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Krovėjų unijos vadas 
jHoffa nuteistas

Didžiausias transporto vairuotojų unijos prezidentas 

Jimmy Hoffa teismo prisiekusiųjų pripažintas kaltu. Jau 

kelis kartus už unijos pinigų vartojimą savo reikalams jis 

buvo traukiamas atsakomybėn, bet jam vis pavykdavo iš 

tų bylų išsisukti. Valstybės prokuroras R. Kennedy rei

kalavo pakartotinai užvesti naujas bylas.

Ši kartą Hoffa buvo teis-į 
mo atsakomybėn patrauktas 
už darytas pastangas pa
pirkti teismo narius.

Po kruopštaus tos bylos 
parengimo dabar Hoffai 
jau nepasisekė nuo bausmės 
išsisukti. Teismo prisieku
sieji vienu balsu jį pripažino 
kaltu. Jam gresia 10 metu 
kalėjimo ir piniginė baus
mė. Bet J. Hoffa nenusimi
nė. Jis tuoj įnešė reikalau
jamą 75 tūkstančių doleriu 
užstatą ir žada teismo spren
dimą apskųsti aukštesniam 
teismui. Jis pinigų turi- Byli
nėtis gali. Yra kas jo bylas 
veda ir jį gina.

Nepaisant jam užvestų 
bylų ir įrodymų, kad jis pen
kis kaltus Teteisėtai savo 
naudai pavartojo unijos pi
nigus. jis vis sugeba daugu
mą unijos narių palenkti sa
vo pusėn.

Ir dabar Hoffa žada iš 
kalėjimo tvarkyti unijos 
reikalus, jeigu jam teks te
nai ilgiau pasėdėti.

Transporto unija yra gau
siausia, ji turi milioną sep
tynis šimtus tūkstančių na
rių.

1958 m. senato komisija 
pradėjo tyrinėti J. Hoffos 
veiklą- Ji rado kad šis vadas 
82 kartu apgaudinėjo unijos 
narius ir ėmė iš darbdavių 
kyšius, jiems grasindamas 
streiku.

Bet į J. Hoffos sauvalia
vimus nariai neatkreipė dė
mesio ir nepanoro unijos 
reikalus sutvarkyti. Tada 
AFL-CIO federacija šią 
transporto uniją išmetė iš 
savo narių tarpo.

Komunistų Kinijos 
nuodai

McNamara tiria 
padėti P. Vietname

Komunistinė Kinija ne 
tik visokiais narkotikais ap
rūpina jų vadinamus kapita
listinius kraštus. Ji paskuti
niuoju metu, norėdama įsi
teikti naujosioms Afrikos 
valstybėsm, užvertė jas ki
tos rūšies nuodais — sava 
propagandine literatūra.

Londone susekta, kad per 
Angliją buvo gabenami di
deli kiekiai Kinijos komu
nistinės propagandos spau
dos toms naujosioms vals
tybėms. Ypač daug tos ko
munistinės propagandos bu
vo nugabenta į Zanzibarą, 
Tanganiką, Ugandą, Keni
ją ir kt-

Kaip jau žinoma, visose 
tose valstybėse buvo pasikė
sinta nuversti ten esamas 
teisėtas vyriausybes, bet tai 
pasisekė tiktai Zanzibare, 
tik tenai įsigalėjo vienparti
nės sistemos šalininkai.

Kitos valstybės laiku su
sigriebė ir paprašė Anglijos 
paramos. Jos visos įeina į 
Britų imperijos tautų bend- 
inomenę, todėl turėjo teisės 
kreiptis į anglus paramos.

Š DALLAS KALĖJIMO 
PABĖGO 7 KALINIAI

Paskutinio meto žinios iš 
Pietų Vietramo nieko gero 
neskelbia: ten raudonieji 
partizanai vis stiprėja, gau
dami daugiau pagalbos per 
Šiaurės Vietnamą iš Kinijos.

Todėl JAV krašto apsau
gos sekretorius McNamara, 
vyr. štabo viršininko gen. 
Taylor, tolimųjų rytų sekr. 
Bundy, kontršpionažo Įstai
gos (CIA) viršininko Mc- 
Cone ir kt. lydimas, vėl iš
vyko i P. Vietnamą susipa
žinti su esama padėtimi.

Vieni sako, kad reikia 
pulti Š. Vietnamą, iš kur at 
eina partizanams pagalba, 
antri, kad P. Vietnamą rei
kia neutralizuoti- o treti, — 
padėti vietos valdžiai ii 
žmonėms atimti iš komunis 
tų iniciatyvą, sėkmingai 
juos pulti ir atmušti. Bet 
kaip tai padaryti?

Su kokiais planais grįš 
McNamara, tiksliau gal tik 
vėliau sužinosime- Tuo tar
pu jis ten paskelbė, kad 
JAV duos P. Vietnamui ne
ribotą ir besąlyginę visoke
riopą pagalbą kovoje su ko
munistais. Taigi, neutrali
zavimo klausimas, atrodo 
visai atkrinta.

Prancūzai peršasi 
Maskvai

Kipro saloje graikės mergaitės šitaip mokomi vartoti 
ginklą.

Šnipai Valstybės 
Departamente

Kuby byla pradėta 
svarstyti iš esmės

Tik dabar spaudoje pasi- Dailas, Tex., mieste prasi- 
rodė žinia, kad 1961 m- iš dėjo Jack Rubv bylos svars- 
Lenkijos pasišalino žymus tymas. Pora savaičių buvo 
jos žvalgybos valdininkas sugaišta iš eilės kandidatų

atrenkant prisiekusiuosius 
posėdininkus (jurie). Iš
rinkta 8 vyrai ir 4 moterys. 
Visi baltieji. Jų tarpe nėra 
nei žydo, nei kataliko-

Pirmąją teismo dieną teis
mo pirmininkas paskelbė,

_ . , . , ., kad bus svarstoma Jack Ru-
Dabar spaudoje paskelb- b seniau buvusio Rubin.

Michael Golenievski. Jis 
tarnaudamas Lenkijos žval
gyboje, kartu bendradarbia
vo ir su JAV saugumu jau 
pradedant 1958 metais. Jo 
pagalba čia suimta nemaža 
šnipų.

Anglu žurnalistas John Rees 
dirbo kartu su mirusia rašyto
ja Metalious. kuri prieš pat mir
tį surašytame testamente tam 
žurnalistui užrašė SI mil. Rašy
tojos vaikai testamentą ap
skundė teismui. Pagaliau pats 
Rees atsisakė nuo to palikimo.

Teismo rūmuose, kuriuo
se vyksta J. Rubv byla, yra 
ir kalėjimas. Penktadieni 
dienos metu iš to kalėjimo 
išsilaužė 7 kaliniai, bet iš jų
5 tuoj sugavo. Vienas tų ka
linių nusileido elevatorium 
i antrai! aukšta, kur posė
džiauja Ruby teismas. Jis iš 
muilo padarytu ir nujuodin
tu i evolveriu grasindamas

Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle nori užbėgti už 
akių ne vien tik JAV, bet ir 
Anglijai.

Jo suplanuota išplėsti pre
kybą su Maskva. Tikimasi, 
kad Prancūzija savo gami
nius galės parduoti pigesne 
kaina ir geresnėmis išsimo- 
kėjimo sąlygomis- Prancū
zijai ypač parūpo padėti So
vietų Sąjungai pastatyti ant 
kojų savo cheminę pramo
nę.

Prancūzijoje tuo tikslu 
jau lankėsi Kremliaus polit
biuro narys N. Podgorny. Iš 
Prancūzijos Maskvon at
skrenda ministerių pirmi
ninkas Ed. Faure.

Seniau jis lankėsi Pekin-

ta, ką Golenievski papasa
kojo kongresmanui Feig- 
han. Pasak Golenievski, ret 
12 sovietų šnipų esą Valsty
bės departamente, o kontr
špionažo įstaigoje CIA—4- 
Jis nusivylęs, nes valdžios 
įstaigos nekreipiančios Į tai 
reikalingo dėmesio.

Kongresmanas Feighar.
rengiasi dėl to sukelti didelį tas.

šteino , byla, kuris kaltina
mas. kad nušovęs L. Osvval- 
dą, įtariamą prezidento J. 
F. Kennedy nužudyme. Čia 
kaltinamojo advokatas M. 
Bill tuoj atkirto, kad tai an
tisemitizmas, nes jokio Ru 
binšteino nesą, o jįra tik Ru
by.

Ruby neprisipažįsta kal-

triukšmą per kongreso anti- 
amerikinei veiklai tirti ko 
mitetą.

ge ir, kai iš ten sugrįžo 
tuoj buvo užmegzti diplo- 

vienai moteriškei, prasisky- matiniai santykiai tarp
„ X rvGrrin Piū npfl71 ir RinilCnė keli? oro minią ir išbėgo 
į gatvę- Tik čia jis buvo pa 
galiau suimtas.

MIRĖ GRAIKIJOS 
KARALIUS

Po sunkios operacijos mi
rė Graikijos karalius Pau
lius- sulaukęs 62 metų am
žiaus.

Prancūzijos ir Kinijos.

ATLEIDŽIA PRANCŪZUS 
IS TARNYBOS

Prancūzijoj -JAV jvairių 
įstaigų tarnybose buvo kele
tas tūkstančių prancūzų. Jų 
daug dirbo Prancūzijos uos
tuose, pro kuriuos gabena
mi Įvairūs reikmenys, skirti

Jo įpėdiniu liko jo vienin-! Vakarti Europoje esantiems! 
tėlis sūnus Konstantinas, 23 JAV kariuomenės daliniam, 
metų, gerai
jaunuolis.

išmokslintas Dabar prancūzai įspėti,

Valstybės gynėjas Wade 
gaii pareikalauti J. Rubiui 
mirties bausmės-

J. Ruby gynėjas M. Bill 
savo gynybą rems įrody
mais- kad J. Ruby nusikalti
mo metu buvęs psichiškai 
nesveikas ir dėl to už savo 
veiksmus neatsakingas. Gi 
kaltintojai Įrodinėja, kad 
tai padaryta sąmoningai ir 
net iš anksto nusikaltimui 
ruošiantis.

Kurlink ši byla pakryps, 
paaiškės tik vėliau jos ei
goje. %
SUIMTAS BAISUS 

ŽMOGŽUDYS

Jis yra susižiedavęs su; bų atleidžiami- Tai daroma 
Danijos karalaite Anne Ma- j taupumo sumetimais, kad 
rie. mažiau dolerių išplauktų.

Kipro salos reikalai dega, 
šaudomi įkaitai

Kipro salos reikalai yra ne tik įkaitę, bet tiesiog de

ga. Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Tarybai 

svarstant, kaip suderinti dviejų kovojančių salos tautų 

reikalus, pačioje saloje užvirė ginkluotos kovos. Graikai 

įkaitais kalėjimuose uždarė per 800 turkų ir jau. esą, apie 

porą šimtų jų nužudė*

---------  1 turkai teigia- kad jų tarpe
Už kiekvieną nukautą plinta bolševizmas, 

graiką yra šaudomi graikų Po trumpų paliaubų grai- 
turimi įkaitai turkai.. Gink- kai jau buvo paleidę turkus 
luotos kovos tiek paaštrėjo. įkaitus, bet dabar, kovoms 
kad jau kaujamasi ne vien atsinaujinus, vėl suimta apie 
tik šautuvais oet ir kitais 190 tuikų ir keli iš jų keršto 
sudėtingesniais ginklais. Ir sumetimais jau sušaudyti, 
taip turkai bėga iš graikų —-----------------------
apgyventų vietų, o graikai Degino giĮVUS Vaikus 
iš turkų.

JTO Saugumo Tarybai. Vakai-ų Vokietijoje tebė
jau vienbalsiai pasisakius nagrinėjama tarnavusių 
uz sudarymą tarptautinio Auschuitzo koncentracijos 
kaiuomenės dalinio iš sep- stovykloje byla. Toje sto-
tynių tūkstančių ginkluotų 
vyrų saloj tvarkai palaikyti, 
kovos tarp graikų ir turkų 
tebeeina-

_- - —

vykioje kalinta, bet išlikusi 
gyva gydytoja Ellingens da
bar teisme paliudijo, kad 
ten gyvi vaikai buvo degina
mi krematoriume. Tarnau
tojams, dirbusiems prie to 
žmonių naikinimo, buvo net 
duodamos premijos už tai, 
kas spėdavo per dieną dau-

Tarptautines Kariuomenes 
dalinį turi sudaryti Saugu
mo Tarybos sekretorius U 
Thant. Dalinys bus sudaly
tas iš neutralių valstybių.
Spėjama, iš Brazilijos, Sve- įau j sunaikįnti. 
dijos, Indijos, Kanados ir 
kitų. Saugumo Taiybos nu
tarimu, per tris mėnesius

PIRMAS RINKIMŲ 
ŠŪVIS

Kipro salos gyventojai grai- --------
kai ir turkai turi susitvarky-i Kovo 10 d. N. Hampshire 
ti ir susirasti abiem pusėm! valstijoje buvo pirminiai
priimtiną santvarką. Po tri
jų mėnesių tas tarptautinės 
kariuomenės dalinys turės 
pasitraukti. Jo išlaikymas

rinkimai. Jiems labai ruošė
si respublikonai Goldwater 
ir Rockefeller. Kokie tų rin
kimų rezultatai, dar nežino-

kaštuos 6 milionus dolerių, ma.
Tarptautinės kariuome-, Aišku- tie pirminiai rinki

nės dalinio viršininku yra1 mai nieko nenusvers, bet jie 
paskirtas Iindas generolas, yra vis dėlto mažas rodyklis, 
kuris jau nuvyko j salą. Bet kokių kandidatų balsuoto- 
tos kariuomenės dar nėra. ir jai nori.
ją bus sunku sulypdyti, nes 
kiekviena valstybė savo ka
rių išlaikymo išlaidas turės 
pati apmokėti, tad nė viena 
su pasiūlymais nesiskubina.

