gimtojo krašto, ką mūsų tė

vai per amžius brangino. 
Apolinaras Rudauskas y-

ra pagirtinas už tai, kad jis 
brangina savo senąjį vardą 
ir pavardę ir vergiškai nesu
sikūprina prieš kitataučius.

J. V-ga*

E. Ketvirtis — legionierių 
spaudo* pirmininkas

Edmundas Ketvirtis iš
rinktas naujai sukurtos 
Massachusetts legionierių 
spaudos draugijos pirminin
ku. Ta draugija pradėjo 
leisti ”The Massachusetts 
Legionaire,“ oficialų Mass. 
valstijos legionierių organą.

E. Ketvirtis yra Suffolk 
apskr. legionierių tarybos 
narys santykiams su visuo
mene palaikyti.

Mūsų padėka

Sausio 28 d. staiga mirė 
mūsų mylimas vyras ir tėvas 
Simonas Alukonis.

Nuoširdžiai dėkojame 
kun. Jonui Zabelskiui, atvy
kusiam į dėdės laidotuves iš 
Missouri valstijos, už misiąs 
kun. Klimui, misionieriui

kun- Jurgelaičiui, laidotuvių 
direktoriui Kasparui už pa
tarnavimą, ačiū giminėms 
Zabelskiams iš Waterbury. 
Alukoniams iš Nonvoodo, 
Alukoniams iš Chelsea. Alu
koniams iš So. Bostono ir ki- 
gams už mišias, gėles ir ve- 
gams už mšiias, gėles ir ve
lionio palydėjimą į kapus. 
Nuoširdus ačiū visiems. 

Nuliūdę:
žmona Marcelė, sūnūs 
Juozas įr Simonas, ir
marčios su anūkais.
__________________

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

g Šimtą metų gyvensi, 
x jeigu valgysi medų.
£ pirkdamas pas lietuvį 

VICTOR THOMAS,
189 Pleosant St., 

Watertown. Mass.
£ Reikalaukite jo aukštos 

kokybės medaus ir 
So. Bostone 

lietuvių krautuvėse

X
X

X

Antanas Judickis rašo iš 
Nashua- N.H., kad jis Kelei
vį skaito ilgiau kaip 50 metų 
ir kad Keleivį beskaityda
ma ir jo duktė išmoko gerai 
lietuviškai skaityti. Jis linki, 
kad Maikis su tėvu dar ilgai 
tarp savęs kalbėtųsi.

Senieji Lapinai su žmo
nomis ir viešniomis buvo iš
vykę rutulio mėtyti. Pirma

jai vietai buvo skirta dova
nėlė. Ją laimėjo Vida Mali- 
šauskaitė ir Gediminas Juo- 

' zapaitis. Baigus žaidimus 
buvo pasivaišinta.

Zinskiai išvyko j Floridą

3E

Seni Keleivio skaitytojai 
L. Končius (Konces) su sa
vo žmona Čiurlionyte, 612 
Pond St., So. Weymouth, 
Mass., gražiai tvarko savo 
bičių ūkį.

Jo ūkio ”Busy Bee Farm“ 
medus yra ne tik grynas,
bet ir suskirstytas pagal iš ? 
žiedų suneštą nektarą. Pre
kyboje jis yra plačiai žino
mas ir perkamas.

Končienė-čiurlionytė bu
vo atsilankiusi Keleivio re
dakcijoje knygų nusipirkti.
Ji yra didelė lietuviškų kny
gų mėgėja. Išeidama paliko 
Maikio tėvui dovanų ir me
daus stiklinę.

Končienė-čiurlionytė yra 
mūsų dailininko ir muziko 
K. Čiurlionio giminaitė.

LAISVES VARPAS
naujosios angluos lietuvi 
kLLTCRINfe RADUO PROGRAMA,

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
A?.I Bangomis 1190 kilociklu 

FM Bangomis 105.7 megacikiu 
Iš WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS
173 Arthur St

BROCKTON 18, MASS.

TeL JLniper 6-7209

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai- Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS Į LIETUVĄ

L Vasyliūno koncertas ž

Keleivio skaitytojai Zins
kiai iš Dorchesterio išvyko į 
Floridą 6 savaičių atostogų.

Linkime jims gerai pail
sėti.

Smuikininko Izidoriaus {
Vasyliūno koncertas bus ( 

7Jordan Hali kovo 14 d.

COSMOS PARCELS 
EKPRESS CORP.

FISH PIER LIQUOR CO., INC.
19 RAMP STREET

€OMMONWEALTH FISH PIER SO. BOSTON
ATVEžAME Į NAMUS ........................ DEvonshire 8-9027

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

pasirinktus gėrimus •

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, nakti ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai f 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 7 

7 
7 
į

l

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūšų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patamau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. a»ixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

nOBBCBBOOOBCSBBBOOCOeOOOCl

t 
I 
t 
I

ROOFING and SIDING CO.} 
i

469 W. Broaduay, So. Boston} 
AN 8-2150 {t

DAŽOME IR TAISOME }
Al Stecke F. Pukanasis { 
Res.: 8 Faxon St. Natick} 
Brockton 586-9272 655-08071

SAV-ON

, Telefonas: AN 8-2805
\Dr. Jos. J. Donovant
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valanuos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. J 
Vakarais iš anksto susitarus!

447 BROADU AY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOME TRI STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
na. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsn ištaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

I8TUGV LIETUVIŠKA. KKEIPKTTfiS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAŽ’VIN
GI AUSI AI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame so INTURISTO ijralio;imai?

Siuntiniai pri:mami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak- ketvirtadieniais nuo 
■ vai r\U iki 7 vai. vak h’ šeštadieniais nuo vai. ryto iki 2 vai. popiet

VEDftJAS: JONAS ADOMONIS

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent* 
ro susitarimą su U. S. S. R. 

VNESHPOLSYETORG

įstaiga bus priimama užsa* 7 
kymai sumokant vietoje nu* Į 
statytoji suma, ir gavėjas i 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri- j 
imtuvai, šaldytuvai, piani- Į 
nai, akordionai, siuvamosios 7 
mašinos, laikrodžiai, pal- 7 
tai, kostiumai, medžiagos, \ 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai \ 
priimami bendra tvarka, ' 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan
tuotas ir skubus.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadvray 

So. Boston 27, Mass. 
Telefonas AN 8-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir kati'o, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro
lės dalį, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lvgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:l Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 

7 jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
7 šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
į turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. 
• Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna 
: Fuel Co„ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame

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

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS !

Valandos: 2—4 ir 6—8 t
Sekmadieniais ir Šventadieniais J. 

pagal susitarime J
495 Columbia Road

ooooooooeooo&ąoeo&soeaooeueaooooooeeooooosooooeę

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptU3 ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S„ Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir sekm.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuc nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justine of thePeace——Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mas*.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadwav,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Coneord Rd_ Billerica. Mass.

TEL. MO

t Dažau ir Taisau i
£ Namus iš lauko ir viduje. ■* 
X Lipdau popierius ir taisau 
J viską, ką pataisyti reikia.
* Naudoju tik geriausią

medžiagą.

*• 
J

***«**«*

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Charles J. Kay *
LIETUVIS »

Plumbing—Heating—Gas—Oil *

Z License No. 4839 »
« »
* J Gazo šilimą permainyti $263 *
J Telefonas: CO 5-5839 *
* _______ :
X 12 MT. VERNOįį STREET i 
* DORCHESTER 25, MASS.

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

f i