Nėra vilties, kad per tuos 
numatytus tris mėnesius tur
kai su graikais ten susitai
kytų- Graikai prieš tuikus 
kurstomi ne vien iš Graiki
jos, bet ir Sovietų Sąjunga
per prezidentą Makarios šį 
ginčą dar labiau kaitina. Gi 
Turkija savo eile irgi palai
ko Kipre gyvenančius savo 
tautiečius, kurie kovoja dėl 
lygių teisių su graikais.

JAV, kaip ir kitur- tai ir 
čia rūpi įgyvendinti taiką ir 
neduoti progos į šį vakario

Iš respublikonų preziden
tinių kandidatų dar minimi 
C. Lodge ir net Nixonas-

Vokiečių nacis H. Bone 
jau seniai buvo ieškomas.
Jis yra vienas tų, kuris su- čiųčių reikalą įsikišti sovie- 
planavo žydų naikinimo tams ir iš to pasinaudoti, 
darbą ir yra nužudęs apie Bet pačioje saloje ir Grai-
20C tūkstančių žmonių.

Jis buvo suimtas Buenos
kijoje studentai 
monstrtioja prieš

jau de- Amerikos naciai piketuoja New 
JAV ir Yorke rėdomą filmą “The De-

Aires. Argentinoje. Vakarų Angliją, nes- esą, šios vais- pūty.“ Joje vaizduojama, kad
kad jie bus dalimis iš tų dar- Dr. Gerhard Savoy kaltinamas Vokietijos valdžia pareika- tybės palaikančios turkų popiežius Pijus XII nepakanka-

JAV milionierės Kendall nužu- javo ji grąžinti Vokietijon, į pusę. Be to, Kipro salos niai tvirtai stojo prieš nacių 
dymu. Teismas eina šveicarijo- kaip karo unsikaltėli, kur, graikai viešai jau reiškia sa- žiaurumus ir todė daug žydų ir 
je. j jis bus su kitais teisiamas. vo simpatijas sovietams, ir kt. he reikalo nukentėjo.

f
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Kultūrinių mainų šešėly
Nepasotinamas iš carinės Rusijos paveldėtas sovieti

nis bolševizmo skraiste pridengtas imperializmas šėlsta 
ir bujoja. Jis vis užima naujas pozicijas.

Pradedant šešioliktuoju amžiumi buvusieji rusų 
kniaziai ir carai dėjo pastangas Įsigalėti Baltijos jajūry. 
Imperatoriui Pairai Didžiajam, sumušus švedus, pasisekė 
per estų žemes "iškirsti langą i Europą“ ir ten pastatyti 
Petrogrado miestą. Imperatorė Katrė Antroji savo žygi 
vainikavo Lenkijos valstybės padalinimu ir per Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos žemes atsirėmė i Baltijos jūrą.

Pirmojo pasaulinio karo pasėkoje lietuvių, latvių ir 
estų tautų pastangomis pavyko rasą okupantą išvyti iš sa
vo žemių. $ t & »

Kai tik proga pasitaikė, anot to meto sovietų užsienio 
reikalų komisaro Molotovo, Sovietų Sąjunga, tęsdama 
Katrės Antrosios politiką, pradėjo karo žygį i Lenkiją. Ir 
vėl kartu su Vokietija pasidalino Lenkiją ir užėmė Pabal
tijo valstybes.

Antrojo pasaulinio karo ir Vakarų valstybių neap
dairumo dėka Sovietų Sąjunga realizuoja carinės Rusijos 
troškuli — Įsigali Balkanuose, Čekoslovakijoj. Rumunijoj.

Jugoslavija, pasilikdama sovietinio modelio vidau? 
santvarką, nusikrato užgulusios maskvinės globos.

Albanijos pajūry Sovietų Sąjunga suskubo steigti 
savo povandeniniams laivams bazę. Bet Albanija, atsirė
musi i raudonosios Kinijos paramą, taip pat išsižada 
Maskvos "rūpinimosi“ jos "išlaisvintomis“ tautomis-

Bet Sovietų Sąjunga vis neišleido iš akių Viduržemio 
jūrų. kur Kipro saloje buvo įsikūrusi Anglija pradedant 
1878 metais.

Iškilo Kipro salos klausimas. Anglija nedelsdama su
sitarė su Kipro salos gyventojų atstovais. Kipro sala tam
pa nepriklausoma valstybė, bet pasilieka Anglijos tautų 
bendruomenės nariu ir ilgiems metams išnuomoja žemės 
sklypą Anglijos kariniam isistiprinimui, skirtam sau ir 
kartu Kiprui apginti.

Sovietų Sąjunga pajuto Kipro saloje silpną vietą. Sa
la yra dviejų tautų gyvenama — graikų ir turkų. Iš seno 
įsigalėję tarp jų kivirčiai dėl Įtakos bendrame gyvenime ir 
taip pat varžybos dėl savos kultūros išlaikymo. Atgauta 
nepriklausomybė nepadėjo tuos ginčus išspręsti.

Sovietų Sąjunga, net nekviesta, tuoj atsistojo skait- 
lingesnių salos gyventojų—graikų—pusėje- Sovietų vy
riausybė pažadėjo Kipro prezidentui Makarios savo pa
ramą atsispirti prieš "JAV ir Anglijos imperialistus“. Ta
da prasidėjo tikra velniava. Turėdamas užnugaiy Krem
liaus pažadus. Makarios pasidarė nesukalbamas. Klausi-

Kairėje Jack Kuhy, kuris teisiamas Dalias mieste, 
dešinėje dr. Manfred Guttmacher, kuris ji tyrinėja.

Kas kitur rašoma

viskas patiko — ir žmonės, 
ir gamta. Nuo pat pirmos 
ligi pat paskutinės mūsų 
viešnagės dienos mane ir j 
sūnų visi priimdavo labai 
nuoširdžiai. Respublikos va
dovybė sudarė mums visas! 
sąlygas kuo geriausiai pail
sėti, mes pamatėme visas 
Lietuvos Įžymybes. Lankė
mės daugelyje miestų, kai
mų. visur mus supo nuošir
dūs bičiuliai.

’ Be galo susijaudinę, mes 
lankėmės tose vietose, kur 
1896 metų gruodžio 24 die- 

! ną Antandnjos viensėdijoje 
gimė Jeronimas Uborevi- 
cius- Sunku parinkti žo
džius. kuriais galėtume iš
reikšti tai. ką mes pergyve
nome Lietuvos žemėje.

"T ai buvo talentingas kar-

Galileo Galilėjus
J. VIks

Prieš keturis šimtus metų biamos mokslo tiesos, kad 
Italijoje gimė Galileo Gali- ne žemė yra visatos centras.. 
Įėjus, būsimas žymus moks- kad ne saulė sukasi aplink 
lininkas. kurio vardas iki žemę, o žemė aplink saulę, 
šių dienų yra gyvas žmoni- Po kurio laiko popiežius 
jos lūpose ir vargu ka.la kaHnin keitė jštrėmjmu 
nors jis bus užmirštas.

Kokiais savo mokslo dar-. 

bais jis savo vardą Įamžino?

Jis buvo vienas retų ano 
meto mokslininkų, kuris iš 
tyrinėjimo keliu gautų da-

įr atskyrimu nuo visuome
nės. Bet Galilėjus ir toliau 
tęsė savo mokslinius dar
bus, nors ir negalėdamas jų 
vaisių viešai skelbti-

Taigi, Galileo Galilėjaus
vinių darė bendras išvadas būta nepriklausomo moksli- 
ir taip veržėsi Į neginčytiną
mokslinę tiesą.

Kopernikas savo sampro
tavimais Įrodė, kad žemė

ALTO KONGRESAS 
WASHINGTONE

namas "pirmas žingsnis“

ninko, kuris tiesos ieškojo 
re vien atitrauktu galvoji
mu, bet daugiausia tyri
nėjimo bei bandymo keliu. 
Ir beveik prieš keturis šim-

' />»■/...mvil*L,£?/.ioi lzoi.t kkin-.v tUS OletU 10 SkebltOS UlOkslO

žinios šiandien jau yra visu
mą paskyręs Komunistų mokslininkai sutiko dar su pripažintos, ir jų teisingumu 

ne’ partijai, tarybinei liaudžiai, didelėm abejonėm arba ja jau neabejoja nė bažnyčios 
‘ ’ -............. Galilė-

vedys, Raudonosios Armi- sukasi aplink saulę, o ne at
jos organizatorius, savo 
trumpą, bet šviesų gyveni-

virkščiai. kaip seniau buvo 
tikėta, bet šitą tiesą to meto

Jo gyvenimo siūlns buvo nu- Htmete. Tuo klnusi- mokslo šulininkui.
’Dhauffas“ nr 52 veda- - Pad.ėtAS .yra tok.ia: Dani“ trauktas Stalino asmenybės mu susidomėjo ir Galilėjus, jaus skelbtų tiesų išpažinto

ms iam str-"Kas to’iau“ an- . P^\e5daį buvo investavę kuito savavaliavimo sąlygo-į Reikėjo tyrimo keliu tą Ko- jų jau niekas nebelaiko he- 
t ! Pini&y I Įvairias nuosavybes mįs pačiame iėtm suklestėii- perniko dėsni Įrodyti- retikais- kuriuos reikėtų iš-žvele-e^ Lietuvon nenriklau- ----- IT mis pačiame jėgų suklestėji

somvbės akto paskelbimo me’ kai jam buV° 40 metų?‘ Galilėjus pasinaudojo O- naikinti, šiandien kultūrin
paminėjimus, sako: kratus okupavus ii nuX- Taigi, jos tėvas žuvo ko- ‘andijoje išrastu teleskopu. «ame pasaulyje laisvo zmo-

Kraaus okupavus, jų nuosa-j .5 įavavaliavimo me. jį patobulino ir jį nukreipė gaus galvojimas yra nevar
žomas. Tiesos ieskąs žmo
gus gali net klysti, bet nega
lima jam drausti tos tiesos 
lasvai ieškoti, negalima jo 
prievartauti.

Galileo Galilėjus dabar

'Užbaigę Vasario 16 d. ‘ '/-vbes.Pagrobė (kaip ir kitų . munistų sžmonių nuosavybes). Danai taiS’ kada priešakyje parti- įv^ang^ceI.^4uinnia tČ
minėjimus, kūne pi aejo . atjy^nima už jos stovėjo vi
Lietuvos nepriklausomybes . u ; - i - "visažinantis“ ' zmonnosfltknvniimo žpnkip vo turtą, bet is ko jie gali to visažinantis, žmonijosatK°\ojimo zenk.e, paaarę . re:uaiaut.j•» re;p-,, mokvtojas ir vadas“ Staliapžvalgą, kaip ir kiek veikė- atijgimmo leiKa^aut1. Jeigu_Koi. 
me praėjusiai
kipk nuviukėmp. aTnaniinp

visagalintis“ ir

/‘“/r ** '"‘‘"J Pabalti io valstvbės turėtu nas, kuriam uoliai talkinin-me praėjusiais metais bet lS\'XleWo Danb kavo ir dabartinis Nikita

žvelgęs, jis Įsitikino, kad 
erdvėse esama daug dau
giau žvaigždžių, negu jų pa
prasta savo akimi matome.
Tada buvo manoma ir skel- 

Chruščiovas, kuri garbino biama, kad mūsų didysis plačiai paminėtas ir paverg 
Lietuvoje. Apie ji pla- 
kalbama spaudoje įl
inkimuose, ir jis netgi 

jau kinkomas Į komunistinę
bet didžiulis žvaigždžių tel- propagandą. Tik. deja, ko-būtų ir stipresnė, ir platesnė 

ir efektingesnė. Amerikos 
Lietuvių Tarybos šaukiamas 
visuotinis Amerikos lietuvių 
kongresas Washingtone ar 
tik nebus vienas iš pačių di
džiųjų darbų 1964 m. Tai 
bus reikšminga ir efektinga 
Amerikos lietuvių demonst
racija šiandien galingiau
sios pasauly valstybė 
nėję.“

vos- Latvijos ir Estijos vai- NEKIŠK NOSIES, KUR 
džių. Bet šavo valdžių jos NIEKO NEIŠMANAI 
dabar neturL Danų nuosa- ----- ---
vybes pagrobė ir laiko Rusi- J- Gašlūnas "Laisvės” nr ~
jos valdovai. Todėl Danija 17 duoda ištrauką iš laik- rado planetų Saturno ir Ju- iš esmės komunistinei min- 
ir pareikalavo, kad Rusija raštpalaikio "Tėvynės Bai-į piterio palydovus ir dai ties prievartai prieštarauja- 
j’iems užmokėtų už pagrobtą kurioje pasakyta, kad į daug kitų naujų dalykų pa- Galilėjus buvo ver

čiamas atsisakyti savo su

kinys, kad- to, ir musų 
mėnulis turi kalnų ir slėnių. 
Jis aptiko dėmės saulėje, su-

munistinės sistemos propa
gandai Galilėjaus pavyzdys
visiškai netinka. Jis i įflcmcr

jos piliečių turtą“ 1935 metais Lietuvos biu-1 skelbė iš astronomijos i .
Jei Danija iki šiol kentė- 

sosti- J° dėl savo nuskriaustų pi
liečių, galėjo ir toliau dar 
pakentėti ir nežengti dvi- 

Tiesa, šių metų birželio prasmiško politinio žings-

_ džetas buvo 280 mil. litų (a- mokslo. rastų mokslo tiesų, o ar da- 
pie 28 mil. dolerių), o 1964 Sukaupęs daug naujų ži- bar, keturiems šimtams me- 
metais jis patvirtintas dau- nių, jis 1610 metais išleido rų praslinkus Sovietų Sujun
giau kaip 715 mil. rublių savo mokslinį veikalą, pa-

mas atsidūrė Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo 26-28 dienomis Alto šaukia- nio.

DUKTĖ
TĖVĄ

rūpesčių. turėtų
"Tiesos“ nr. 

N. Uborevi- 
čiūtės straipsnis — atsimini-

Sovietų Sąjunga manevruoja, kad iš tos salos galuti- gausus, darbingas, parodas Komunistų 
nai išgyvendintų anglus kartu su amerikiečiais. Tada Vi- lietuvių ryžtingumą visiems' 50 yra Įdėtas 
duržemio jūroj laisvai plaukiotų Sovietų Sąjungos karo priminti, jog lietuvių tauta
laivai ir tykotų į Afriką. Lygiai panašiai, kaip dabar plau- j nenurims iki nebus Lietu-

kloja jos laivai Baltijos jurose...........................................kad visuotinės taikos Įgy-1 čių, komunistų 1937 m. bir-
Nikita Chruščiovas jau kuris laikas taikstosi Į svečius vendinimas nėra Įmanomas, želio 11d. sušaudytą- o da-

savo
arba beveik 800 mil. dole- vadintą 
rių). ir nuo savęs prideda nas.“ Ta jo knyga sukėlė 
šitokį "išmintingą“ priera- daugybę ginčų tarp ano me- 
šą: to mokslininkų. Daugelis ju,

”Na. o visgi atsiranda to- ? ,-vPa$ bažnytinio mokslo 
kių. kurie norėtų Lietuvą ^‘nmka.. tas Galilėjaus 
grąžinti i 1935 metų gyveni/ delbiamas mokslo t.esas 
ma. Juk tai visų "vaduoto- I!?ne‘Se. Dabar jomis gal 
jų“ siekis - pasukti atgal ‘lk P^utmjs tamsuolis dar 
istorijos ratą, grąžinti nesu- d^’J bejoti.

goję nėra verčiami pnsipa-
VIžvaigždžių žiny- žinti kaltais tie, kurie "leni

ninio mokslo“ tiesomis sua-
bejoja?

Ar

kol Lietuvai padaryta di-į Par jau V®1 jų pačių reabili-

mai apie savo tėvą raudon
armieti Jeronimą^ Uborevi- grąžinamus smetoninius lai- 1632 m. buvo išleistas jo 

_ kus.“ naujas veikalas "Dialogas
apie dvi pasaulio sistemas.“

nebuvo verčiami pri
sipažinti kaltais Sovietų Są
jungos konstitucijos auto
riai Bucharinas, Kamene- 
vas, Radekas ir daugybė ki
tų. kurie tik buvo Įtarti, kad 
galvoja kitaip, negu komu
nistų išperėtas diktatorius? 
Ir tik už mąstymą jie visi 
buvo sušaudyti.

džioji skriauda 
taisvta.

DANUOS SUTARTIS 
SU MASKVA

To Gasiūno galvelė neži-
kuri Gallleo Galilėjus ais-,

Ar ne panašiai pasielgta 
su Tuchačevskiu, Putna, U-

prastai- kaip jis arba tas
"Tėvynės Balso“ nemokša gamtos moksluose dar to- įninku? 

is oidinais. Jis vadovavo ar sąmoningas melagis tai! liau nužengė Darvinas ir ki- Sovietų Sąjungoje dar ir 
iriems raudonosios armi- daro, nes paruošti visai skir- ti. Jie pripažino gamtos evo- šiandien yra tamsiausi vi

tingais pagrindais. Dabarti- liuciją, jos kintamumą. | duramžiai. ir komunizmo te" 
Anais laikais senosios orija yra pati fanatiškiau-

, .. • , . ’ no, kad nepriklausomos Lie-1,. . . ,. v J ' ..nebus ati- tuotą, šlovinamą ir garbina- tuvos ir dabartinės biudže- kiausiai }r«d.e Koperniko 
mą, kaip buvusį komunistą. tų negalima lyginti taip pa- Pasau,evaizdz10 teisingumą.

pas švedus- Šie iki šiol delsė jį kviesti.
Kova, kol kas diplomatinė, dėl Kipro salos galutinai 

dar nėra baigta. Kipro salos ginčas tik lopomas, bet ne 
sprendžiamas, nes nešalinamos nesantaikos priežastys, j

Panašiai, kaip sulopyta Korėja, Laosas, \ ietnamas-
taip prasideda lopymas ir kai kurių Afrikos valstybių. 52 veda_

Ir deja. visos tos žaizduotos vietos lopomos JAV iždo ma jarne ętraipsnv šitaip pa- 
sąskaiton. sisako dėl Danijos susitari-

Kuba paversta bolševikinio imperializmo prietilčiu mo su Maskva:

"Aiškiai pabrėžiama, kad 
šis susitarimas nereiškia, 
jog Danija pripažįsta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos įjun 
girną Į Sovietų Sąjungos 
respublikų sudjėtį. Bet Dani
ja skaitosi su faktu, kad tos 
buvusios nepriklausomos

drąsų karį, pilietinio karo
• metais daug nusipelniusį ir 
apdovanotą visais aukščiau
siais

Į Pietų Ameriką.
Afrikoj Zanzibaras virto tokiu pat bolševizmo išei

ties tašku.
Ir visa to akivaizdoje JAV pratęsė kultūrinių mainų 

susitarimą su Sovietų Sąjunga dar keleriems metams.
Laiko girnos mala. Jos mala nom lėtai, bet tiksliai-
Prilipo liepto galą Europoje s}au^j^s n^c . Pabaltijo valstybės dabar y-

, tokio pat likimo susilauks ir išbujojęs bo sevizmas. ra pugjjos valdžioje- 

_____________________ —-------------------------------"Tikrumoje

jvainems 
jos daliniams Tolimuosiuo
se Rytuose, Sibire, ir jo va
dovaujama armija užėmė 
Vladivostoką.

niam biudžete yra didžiulės 
sumos, kurios anais laikais 
Į valstybės biudžetą nedėjo,

mas

Šiandien, kada prieš 10 į 
metų miręs Juozas Staliną* 

pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 

ir jo lavonas ..išmestas ii 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai Įdomu paskaityti Kelei 
vio prieš 15 metų išleistu 
knygelę —

JUOZAS STALINAS,

mm dIVM VHHV 
KAZO RAZBA1NIN- 

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 

JUOZAS STALINAS 

S2

reviciaus neišgelbėjo nuo 
mirties Stalino įsakymu.

1937 m. J. Uborevičius 
gyveno Smolenske. Gegužės 
29 d. jis buvo iškviestas į 
Maskvą, Viazmio stotyje su
imtas ir jau birželio 11 d. 
kartu su Tuchačevskiu ir ki
tais sušaudytas.

Iki šiol apie jo šeimos li
kimą neturėta žinių- Tik da
bar "Tiesoje“ pasirodė jo 
dukters straipsniukas, jos 
kartu su sūnum atsilankymo 
Į pavergtą Lietuvą proga. 
Ji ten rašo:

"Šių metų rugpiūčio mė
nesį aš su sūnumi pirmą 
kartą tėvo gimtinėje, šiltai 
ir nuoširdžiai sutiko mus 

"Teisės požiūriu tas me-1 Lietuvos žemė. Mums čia

Visi tie nuopelnai J- Ubo- nes tai t>uv° privatūs reika

tai nėra nė 
pripažinimas "de facto“, 
kad tos valstybės tapo in
korporuotos į SSSR,—nors 
kai kurie komentatoriai 
bando šį susitarimą šitaip 
interpretuoti. Jie sako, kad 
Maskvoje pasirašytas susi
tarimas esąs "pirmas žings
nis“, siekiant Pabaltijo res
publikų įjungimo į Sovietų 
Sąjunga pripažinimo.

lai. Juk buvo ir privačių 
gimnazijų, ir daugybė kitų 
privačiai tvarkomų kultūri
nių ir kt. reikalų, kurių išlai
dos ir pajamos Į valstybinį 
biudžetą neįėjo. Tuo tarpu 
šiandien, kada pavergtosios
Lietuvos žmogus yra nuo 
kojų ligi galvos ir net galvo
jimo suvalstybintas, nieko 
nuostabaus, kad ir biudžeto 
skaičiai padidėję. Bet jie 
dar nerodo jokios krašto ge
rovės.

Todėl tik sąmoningas me
lagis ar nemokša gali iš tų 
biudžetų suktai palygintų 
sumų daryti bendrą išvadą, 
kad jie "puikiai parodo- 
kaip toli yra nužengusi Ta
rybų Lietuva.“

krypties mokslininkai, ypač si°ji religija, bet kada pa- 
bažnyčios mokslo šalinin- šaulyje buvusi. Juk kalėji- 
kai, teigė, kad regimasis pa- mu. ištrėmimu ir mirties 
saulis nesikeičia, kad jis sta- bausmėmis žmonės verčia- 
tiškas. stovis vietoje. mi jos dogmomis tikėti.

Prieš jo skelbiamas min
tis sukilo visos to meto at
žagario jėgos. Jau 1615 m-
Galilėjus buvo apskųstas 
inkvizicijos organams. Ki
tais metais buvo uždrausti 
aplamai visi jo raštai, ku
riuose buvo ginama Koper
niko sistema ir kuriuose bu
vo Įrodytas jos teisingumas.

O kai išėjo jo Dialogai, 
tai neilgai trakus Galilėjus 
buvo iškviestas Į Romą ir 
čia teisiamas. 1633 m. birže
lio 22 d. teismo sprendimu 
Galilėjus buvo nuteistas ka
lėti, jo raštai uždrausti pla
tinti ir. be to- jis* turėjo vie
šai atsisakyti nuo savo skel-į reiškinys.

Neabejotina, kad ir So
vietų Sąjungoje yra žmo
nių, ta komunistų dogma 
netikinčių, tik jie iš baimės 
tyli, nes viešai prakalbėję 
jie tą pačią dieną būtų su- 
likviduoti.

šiandien Galilėjaus pa
vyzdys gal daugiau tiktų so
vietinio režimo prispaustie
siems. jo persekiojamiems ir 
nutildytiems, bet ne komu
nizmo propagandistams. 
Nes Galilėjaus gyvenimas 
kaip tik Įrodo, kad aklas ti
kėjimas, prievarta skelbia
ma dogma yra mokslo stab
dis ir kultūrinės atžangos
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO,

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO. ONT.

Spaudos balius

Vasario 1 d. įvyko "Tė
viškės žiburių*4 savaitraščio 
metinis parengimas iš trum
pos meninės dalies ir šokių

sius iš geriausių“ ir to jiems
I užtenka. Kaip čia su "pras
čiokėliais“ maišysiesi, inži
nieriaus titulą turėdamas! 
Jie gyvena ir uliavoja savo 
uždarame "inteligentiška
me** gete. Jiems kaimiečiai 
nereikalingi. Bet kai balius

Buvo pardavinėjami Tautos 
Fondo pasai ir ženklai. To
kiu būdu aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalams buvo 
surinkta prie įėjimo $499. 
53, Tautos Fondui $691.45 
ir N. Talkos Fondui $145-55. 
Bendra dolerių suma rodo 
Toronto lietuvių dosnumą. 
Jie būtų dosnesni, jeigu ren-

šis parengimas buvo vadi- pasibaigia, tai atsiranda no- gejai.mokelų ,ir norėtM Pa~ 
namas "spaudos balium.“ ras pasigirti ir "mužikams“ į J*mktl geresnius savus kai-! 
nors apie spaudą nieko ne- kaip ten buvo smagu, kaip ,oetojus: kurie1 ror.ėtų ir mo- 
buvo kalbėta. Trumpai bu- linksmybė nusitęsė iki ant- ^o^kovn/rhSr Tn?"
vo pasakyta, koks yra sun- r>'t0- “P*” Clbėtojų mes turin.e'ne vie.
kus redaktoriaus darbas, tai I - ...Malonu buvo matyti na> ne du bet d Tai 
ir viskas. Meninė programa ■ ^aziai įssipuosusias ponias. kam kviesti tokius 6 kurie 
buvo labai trumpa ir nenuo- s°kių saleje nuotaiką ypa-j mus tjk va,-ojna? 
bodi. Tas "spaudos“ balius! pagyvino musų jau-
buvo metinis, vyko prisikė- ™eji inžinieriai- (N.L. Nr.

o.). Taip auga ir pas 
"naujoji klasė.“

metinis, 
limo parapijos salėje ir bu
vo sėkmingas, kaip ir kiti, 
anksčiau rengtieji spaudos 
baliai, nes žmonių prisirin
ko daug.

Tautininkai minėjo atskirai
Trijų metu Steven Brown su 
savo senele dar laukia tėvų, ku
rie skrido lėktuve, audroj din

PRINCE ALBERT, SASK.

Rado sušalusį P. Martinkų Geras koncertas Worcestery
Sausio 19 d. kaimynai ra

do savo namely ant grindų 
begulintį mirusį ir sušalusį
Povilą Martinkų. 61 m. amž.________ _
JL į Kanadą atvyko 1928 m. saJėj surengė koncertą, kurį 
i." Salantų \alsč., Kretingos klausvtojai šiltai priėmė, 
par Jis buvo geras Stalino 
parapijonis...

JAV LB \Vorcesterio A-1 mis“ ir sukoncentravo ją gi- 
pylinkės Komitetas Lietuvių | lioje Tallat-Kelpšos dramo- 
Fondui Remti kovo 29 d. je "Ne margi sakalėliai.“ 
Mt. Carmel Youth Center Patarojo kompozitoriaus 

naina "Mano sieloj šiandien 
šventė“ atskleidė savo turi
nį balsine išraiška.

Senas farmeris

MŪSŲ KREPŠININKAI 

į AUSTRALIJĄ

Prieš koncertą ivadini žo-
dj lietuviškai pasakė pirm.i,,„7*""" “
Antanas Giedrius, o anglis- ^a)pas.eke nepalyginamu 

,, * rezultatų vokiškomis ir įta

'Sopranas (D. G- Bun-

Inžinierių balius

rnus

kai ponia 
neb.

Kenneth' A. Ke liškomis arijomis.
"Savo aukštumų pasiekė 

Elzės oiatoriškąja arija 
"Sapnas4“ iš Wagnerio "Lo- 
hengrino“. Mozarto "Porgi 
amor“ iš ’ Figaro vestuvių“ 
atliko lengvesniu stilium.

Koncerto programą atliko 
solistė Dorothy Gregory 
Bundza, poetas Antanas 
Gustaitis iš Bostono ir vie
tos Meno Mėgėjų Ratelio

Šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo Spor
to Sąjunga sudarė krepšinio 
rinktinės komitetą, kuris rū
pinsis šią vasarą pasiųsti įToronto tautininkų sky

rius Vasario 16-ją minėjo 
atskirai, diena anksčiau- va- 
sario 15 d., Lietuvių namuo- 

Minėjimas šiemet įvyko j se. Tenai įėjimas buvo su 
vasario 16 d., sekmadienį,, pakvietimais. Kokios rūšies; 
po pietų Central Technical balius tenai buvo ir kaip tas 

minėjimas praėjo, žino tik 
tie, kurie turėjo pakvietimus 
ir galė jo ten dalyvauti- 

Iš "Tėviškės Žiburių“ pra
nešimo matyti, kad dalyva-

Vasario 16-sios m inė j imas gusiame virš Tahoe ežero. Kali-' dą« To komiteto priešaky y 
-- - ra valdas Adamkavičiusfornijoje. 

menvs.
Lėktuve buvo 85 as-

Australiją krepšinio koman- kvartetas (H. Endri- grynai išlaikydama savo in-

Vasario 8 d. Islingtono Sckool auditorijoje. Salė 
golfo klube įvyko tradicinis ^uvo pilna žmonių, bet ne
lietuvių inžinierių balius, buvo perpildyta, kaip anks- 
Toror.to inžinieriai viešai čiau tokios talpos salės- kad 
savo parengimu neskelbia- būdavo. Globė and Mail re- 
Matyti. ių baliai neturi vi- porterio apskaičiavimu, bu- 
suomeniško pobūdžio. Inži- v£ Per 500 asmenų. Mano 
nieriai savo publiką išsiren- nuomone- šimtas ar kitas ga-

TORONTO, ONT.

Šiurpi nelaimė 
Paskutiniuoju laiku 

prisnigo labai daug sniego, i nuvykę.

1959 m. lietuvių krepši
nio komanda, nuvykusi į 
Pietų Ameriką, labai išgar
sino Lietuvos ir lietuvių var
dą. Nėra abejonės, kad tą 
patį padarytų mūsų šaunieji 

čia krepšininkai ir į Australiją

kaitis. S- Raudonis, J. Nake- tonacijų šilimą, 
lis ir J. Bruožas), muziko 
Jono Beinoriaus vadovauja- 
mas.

’Ji dramatine

ka su pakvietimais "geriau-

ĮDOMiOS KNYGOS 
ROMANAI

Ale Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos mei'lę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
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.

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

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gvvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,90.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
pusi., kaina $4.50.

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

Pranas Naujokaitis: U* 
PELIAI NEGRĮŽTA J 
KALNUS, 509 pusi., kaina

Įėjo būti ir daugiau, bet vis 
viena mažiau, negu būdavo 
anksčiau. Seniau publikos 
susirinkdavo nuo pusantro 
iki dviejų tūkstančių ir tek
davo eiti į didžiąsias vidur- 
miesčio sales, iš kurių rengė
jai grįždavo su nuostoliais.

Šiemet Vasario 16-sios 
minėjime buvo ir vienas 
naujas dalykas, — beveik 
visą balkoną užpildė organi
zuoti skautai bei jų mažieji 
"vilkiukai su tėvais.

Oficialioji dalis buvo tuo 
nauja- kad pagrindinę kal
bą lietuviškai pasakė mote
ris Augustinavičienė iš Cle
velando. Kiti kalbėtojai kal
bėjo anglų kalba, pradedant 
oldermanais. parlamento 
nariais "Back bancheriais“

vo apie 100 žmonių. Kalbė-
išvykai, aišku, reikia

Kvartetas skamba gana 
darniai, niuansuotai, tik 
dainininkams reikėtų lais
vesnės laikysenos.

Poetas Ant. Gustaitis ak
toriškai paskaitė keletą savo 
satvriškos humoristikos ei-

išreiškė
ą ir balsinį giožį arija 

"Mano vardas Mimi“ iš Pu- 
ccini "La Boheme“. Arija 
"Meilė ir muzika“ iš Pucci- 
ni "Toscos“ ji gerai repre
zentavo reikiamą charakte
ri ir širdgėlos pergyveni
mą.“

Koncertas ruoštas Lietu-

Konsulo priėmimas

Jau antrą kartą Lietuvos

rvai Kuriomis gatvėmis ir 
plentais net mašinos nega
lėjo pavažiuoti-

konsulas Žmuidzinas Yasa- Tokiam blogam orui e-
no 16-sios išvakarėse ren
gia puošniame Royal York 
viešbutyje priėmimą sve
čiams svetimtaučiams. Tai 
daroma propagandos tikslu, 
kad Lietuvos laisvės reika
las būtų žinomas ir nelietu
viams.

Šiemet tame baliuje daly
vavo apie 20 konsularinės 
tarnybos narių, jų tarpe 
JAV konsulas, kuris esąs 
lietuvių kilmės, apie 80 įvai
rių kanadiečių—lietuvių bi
čiulių ir apie 100 lietuvių iš 
Toronto ir Hamiltono. Aiš
ku. kad Kanados spauda tą 
priėmimą paminėjo ir ta

ir baigiant Kanados pašto proga pasakė ir porą žodžių
ministerio J. R. Nocholson 
kalba- Jo kalba buvo labai 
ilga ir nuobodi.

Anglų kalba įdomiausią 
juoką pasakė latvių konsulą 
pavaduojąs atstovas. Jis 
tarė, kad su riebiu komunis
tu sunkiau kovoti, negu su 
liesu, o kadangi Kanados 
komunistai maitinami kvie
tine duona, tai jie niekad 
nebus liesi, ir kova bus sun
ki. Publika juokėsi ir plojo.

Meninėje programos da

apie Vasario 16-sios reikš
mę lietuviams.

Lietuvos vėliava prie 
miesto rotušės

Siekdamas miesto majo
ro vietos, Danold Somervil- 
le, išsikalbėjęs su lietuviais, 
prižadėjo, kad jeigu jis bus 
išrinktas Toronto miesto 
majoru- tai jis vasario 16 
iškėlsiąs prie City Hali Lie
tuvos vėliavą. Jis buvo iš
rinktas ir tą pažadą išpildė- 
Deja- tas jaunas, daug žadąs

todėl jos rengėjai lėiaščių- kurie ir sklandus, vių Fondo naudai, tik var- 
prašo nepagailėti kandūs. Klausytojai jam giai ar kas liks tam Fondui,

įr tam reikalui aukoti- Au- karštai plojo, 
kos prašoma siųsti arba į- 
teikti šiais adresais: Z. Dai
lidka (JAV Liet. B-nės cent-

apmokėjus visas su koncer
tu susijusias išlaidas.

V. KepsiąsBene svarbiausiu koncer
to akcentu buvo solistė Do
rothy Gregory Bundza. Jos 
balsas dramatiškai lyrinis

aplan-; M-60629; K. Dočkus (JAV sopranas, labai simpatiškas AtsitiKtinai teko ir man 
\i>oje skalėje. Nors solistė jame būti. Manau, kad Woi 
ne lietuviu kilmės, bet su ne-

sant, draugai V. Dubicką ro valdybos iždininkas), 
pavadino važiuoti į tolimą 5921 S. Fairfield, Chicago. 
užmiestį pažįstamų
kyti. Vieną vakarą, sniegui Liet. B-nės Chicagos apy

gardos iždininkas), 1901 S.dar tebesningant- keletas 
vyrų sėdo į mažą vokiečių

Dar apie tą koncertą

Atsitiktinai teko

f zvLrsn tumu Lr s \ n s* zi i ‘F 11 nvnvui tu

49th Ct., Cicero, III- 60650; blogu akcentu ir įsijautimu dažnai tebūna, bet klausyto-, 
gamybos mašinėlę iš išva- V. Grėbliūnas (išvykos org. padainavo kelias lietuviškas! jų susirinko mažokai. Kai 
žiavo be kliūčių, bet, išva- komiteto iždininkas), 6941 dainas- Savo muzikinį ta-1 kas sako- taip buvę dėl to, 
žiavę į užmiesčio plentą,
sniege rado daug užklimpu- 
sių mašinų.

S. Washtenaw, Chicago, IR. lentą ji labiau atskleidė, at- kad vieta neįprasta, o renge- 
60629. likdama Wagnerio ir Pcci-į jai tą salę pasirinkę dėl to,

Išvykos pajamas ir išlai- operų arijas. Klausyto- kad lietuviams įpiastos sa- 
das tikrins JAV Lietuviu >a* dainininke buvo sužavė-lės labai blogo rezonanso irTas- kurios stovėjo šviesų 

neužgesinusios, pavyko ap
lenkti- bet privažiavę iklim-, . ... ...
pusi dideli sunkvežimi su' apyskaita užbaigus išvyką,

1 bus paskelbta spaudoje. ,♦ * * Ann

Bendruomenės centio vai- U. geras dainininkas 
ten dainuoti.

nenori

užgesintomis šviesomis, sta
čiai po juo ir palindo. O iš 
paskui važiavusi kita maši
na į juos atsimušė ir mažąją 

! mašinėlę dar toliau po sunk
vežimiu pagrūdo. Toje ne
laimėje buvo gerokai aplau
žyta mažoji mašinėlė, o Du- 
bickui biauriai sulaužyta 
koja.

atvežtas į ligoninę, kurioje 
dar ir dabar tebesigydo- Iš 
ligoninės jis tikisi netrukus 
išeiti, bet darbo dirbti dar 
ilgai negalės.

J. M-kas

kos buvo sutiktas su smar- 
kiais aplodismentais. Pa- i 
skui buvo padaryta maža Į 
pertraukėlė susitvarkyti sce
noje "Varpo“ chorui. Šios 
pertraukėlės metu daug kas 
apleido salę ir negrįžo net 
choro pasiklausyti, nes jau 
buvo nežmoniškai iškankin-

dybos revizijos komisija, ir
Šį kartą reikėję atsižvelg

ti į programos dalyvius, nes 
jų tarpe buvo amerikiečiuos 

Australijos Coca-Cola f ir- Programos vedėjas buvo aukštai iškilusi solistė Doro-

Solistei jautriai, korektiš- 
akomporavo pianistė 
M a v.

mos atstovai susiriso su te- 
nykščia lietuvių sportine va
dovybe- pasiūlydami nemo
kamai reklamuoti Š. Ame
rikos lietuvių krepšininkų 
gastroles Australijoje- Šiam 
tikslui įuošiami specialūs

Vytautas Prapuolenis.
J. G

Amerikiečiai apie tą 
koncertą

thy Gregory Bundza, kuri 
čia sutiko dainuoti veltui, o 
už dalyvavimą amerikiečių 
koncertuos jai gerai atlygi
na.

Solistė Dorothy Gregory
, , . . . . , , Worcesterio "Sunday Te- i Bundza nėra lietuvė, tik jos

n»h^kaę tnniaii Hnvn i E—f131’ kuiiais. .us ap,.a' legram“ kovo 1 d. ižymus vyras lietuvis. Lietuviškąją
Dubickas tuojau buvo Minėtos visos minimos fir- muzikos kritikas Ravmontl ,;.og|.amoS! da;į įr Wagnerio

mos gaminių is\eziojimo \jo,.jn> kka ko, šitaip dviejų operų arijas atlikda-
masinos. rašė. ma, j j dėvėjo mūsų lietu-

reikalo viškus tautinius drabužius liKiEK LIETUVIŲ ILSISI "Nebuvo būtino 
TAUTINĖSE KAPINĖSE . gerai mokėti kalbą, kad ga-

______ lėtum suprasti, jog natūra- Kas ir kaip buvo atlieka-
Chicagos lietuvių tautinė- lūs melodingumas ir gyva? ma programoje, jau parašy- 

se kapinėse jau palaidota humoras yra pagrindiniai ta- Aš tik norėčiau vieną da- 
7-506 asmenys. Vien pernai lietuvių folkloro elementai- lyką pastebėti. Aš pirmą 

kartą mačiau scenoje poetą 
satyriką Antaną Gustaitį ir 
tik dabar suprantu, kodėl jis 
visur kviečiamas.

atrodė tikra lietuvaitė.

palaidota 190. "Nedrįstame pretenduoti-
Per 1963 m- pajamų ture-' kad supratome p. Gustaičio 

ta $132,754, kapinių turtas eilėraščius. Bet iš fragmen
tinių vertimų ir publikos nesiekia $748-232.

TIKRA TEISYBE

lyje dalyvavo aktorius Hen- pirmą kartą išrinktas majo- 
rikas Kačinskas. Jis dėklą- į ru vyras mirė nuo šir- 
mavo tikrai puikiai ir publi- Į dies smūgio.

Majoru tapęs jo padėjė
jas Givens taip pat leido 
Lietuvos vėliavą iškabinti.
O kai turėjome per 7 ar 8 
metus "lietuvių kilmės ma
jorą“, kuris- rodos, niekad 
Vasario 16 nepraleisdavo 
neatėjęs, save ir ponią ne- 
parodęs—vėliava prie City

ti, besiklausydami, kaip kai- nįeka(įa jo laikais ne-
bėtojai v ienas kitą gyrė. At- ^uvo iškelta. O sakėsi esąs 
rodė, kad esame rinkimų is- didelis iįetUvių bičiulis. Prie 
vakarėse- stikliuko, o ypatingai rinki-

Minėjime buvo renkamos mų metu. bemedžiodamas 
aukos. Įeinant buvo garsi- balsus, daug kas pasidaro 
narna auka vienas doleris, mūsų "bičiuliais.“ 
bet kas nori. gali duoti ir -jn.
daugiau. Čia pat buvo įtei- ----------------------------
kiamas baltas vokelis su 1900 m. JAV kolegijas ir Pr‘R’j«. \ėlia« paaiškėjo jo- 
kortele viduje, kurios vienoj kitas aukštąsias mokyklas >e gansrcnn. Jūrininkas atsi

lankė ketvirtis rniliono. o tentas į 
dabar ten mokosi keturi su

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
'Tikra teisybė apie Sovietu 

Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė

Ekvadoro jūrininkui Julio I.una valdžią, tvarko Ūki, kokia 
Vera hu\o prisiūta mirusio žmo- darbininkų padėtis, apie 
gaus ranka. Atrodė, kad ranka |(0ncentracijos stovvklas, są- 

* " bet "--------- **

$5.00. pusėj buvo parašyta: auko-
Tos knygos gaunamos ir j ju Tautos Fondui, o kitoje:

Keleivio administracijoj. I aukoju N. Talkos Fondui, j puse milionų jaunuolių. Į ką išgelbėti.

akcijos buvo aišku, kad po
eto filosofija pateko į įsi- 
jaučiančias ir nekantraujan
čias ausis.

"Skaitydamas savo origi
nalus ii nuolat šypsodama

Worcestery jis labai retas 
svečias, o kai išėjo į sceną, 
publika jį sutiko kaip seną 
pažįstamą smarkiais ploji
mais. Gana pamatyti jo sa
vaimingą šypseną... ir esi jo

sis, jis aiškiai, patraukliai naudai jau nuteiktas. O jo 
buvo išsidėstęs savo temas kandi humoristika garan- 
nuo garo pirties iki bana- tuoja tikrą pasisekimą.
nūs tylančios šimpandzės, 
'kovų Įkarščio“ ir roman

tišku eilėraščiu.

"Ponia Budza pradėjo 
keliomis lietuvių dainomis 
įvairaus turinio ir nuotaikos.

lietuviu drabu-žinės laisvę ir t.t. ir t.t. _ A. . ... ... ... ,. Tautiniais
bentas i Peter Bent ligoninę Ypač šiuo metu ji naudin- jį dainuo-
Bostone. gal čia pavyks tą ran- ga ir įdomi paskaityti. Jos į darna įžiebė pakeltą nuotai-

kaina tik 50 centų. Ika Gruodžio "Aguonėlė- j

Kis

Kas melagis, tas ir vagis.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražu Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio admi
nistracijoj už 50 centų.
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Iš pavergtos Lietuvos
Menka žemės ūkio mašinų KIEK BUVO KUNIGŲ 

kokybė LIETUVOJE

(E) Kad Lietuvos žemės 
ūkis aprūpinamas žemos ko
kybės mašinomis ir Įrengi
mais. apie tai liudijo režimi
nėje Lietuvos spaudoje pa
skelbtas LKP CK pramonės 
ir statybos biuro kreipima
sis („Tiesa“ nr. 42). Iš jo 
aiškėja, kad 1963 metais že
mės ūkio mašinų ir Įrengimu 
apimtis buvo pasiekusi 6 mi. 
lionus 660 tūkstančių rub
lių. Su kokybe esą blogai, 
nusiskųsta rimtais trūku
mais. Prasėjusiais metais 
iš Įvairių kolchozų ir sov- 
chozų buvo gauta skundų, 
kad žemės ūkio mašinų ar 
jų dalių gamyklos išlei
džiančios blogos kokybės 
gaminius. Padėtis mažai pa
sitaisiusi ir šiemet. Dėl trū
kumų ir defektincų gaminių 
daugiausia kritikuota Liau
dies ūkio taryba, jos mašinų 
bei staklių ir Įrankių gamy
bos valdybos ir Įvairūs ko
mitetai. nė partinių neišski
riant.

Dr. J. Savasis savo kny
gelėje „Kova prieš Dievą 
Lietuvoje“ (ją išleido prel- 
Pr. M. Juras) rašo- kiek se-j 
niau buvo Lietuvoje bažny
čių. kunigų, vienuolių ir tt. 
Štai tie skaičiai:

Arkivyskupijų 2.
Vyskupijų 4.
Arkivyskupų 2.
Vyskupų 10.
Bažnyčių 721.
Koplyčių 256-
Kunigų 1,368.
Kunigų seminarijų 4. 

Klierikų 470.
Vyrų vienuolynų 36.
Vienuolių 574.
Moterų vienuolynų 82.
Seserų vienuolių 934.
Iki šiol esą uždaiyta baž

nyčių ir koplyčių 405.

Paveiksle maloni e. kaip Kipią nuo ’I urkijos skiria 
vos keliu dešimčių mylių vandens juosta. Turkijos ka
ro laivai sukinėjasi aplink ir kelia nuolatinę baimę, 
kad juose esą kariai gali išlipti i salą.

Jo nereke, ilgai jausme 
didžiulę spragą!

( J. Rajecko, Lietuvos atstovo VVashingtone- sutrumpinta 

kalba, pasakyta dr. A. Trimako- Vliko pirmininko, lai

dotuvių proga 1964 m. kovo mėn. 1 d-)

Apie trūkumus Lietuvos 
viešajame maitinime

(E) Kai kuriuos prekybos 
trūkumus Lietuvoje atsklei
džia „Liaudies ūkio“ žurna
las- Pirmoje eilėje nusiskųs
ta per menku Įmonių remon- 
tavimo tempu — pav. jau 
tieji metai Vilniuje pertvar
koma vaikų kavinė "Nykš
tukas“, kavinė Kauno gat
vėje ir kt. Vienos Joniškio 
kavinės remontas užtrukęs 
net 50 dienų, nors darbų
reikėjo atlikti už 266 rb. Nu- 
siskundžiama šaldytuvais— 
1963 m. rugsėjo-spalio mėn. 
viešose maitinimo Įmonėse 
neveikė apie 100 šaldytuvų, 
iš jų nemažas skaičius ne
dirba kelerius metus. Pasi
rodo, saldymo priemonėms 
dažnai tiūksta atsarginių 
dalių, dėl to jos dažnai ir 
nenaudojamos.

„Liaudies ūkyje“ toliau 
nusiskųsta patiekalų koky
be viešojo maitinimo Įmonė
se. Ypač nepatenkinamai y- 
ra gaminami patiekalai iš 
daržovių ir morkų- Pasiro
do, ir Vilniaus valgyklose 
nereta problema gauti ska
nių ir maistingų daržovinių 
patiekalų. Dar nurodyta ir 
tai. kad valgyklose retai ga
minami populiarūs tautiniai 
patiekalai, kaip vėdarai, 
didkukuliai (cepelinai) ar 
bulviniai blynai. Tuo tarpu 
pripažįstama, kad Lietuvoje 
veikiančios viešojo maitini
mo Įmonės (valgyklos, res
toranai, kavinės) esą šiais 
metais pakankamai gerai 
apsirūpinusios bulvėmis ir 
daržovėmis.

SOVIETINĖ DARBO 
KNYGELĖ

Carinės Rusijos metais 
buvo juokaujama, kad pa
sas — asmens dokumentas 
yra pagrindinėė žmogaus 
dalis. Paso netekęs — tu 
joks žmogus.

Sovietų Sąjungoje pasas 
yra taip pat pagrindinė 
žmogaus dalis. Visi, sulau
kusieji 16 metų, turi turėti 
pasą. o Stalino metais dar 

j buvo Įvesta ir darbo knyge
lė- Be visų tų žinių, kurios 
yra asmens dokumente, čia

' dar pridėta darbo profesi
ja. išeitas mokslas, darbo
vietės, kuriose dirbta, kada 
ir už ką atleistas ir už ką. 
kur ir kada baustas. Be to
kios knygelės niekas negali 
gauti darbo.

Po karo kai kurios Įmonės 
tų knygelių nebepaisydavo- 
bet darbininkams pradėjus 
bėgioti iš vienos Įmonės i
kitą. ieškant tinkamesnių 
darbo sąlygų, vėl Įsakyta 
kiekvienam tokią darbo 
knygelę turėti ir be jos nie
ko Į darbą nepriimti.

Tai tokią laisvę turi dar
bo žmogus komunistų „roju-

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
kieki kun. M. Valadkos Įdo

mios knygos —
„Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?**
.27 psl.. karna tik $1.20.

ŽODYNAI

A. Ulpis gavo garbės raštą

„Prezidentas“ J. Paleckis 
vasario 27 d. paskelbė Įsa
ką: „ryšium su šešiasdešim
tosiomis metinėmis už nuo
pelnus bibliografijos bei 
bibliotekininkystės srityje 
ir aktyvią visuomeninę veik
lą apdovanoti Lietuvos TSR 
nusipelniusi kultūros veikė
ja Antana Ulpi Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Garbės raštu.“ į

A. Ulpis yra Knygų rūmų 
direktorius.

Reikia užmegzti diplomą- 
tinus santykius su kapitalis
tinėmis valstybėmis jų bud
rumui susilpninti ir kad per 
atstovybes būtų galima in
filtruoti savo agentus.

Leninas

Keleivio administracijoje 
alite gauti šiuos kiekvie- 

lam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas, .edagavc prcf. J. 
telčikonis ir kt., yra apie 
5.000 žodžių, 990 psl.. 
:aira ....................... $12.00

Lietuviškai angliškas žo-
Jvna.«. Viliaus Peteraičio, II 
aida. dargiau Kaip 30,000 
odžių. 586 psl., kaina S7.0O.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
P,000 žodžių, puslapiai,
kvina ..................... ... $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžių, kai-

Pirmą kartą gyvenime 
mar. tenka taip liūdna proga 
tarti žodi. Iš arti ir toli su
sirinkome išreikšti pagarbą 
žmogui, su kuriuo mus jun
gia keleriopi saitai. Sugūžė
jome išreikšti padėką ir tar
ti atsisveikinimo žodi ištiki
mam Lietuvos sūnui- kovo
jusiam gerą ir pavyzdingą 
kovą dėl Lietuvos suvereni
nių teisių atstatymo.

Vos pereitą mėnesi mie
lasis Antanas pareiškė man 
noro atlikti metinę- tradici
nę kelionę Į Washingtoną 
pasibelsti Į aukštųjų angų 
duris Lietuvos ir tautos rei
kalais. Jis tunėjo paremti 
ir pagreitinti lietuvių tautos 
ilgų metą vilčių ir ilgesio 
realizavimą. Sutarėme, kad 
tai Įvyktą po Vasario 16 d. 
minėjimo darbų-

Mirties angelas panoro 
kitaip. Jis nukreipė Į Į Į toli
mesnę kelionę kita kryptim. 
Nusviro galva, kuri ilgai at-į 
sidėjusi planavo- kaip ge
riau m efektingiau pasitar
nauti savo tautai. Sustojo 
plakusi širdis, kuri Lietuvą 
karštai mylėjo, dėl jos daug 
kentėjo ir jai nenuilstamai 
aukojosi- savęs netaupyda
ma. Velionio netekę- ilgai 
jausime didžiulę spragą, 
kurią jis paliko Lietuvos 
laisvinimo veikloje ir kito
se srityse.

Velionio biografijos ir 
veiklos konkrečių faktų aš 
neminėsiu. Tai atvira kny
ga. Jo gyvenimo veiklos dir
va perdaug šakota, kad ją 
plačiau šia proga suminėtu
me. Jis buvo diplomatas- e- 
konomistas,, profesorius- re
daktorius politikas, visuo
menininkas, Lietuvos po
grindžio sūnus- Vliko pirmi
ninkas ir Įvairių kitų svar-i 
bių organizacijų vadovau
jantis asmuo.. Jis buvo pla
čios erudicijos ir realus dar
buotojas. Jis ieškojo būdų 
Vliko veiklą sustiprinti, iš
plėsti ir pagyvinti.

Vadovaujančio j veikloj, 
aišku, susilaukdavo ir kriti
kos. Kritika eksponuotų as
menų natūralus palydovas. 
Ji neišvengtina. Juo labiau, 
kad velionis buvo žmogus 
ne žodžių, bet skaitlingų 
darbų. Darbe dėl Lietuvos 
jis buvo ryžtingas ir drąsus. 
Jis nesivaržė pats tarti kri
tišką žodį bet kuriuo adresu, 
kada, jo nuomone- tai atro
dė naudinga Lietuvai ir lie
tuviškam reikalui.

Jis su mumis skiriasi ne
paprastam ženkle. Jis ski
riasi rūpestingai prave-

dęs Vliko 20 metų sukakties 
minėjimus. Jis skiriasi Va
sario 16 dienos ženkle. Jis 
jai pašventė bene paskutinę 
savo viešą kalbą. Jis skirias: 
Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero šventės, galima saky
ti- išvakarėse. Pagaliau, jis 
skiriasi gavėnioje, kuri tėvų 
žemėje tęsiasi jau virs 20 
metų. Tai gavėnia be laisvės 
palaimos- Tad simboliška, 
kad jis gavėnios metu ir mi
rė.

Mes dėkingi mielajam 
Antanui už dideliai turinin
gą veikla Lietuvai. Mes dė
kingi ir jo šeimai, ypač po
niai J. Trimakienei, už suda
lytas palankias sąlygas, ku
rios davė progos ir leido ve
lioniui aukotis kilniam *»k
lui iki mirties.

Šią skausmo valandą Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
ir savo asmenišku vardu aš 
norėčiau viešai pareikšti gi
liai nuoširdžią užuojautą 
poniai J. Trimakienei, sū
nums Kanučiui bei Gedimi- 
nui- velionio broliui bei ki
tiems giminėms. Velionio 
šeima neteko pavyzdingo i 
vyro ir pavyzdingo tėvo. Di
plomatinė tarnyba labai už
jaučia juos ištikusiame 
skausme.

Diplomatinė tarnyba už
jaučia ir Vliką- netekusi šu
lo, kuriuo per septynerius 
metus rėmėsi Lietuvos lais
vinimo veikla- Velionio mir
tis — smūgis visai tautai. 
Aš asmeniškai liūdžiu, kad 
velionio asmenyje nustoju 
ir ilgamečio nuoširdaus ben
dradarbio bei talkininko.

Aš laikau garbe perduoti 
velionio šeimai ir Vlikui 
taip pat buvusio ir esamo 
Valstybės departamento Pa
baltijo skyriaus viršininkų 
p. Richard W. Tims ir p. Ir- 
ving I. Schiffman gilios už
uojautos pareiškimus.

Mielasis Antanai, ilsėkis 
ramybėje. Hodie tibi, eras 
mihi- šiandien Tau, rytoj
man.

Kad Tau būtų lengvesnė 
šio svetingo krašto žemelė-. 
aš atvežiau Tau žiupsneli 
’aisvosios Lietuvos žemelės- 
kurią taip mylėjai ir dėl ku
rios žmonių nenuilstamai 
dirbai, kovojai ir mirei.

KELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS

33 CAIRNLEA CRASCENT 
EELLSH1LL

LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pir- 
nininko dr. Antano Trimako staigus pasitraukimas 
mžinatvėn skaudžiai sukrėtė mūsų organizuotą išei
viją ir kiekvieno lietuvio širdį.

Šios taurios, visas jėgas Lietuvos laisvinimui sky- 
*u*ios asmenybės nelemta mirtis sudarė sunkiai už
pildomą spragą ne tik Lietuvos laisvės kovos va dovy
je je, bet ir visame kovojančios lietuvių tautos fronte.

Ecstono organizuoti lietuviai šio bendro mūsų 
edulo metu nuoširdžiai jungiasi su Vyriausiuoju Lie- 
uvos Išlaisvinimo Komitetu nepalaužiamam ryžtui 
.oiiau tęti garbingojo velionio su neribotu pasiauko
jimu dirbtą Lietuvos laisvinimo darbą -

Reiškiame gilią užuojautą Vyriausiajam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui ir velionio šeimai.

Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyrius 

Bostono Ateitininkai Sendraugiai 

Lietuvių Socialdemokratų S-gos Bostono skyrius 

Lietuvių Vienybės Sąjūdis Bostone 

Vilniečių S-gos Bostono skyrius 

A.L.T. Sandaros I apskritis 

A.L. Tautinės Sąjungos Bostono skyrius 

Romos Katalikų Susivienijimo N. Anglijos apskr. 

Balfo Bostono skyrius

Lietuvių Bendruomenės Bostono apylinkė 

L-D.D. Centro valdyba 

L.V. S-gos Ramovė Bostono skyrius 

Bostono Žalgirio tuntas 

Bostono Skaučių Baltijos tuntas 

Bostono Jūrų Skautų Nemuno tuntas 

Bostono Korp! Neo-Lituania 

Lietuvių Inžinierių ir Arch. S-gos Bostono skyrius 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugija 

Lietuvių Teisininkų Dr-jos Bostono skyrius 

SLA 2-j i apskritis

A. A.

Tauriam lietuviui VLIKo pirmininkui 

DR. ANTANUI TRIMAKUI

mirus, jo šeimai- giminėms ir artimiesiems gilią
f

užuojautą reiškia

Chicagos Lietuvių Taryba

■
I

vynė. Pagaliau tai mūsų, 
kaip gyvosios ir sąmoningos 
tautos dalies, yra šventa pa
reiga ir tautinė garbė.

Fondo vadovybė kviečia 
mūsų visuomenę, LB viene
tus ir lietuviškas organiza
cijas kuo greičiausiai suor- 
ganizzuoti LF vajaus komi
tetus tose lietuvių kolonijo
se- kur tokie komitetai dar 
nėra sudaryti.

Į LF vajaus komitetus, at
sižvelgiant vietinių sąlygų. 
Įtraukti:

1- žinomus autoritetingus 
visuomenės veikėjus, dva
siškius, profesionalus, pre
kybininkus ir pan.

2. Didesnį skaičių pasiry
žusių asmenų, kurie lankytų 
lietuviškas šeimas, verbuo
jant naujus narius Į LF.

3. Spaudos darbuotojus, 
laikraščių redakcijų atsto
vus-, vietos radijo valandė
lių vedėjus. Jie talkininkau
tų vajaus vietiniam komi
tetui, informuodami visuo
menę apie vajaus komiteto 
darbus ir vajaus eigą.

Visi LF vajaus komitetai, 
kurie jau sudaryti ir veikia, 
ir tie- kurie bus suorgani
zuoti, kviečiami savo veiklą 
išvystyti kuo plačiausiu 
mastu. Kiekviena lietuviška 
šeima, verslo įmonė ar Įstai
ga turi būti LF vajaus komi
teto narių aplankyta, išaiš
kinta jai fondo reikšmė ir 
paprašyta aukos. Reikėtų 
paraginti mūsų gausias or
ganizacijas ir lietuvių para
pijas, kad ir jos taptų LF 
nariais-

Ištvermės ir sėkmės vi
siems LF darbuotojams!

LF adresas: 7243 South 
Albany Avė., Chicago. IIL. 
60629, U.S.A.
LF Taryba LF Valdyba

Lietuvių Fondo metai
Lietuvių Fondas užbaigė 

1963 metus su $104,000-00 
kapitalu.

LF vadovybė kviečia vi
sus lietuvius LF vajaus tai-1 
kon. Suburtomis jėgomis- 
su pasišventimu ir pasiauko
jimu siekime- kad LF šių 
metų būvyje savo nariais ir 
kapitalu keleriopai padidė
tų ir artėtų prie tokios su
mos, kuri galėtų duoti 50- 
70 tūkstančių kasmetinių 
palūkanų lietuvių švietimui.

mokslui ir kultūrai remti. 
Mieli lietuviai, lietuvės!

Nedelskime! Kuo greičiau
siai Įsijurkime i LF pilna
teisiais nariais ir savo paau- j 
kotais fondui Įnašais tapki-1 
me realiais ir nuolatiniais 
lietuviškų reikalų rėmėjais, i 
Leiskime mūsų sukrautam 
LF kapitalui dirbti už mus 
dideli darba mūsų tautos 
gyvybei užtikrinti. Tą dar-, 
bą ir auką padaryti mus Įpa
reigoja mūsų pavergtoji tė

Paslėptas foto aparatas nufotografavo, kaip buvo api
plėštas (Kinkas Montrealį.

KĄ RINKSIME J SLA?

Brangūs broliai ir sesutės. 
SLA nariai,

SLA gerovė ir stiprumas 
priklauso nuo gabaus, paty
rusio ir sutartino vadovybės 
darbo.

Šiandieną Susivienijimas 
dabartinės Vykdomosios 
Tarybos dėka yra pačioje 
aukštumoje, kaip finansinė, 
visuomeninė, broliška ir fra- 
ternalė organizacija-

SLA nariai, įvertindami 
dabartinės Vykdomosios 
Tarybos darbus, nominavo 
juos didele balsų dauguma 
ir toliau tobulinti ir tvarkyti 
mūsų brangų Susivienijimą.

Kovo mėnesį jie bus galu
tinai renkami visų narių 
balsavimu.

Visi dalyvaukime tuose 
balsavimuose — rinkimuose 
ir balsuokime už dabarti
nius Vykdomosios Tarybos 
narius:
P. P. Dargi*, prezidentą*; 
S. Geguži*, viceprezidentą*; 
B. Pivaronas, sekretorė; 
Nora Gugi*, iždininkė;
E. Mikužiūte, iždo globėja; 
S. B rėdės- iždo globėjas; 
dr- S. Biežis. daktaras kvo
tėja.

Mes pasirinkome virš mi- 
r ėtus veikėjus Į Vykdomąją 
T arybą- būdami įsitikinę, 
kad jie geriausiai rūpinsis 
visų SL A narių gerove, kad 
jiems vadovaujant Susivie
nijimas augs ir stiprės.

SLA Veikėjų Komitetas 

VVestfield, New Jersey

Senas tai galva, jauni tai 
jėgos, tai rankos ir kojos. 
Bet dažnai galva, miego 
marinama, sunkiai slegia vi
są kūną.

Vincas Krėvė
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Imas
dangaus niekur nerado. . 

— Gal jie dar negana
austai maišė, vaike.

Maikio sn Tėvu
— Bet astronomų žiūro

nai siekia erdvę taip toli, Tarybos rinkimai įvyks 
kad žvaigždžių šviesos spin- 1964 m. gegužės mėn- 9-10 
dūlys eina tūkstančius metų, dienomis. Rinkimai vykdo-
kol pasiekia žemę, ir vistiek 
dangaus niekur nėra- Tai 
kur tas dangus, kur šv. Juo
zapas sėdi?

— Maiki, aš to nežinau
Turėtum
nų.

paklausti marijo-

Kartais
lenkiasi.

ir didelis mažo

1964 M. KALENDORIAUS 
NEBETURIME

KELEIVIO 1964 METŲ 
KALENDORIUS JAU IŠ
PARDUOTAS- KURIEMS 
NEBEGALIME TO KA 
LENDORIAUS PASIŲSTI, 
TIEMS ATSIŲSTUS PINI
GUS {SKAITYSIME I PRE
NUMERATĄ.

NAUJIENA

L. Bendruomenės rinkimai Vasario 16-sios minėjimai
šų neimokėjimas neatima 
teisės dalvvauti rinkimuose.

WORCESTER, MASS.

mi rinkiminėmis apygardo
mis.

Sudarytos LB IV-sios Ta
rybos rinkimams pravesti

kaip ir kas metai, davė nuo
latinis gerų darbų rėmėjas 
Jonas Krukonis — SO dol.
Lietuviška nekilnojamojo 
turto pirkimo-pardavimo ir 
diaudimo agentūra ”Shell

Lietuvos nepriklausomy- 
LB Tarybos kandidatai, bės paskelbimo 46 m. su

kaktis buvo paminėta vasa- 
Renkamasis LB Tarybos na- rio 23 d. Lietuvių Piliečių
rių skaičius yra 31. Būti ren- Klubo salėje, kuri buvo pil- j Agency“ aukojo 50 dol., Fa-

aoveardu rinkimu komisiios * LB Ta,ybą turi teisę na, tik vėliau dėl ilgų kalbų bijonas Zaranka 26 dol.,
iiufudėčiu U kiekvienas, Įtrauktas ! apy. pradėjo tuštėti. Aukų su- kun. kleb J. Kinta 25 dol.
šių sudėčių:

I-sios (vakarų) apygar

dos: 1. Dabšys Aleksandras 
(pirm.), 2. Prišmantas Ka-

linkės rinkikų sąrašą. 
Pastaba: kandidatais nega
li būti rinkimų komisijos na
riai. Kandidatų sąrašą rinki
minės apygardos rinkiminei

zimieras (vicepirm.), 3. Jo- komisijai gali pasiūlyti ne 
dėlė Julius (vicepirm ), 4. i mažiau kaip 10 rinkikų gru- 
Navickienė Dalia (sekr.) ir pė, ir atskiru sąrašu gali bū- 
5. Gilys Juozas (narys). Ko- Pasiūlyta ne daugiau kaip 
misijos adresas: Dabšys 7 kandidatai.

— Tegul bus pagarbintas, nebuvo dar girdėta, kad kas :
Maiki, su tavo atsakymu: ieškojęs jo užtarimo būtų j 
ant amžių ir Amen. buvęs apleistas. Šv. Juozą-

— O kam toks formalu. P3?. ...P3^3 . M^™33"1
, - o knkscioniui, reikia tik mels-mas, tever ..... . ,., , -

tis ir, žinoma, nusiųsti kokią 
—Svarbus biznis, Maiki, dolerinę marijonams.

tai reikia pradėti formališ- „ , ...kaj r — O kodėl marijonai ne-
pasimeidė jam, kad jis pa-

— Ar eini į biznį? dėtų jiems tą laišką para-
— Nežinau, Maiki, ar čia syti? Gal tada nebūtų pada-

koks biznis, ar ne. ale vis- rę tokios klaidos, kad kovo 
tiek man reikia tavo pagel- K) yra gegužės 10, ar ant- 
bos. raip-

— Aiškiau pasakyk reika- — Vot, Maiki, čia tai

Aleksandras, 3517 Cres- 
mont Avė.. Los Angeles. Ca
lif. 90026. Tel. NO 5-0566.

II-sios (Chicagos) apy

gardos: 1- Šiaučiūnas Sta
sys (pirm.), 2. Beitašius Jo
nas, 3. Ročkienė G., 4. Ka
zėnas G., 5. Pečiulis J-, 6. 
Regis Algis, 7. Vidmantas
Stasys ir 8. Daunys Stasys. 
Rinkiminės apygardos ad
resas : Šiaučiūnas Stasys, 
2511 VVest 69th St., Chica
go 29, 111. Tel- HE 4-1979.

III -sios (vidurio) apygar

dos: 1. Kaunelienė Stefani
ja, 2. čižauskas Pranas, 3. 
Misiūnas Albertas, 4. Mit
kus Jurgis ir 5. Šadeika Če-

Kandidatų sąraše:

lrnoriom INVV1VIlą-
— Vot, vot, tu pataikei, t°kį misteiką?

kaip pirštu Į dangų. Aš nei- Tokį laišką, tėve, ga
nu į jokį biznį, ale turiu vau ir aš. Stebėtis reikia, 
svarbų reikalą- , kaip 20-me amžiuje suaugę

— Vistiek aš nesuprantu, žmonės gali rašinėti ir paštu
ko tėvas nori. siuntinėti tokias nesąmones.

— Noriu, kad tu man išfi- ra®° aP*e ®v' JuozaP3> 
geriuotum vieną reikalą. Aš! kad jis buvo neturtingas 
gavau gromatą iš marijonų vargšas, todėl vargstantį

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina S6

Knygoje pirmą kaitą pla
čiai aprašytas Karo Muzie-
jus, garsėjęs laisvės Komjsijos Mį.
paminklais. Okupantas ru- giūnag A]bertas, 1985 Scot- 
sas šį muziejų panaikino,
laisvės kovų paminklai din
go-

Jonas Aistis, POEZIJA.
a šio žvmaus DoetoIJoje yra š 

visi eilėraščiai, 420 psl., kai 
na $6.

te St- Detroit 9, Mich.

IV-sios (Hartfordo) apy
gardos: 1. Guntulis Justinas 
(pirm.), 2. Orentas Eugeni
jus (sekr.), 3. Grajauskas 
Gediminas, 4. Nenortas
Vaclovas, 5. Strazdas Zig-

Leonard Valiukas, LI- mas jr g. Sereika Tomas. 
THUANIA LAND OF HE- Komisijos adresas: Guntu- 
ROES, 88 psl. teksto ir 95 |jg justinas. 7 Kimberly Rd.. 
psl. paveiksiu, kaina $4.75. West Hartford, Conn.

seminarijos apie šv. Juoza
po noveną. Vienoj pusėj iš-

todėl
žmogų gerai supranta ir už
taria jį danguje. Bet tam

Dr. Kazvs Grinius. ATSI
MINIMAI IR MINTYS, Ii 
tomas. 336 ps*. kaina $5.

drukūota lietuviškai ir pa- pačiam puslapy deda jo at
sakyta, kad novena prasidės, vaizdą su gražiai garbano- 
10-tą dieną kovo, kas žemai- tais plaukais, įsisupusį į pui- 
tiškai būtų 10 morčiaus, o kią togą ir atrodo, kaip koks 
antroj pusėj rašo angelskai senovės Romos imperato-i 
ir sako, kad šv. Juozapo no- rius ar šių dienų Hollyvvoo- GINTARO TAKAIS, J. Na 
vena prasidės 10 mojaus. do aktorius, bet ne skur- iūnės eilėraščiai, daug ilius- 
Taigi aš ir noriu, kad tu man džius, apdriskęs darbo žmo-į tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 
moksliškai išfigeriuotum, gelis. Juk tai sumuša visą TRVq <-AKaT AT A.f vambuto kada iš tikrųjų tas Juozapo! jų laiško turinį, tėve. “tk^r i8*
jomarkas prasidės 10 — Nu, o j. gali žinoti. pusk, kaina .........................$2.00
morčiaus, ar 10 mojaus die-: kain čv iš' x~aikĮ’ kaiP SŲo^UOZapas 1S GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos. 24

KNYGOS JAUNIMUI

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

niL • tikrųjų atrodė? Gal jis ir
— O ar tėvas žinai, ką no- buvo toks gražus- kaip ant

vena reiškia, kad taip rūpi- pikčerio parodytas.
mesi — Teisybė, tėve, kad nie- 

— Novena reiškia, kad kas negali žinoti, kaip jis 
per 9 dienas reikės į šv. Juo- atrodė, bet jeigu niekas rė

žino, koks jis buvo tai kaip 
•galima rodyti žmonėms pa
veikslus ir sakyti, kad tai 

yra

zapą melstis. Tas, Maiki, 
davadlyvai pasakyta groma- 
toje-

— Sakai, devynias dienas šv- Juozapas? Juk tai 
reikės melstis. O kų už tas tikinčiųjų klaidinimas, 
maldas šv. Juozapas duos? — O aš. Maiki, galiu be

psi., kaina . ...............

Ta pati knyga anglų

$1.00

kalba.
kaina .......................... $1.00

1 ĖLYNl KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakai'es vaikams, 69 psL

-.......................... Sl.ftO

V-sios (rytinė*) apygar

dos rinkimų komisija suda
ryta iš New Yorko ir New 
Jersey LB apygardų atsto
vų: 1. Norvilą Kostas, 2. 
Maceina Antanas, 3. Kiau 
nė Jurgis. 4. Mačionis Anta
nas ir 5. Astrauskas Valde
maras. Komisijos adresas:
Norvilą Kostas, 19 Ches- 

nut St- Brooklyn 8, N. Y.

Rinkimai

LB Tarybą renka JAV 
lietuviai, ne jaunesni kaip 
18 metų amžiaus ir regist
ruoti LB apylinkėse.

Pastaba: iki šiol įsiregist- 
ravimas buvo siejamas su 
tautinio solidarumo įnašų 
mokėjimu, šiuose rinkimuo
se tautinio solidarumo ina-

a) nurodoma, kad tai yra 
kandidatų sąrašas JAV LB 
IV -sios Tarybos rinkimams;

b) įrašoma kandidato pa
vardė, vardas, amžius, pro
fesija ir adresas;

c) nurodoma apylinkė, 
kurios rinkimų sąraše kan
didatas yra įtrauktas;

d) pridedamas arba pa
žymimas kandidato sutiki
mas būti renkamu;

e) duodami kandidatų 
siūlytojų vardai, pavardės ir 
adresai, paliudyti jų pačių 
parašais.

f) nurodomas sąrašo įga
liotinis susižinojimo reika 
lui.

Kandidatų sąrašai įtei
kiami rinkiminių apygardų 
komisijoms ne vėliau, kaip 
iki 1964 m. kovo 31 d. (paš
to anspaudo data). Tas pats 
asmuo kandidatu tegali būti 
siūlomas tik viename sąraše 
ir savo gyvenamoj rinkimi
nėj apygardoj.

Kandidatų sąrašai su trū 
kūmais grąžinami jų įgalio
tiniams pataisyti, tatai jie 
turi atlikti per 7 dienas nuo 
sąrašo grąžinimo dienos.

Sąrašas negautas atgal, 
laikomas atsiimtu, o gautas 
pavėluotai arba su nepaša
lintais trūkumais — atmeta
mas.

Visas LB apylinkių val
dybas prašome sudaryti a- 
pylinkių rinkimų komisijas 
iki 1964 m. kovo mėn. 15 d. 
ir jų sąstatus bei adresus 
pranešti Centro Valdybai.

JAV LB Centro Valdyba

$250-000 IEŠKINYS
KUNIGUI UŽ ŽMONĄ

rinkta $915.
Lietuvių karo veteranai 

dalyvavo su vėliavomis. Tri
mitais buvo pagerbti žuvę 
už Lietuvos laisvę ir šios ša
lies žuvęs prezzidentas John 
Kennedy.

Meno Mėgėjų Rate1?o 
choras- gabaus muziko Jono 
Beinorio vadovaujamas, su
giedojo abu himnus, o vė
liau ir kelias dainas- Be jo, 
dainavo vaikučių choras, 
kuriam vadovavo vargoni
ninkas Vincas Burdulis, de
klamavo Jūratė Garsytė ir 
kt., skautai pašoko.

Kalbėjo kongresmanas 
Harold D. Dohonue, Mass. 
seimelio atstovas Vytautas 
Pigaga, adv. Richardas Sa- 
rapas ir Antanas Mileris ir 
prof. Mantautas. Buvo kal
bėtojų ir nekviestų, ir tai er
zino susirinkusius- Nė vie
nas neprisiminė ir neparagi
no aukoti.

Šia proga primename Pa- 
tersono visuomenei, kad Jo
nas Krukonis yra paaukojęs 
Patersono viešajai bibliote
kai lietuviškų ir angliškų 
knygų apie Lietuvą. Viešoji 
biblioteka (Public Library) 
yra Patersone, Broadway, 
tarp Auburn ir Summer St. 
Knygas prašome imti iš bib
liotekos pasiskaitymui kuo 
dažniau, nes, jeigu jų nie
kas neskaitys, jos bus išim
tos iš bibliotekos lentynų ir 
padėtos į rūsį, kaip nevar
tojamos. O tai būtų didelis 
nuostolis, nes knygos yra 
vertingos ir įdomios.

alm.

URUGVAJUS

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
Gal padės mums išlaisvinti, čyt, kad šv. Juozapas dan- įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį. jos kiemą
Lietuvą? i . už ta- nepyksta kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma-

__Ne, Maiki, jis nėra de- . ; žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos.
mokratų partijos politikie- ~ple kokl dangų tėvas, sjipnį jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
ris, tai laisvos Lietuvos mum ka bl* kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors
neprižada. Jis yra panos —Nu, pažiūrėk aukštyn ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti. 
Marijos apiekūnas, tai gali ir pamatysi mėlynas lubas.; 
duoti mums kitokių malo- -Juk tai dangus, ar ne?

Chicagietis Robert McAr- 
dle, 39 m. amž-, iškėlė bylą 
Romos katalikų kunigui Do- 
nold Runkle, 50 m. amž., už 
jo žmonos paviliojimą.

McArdle tas taip paveikė, 
kad jis neteko net Congress 
Paper Box bendrovės prezi
dento vietos, kuri jam per 
metus davė $17,000. Jis ieš
ko iš to ”padoraus“ kunigo 
bent medžiaginius nuosto
lius atlyginti $250,000.

Kun. Runkle dabar kuni
gauja Šv. Marijos bažny
čioje Odessoj, Tex-

niu. Gromata sako, kad jis ;— Ne, tėve, tai nėra dan-
gali padėti mums kūno ir
dvasios varge. .

— Nu, tai kas tenai?
— kur yra garantija, —Tai yra saulės apšvies- ir pažįstamiems. Apysakos kaina

tėve, kad jis padės? Ar yra oras, tėve. Rusijos sukur-
kam padėjęs? ti ”§putnikai“ ir Amerikos

— Jes, Maiki, popiežius ^satelitai“ ta erdvę išmaišė 
Pijus devintasis pasakė, jog, jau skersai išilgai ir jokio

SKAITYK STASIO MI
Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 

skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apv- CHELSONO 
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija 
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 

S1.80 su persiuntimu
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”

PARAŠYT?

PAAmerikoje,” DAUG 

VEIKSLŲ. KAINA MINK 

STAIS VIRSAIS $4-00
636 E. Broadway-------:-------- So. Boston 27, Mass. į KIETAIS—$5.00

Programai vadovavo Pra
nas Stanelis, Antanas Šeške
vičius ir Vijolė Matulevičiū
tė. Paskutinioji labai gražia 
kalba mokėjo supažindinti 
su programos vykdytojais.

J. Krasinskas

PATERSON, N. J-

Lietuvos nepriklausomy
bės 46 metų sukakties minė
jimas šiais metais Paterso
ne įvyko vasario 23 d. Iš ry
to Šv. Kazimiero bažnyčioje 
buvo pamaldos už Lietuvą, 
o po pietų Lietuvių Piliečių
Klubo salėje iškilmingas su
sirinkimas. Minėjimą pradė
jo ir jam vadovavo komiteto 
pirm. A. Gudonis. Invokaci- 
ją sukalbėjo kun- V. Dabu- 
šįs. Apie lietuvių kalbos 
svarbą ir grožį tarė parapi
jos klebonas kun. Jonas 
Kinta, f minėjimą atsilankė 
kongresmanas Ch. Joelson.
Jis buvo apdovanotas Lietu
vių Bendruomenės ženkle
liu, kurį jam prisegė stud. 
D- Masionytė. Patersono 
miesto majorui atstovavo 
Mr. Wagner. Abu pareigū
nai tarė po keletą žodžių.
Ypatingai gražiai ir nuošir
džiai kalbėjo kongresmanas 
Ch. Joelson. Labai turinin
gą ir gerai paruoštą paskai
tą skaitė V. Alksninis iš 
Maspeth. N.Y. Meninę pro
gramą atliko solistė O- Zu- 
bavičienė. Ją pianinu paly
dėjo muz. A. Kačanauskas. 
Meninę minėjimo dalį tvar
kė stud. V. Tallat-Kelpšaitė. 
Salę gražiai papuošė meni- 
ninkas-mėgėjas V. Gružas-

Nedidelėje Montevideo 
lietuvių kolonijoje buvo net 
du Vasario 16-sios minėji
mai.

Tuo metu, kai Kultūros 
Draugijos patalpose buvo 
minima Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 46 m. 
sukaktis, lietuvių komunistų 
centro patalpose buvę ka
talikai, net leidę katalikiš
kos krypties laikraštėlį Tie
są — ’’daktaras‘' Sačikaus- 
kas ir buvęs Vydiškių para
pijos vargonininkas ”ponas 
draugas“ VI. Svilainis skai
tė paskaitas, buvo rodomi 
”lietuviški“ filmai, o vėliau 
išgerta ir šokta iki vėlumos.

Suprantu komunistus. Jie 
džiaugiasi, nes jie dabar yra 
padėties viešpačiai, bet ne
suprantu Kultūros Dr-jos 
vadovybės su kunigais ir ki
tais ponais, kurie net iš Pun
ta dėl Este iš vietinių susi
dedantį gai-sų ir brangiai 
kainuojantį orkestrą, bet 
kuris lietuviškų šokių nemo
kėjo groti.

O be to, ar iš viso tas or
kestras ir šokiai tą dieną 
reikalingi? Juk Lietuva oku
puota, ir dėl to nėra ko 
džiaugtis.

Kultūros Draugijos su
rengtame minėjime kalbėjo 
Lietuvos atstovo pareigas 
einąs A. Grišonas ir J. P. 
Martinez Berseche, vienas 
kunigas ir Kultūros Dr-jos 
pirmininkas.

Meninę programą atliko 
mok. G. Stanevičienės gerai 
paruoštas tautinių šokių 
sambūris Gintaras.

Dalyvių buvo neperdau- 
giausia. gal dėl to, kad šie
met pirmą kartą reikėjo į- 
einant mokėti 5 pezas.

Vietos spauda plačiai tą 
dieną paminėjo- Dienraščiai 
EI Pais ir EI Plata išspaus
dino žurnalisto Al. Gumba-

Minėjimas, į kurį atsilan- ragio išsamius straipsnius, 
kė apipilnė erdvi piliečių; EI Dia dienrašty rašė Ve- 

rax, o socialistinės minties 
laikrašty Epoca—M. Kra
sinskas ir A. Plavičius.

klubo salė, visiems paliko 
gerą įspūdį. Reikia dar pa
žymėti. kad buvo pasiųsta1 
Altui rezoliucija, kurią pa
ruošė ir minėjime perskaitė 
Vaclovas čižiūnas.

Minėjimui rengti komite-

{domu, kad kunigų radijo 
valandėlės programoj buvo 
smulkiai papasakota, kas 
minėjime kalbėjo, šoko ir

tą sudarė: pirm. A Gudonis, ret kiek bufete 
sekr. A. Rugys, ižd. F. Mi- lauš išgerta, bet neprisimin- 
siūnas ir nariai — V- Čižiū- ta apie tai, kiek vietos spau- 
nas. J. Sprainaitis ir A- Ma- da savo skilčių skyrė Lietu- 
sionis. vos nepriklausomybės šven-

Salėje surinkta aukų $669 Paminėti.
ir 30 ct. Didžiausią auką, , M. Krasinskas

”čiupitų“ a-

i
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SENIEMS ŽMONĖMS 
ŽINOTINA

reikaluis. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at Law,
S Belirrade Avė.. Koslindale,
Boston. Mass. 02131.

Gyvenimo vingiai
Neseniai išėjo tokio pavadinimo knyga, kurią parašė 

gydytoja dr. Paulina Kalvaitytė-Karvelienė. Tai auto
biografiniai atsiminimai. Knygoje autorė pasakoja ne 
tik apie save, bet duoda daug medžiagos apie ano meto 
jos gimtojo Žemaitijos kampo gyvenimą. Autorė turi 
labai gerą atminti, ji atmintinai kiek seniau mokėjo 
ištisą Maironio "Jaunąją Lietuvą", todėl knygoje ji 
surašė nemažai anuomet dainuotu dainų, pasakotų 
pasakų, padavimų ir kt. čia iš tos knygos spausdiname 
porą liaudies padavimų.

Tą knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje, 
kaina $3.50.

TĖVO PALIKIMAS Burioiu
Vienas ūkininkas mirdamas pavadinęs savo sūnų iri 

pasakęs:
— Jei nori gerai gyventi ir būti turtingas, tai niekam 

nesakyk „labas rytas" ir niekada nevalgyk be medaus.
Sūnus tėvo žodžius priėmęs tiesiogine prasme ir da

ręs taip- kaip sakyta- Tačiau negalėjęs tuo pasidžiaugti. 
Nesisveikinant kaimynai ėmė ji laikyti pasipūtėliu ir nebe
norėjo su juo bendrauti. O savo bičių neturėdamas, žmo
gus gavęs medaus pirktis- dėl to jo turtas ėjęs ne didyn, 
bet mažyn.

Kaitą jis pasiguodęs vienam seneliui- kad jo velionis 
tėvas jam niekų primelavęs ir ji suklaidinęs. Paklausus, 
ką gi mirdamas tėvas sūnui sakęs, ir šiam viską papasa
kojus- senelis palingavęs galva ir taręs:

— Tavo tėvas ne niekų tau primelavo. Tik tu, vaiki
ne- nesupratai, ką jis sakė. Nesakyk niekam labas ry
tas“—reiškia: anksčiau už kitus pradėk darbą, tai tie- 
kur vėliau ateis dirbti, tau sakys "labas rytas " o ne tu 
jiems. Nevalgyk be medaus—reiškia: valgyk tada- kadai 
būsi tikrai alkanas, tai kiekvienas valgis tau bus tartum 
medumi pasaldintas.

KAPSTATO EŽERAS

Tas nedidelis žuvingas ežeriukas, gal pusantro km. 
ilgumo ir per puskilometri platumo- tiso prie pat Endrie
javo miestelio. Kito ežero mūsų apylinkėje neturėjome. 
Artimiausieji iš tolimesnių ežera buvo Telšių Mastis ii 
Dievytis tarp Laukuvos ir Kaltinėnų, abu bent 50 km. at
stumo nuo Kapstato. Taigi, Kapstato ežerėlis—savotiška 
retenybė Endriejavo apylinkėje ir ji supančiose lygumose. 
Jis išspausdintas dr. J. Balio 'Istoriniuose pada\ imuose- j 
tačiau kiek kitoniškai, nekaip aš esu girdėjusi pas mus pa
sakojant. O pas mus pasakodavo taip:

Karta vasaros metu- grėbiant šieną, prie glėbė jų 
priėjęs kažkoks ponaitis ir pasakęs:

— Skubėkit grėbkit svets ateti
Paklaustas, koks svečias ateina, atsakęs.
— Kapstatas.
Tuojau atsiradęs juodas paršas ir kriuksėdamas is- 

sileidęs vandeniu- Taip ir atsiradęs toje vietoje ežeras.

TRUPUTĮ DRUSKOS!

Koks būtų gyvenimas be 
druskos? Druska vra sena, 
kaip ir žmonijos istorija. 
Senajame Babilone druska 
buvo vadinama "dievo prie
skoniu.“ Ji buvo lygiavertė 
sidabrui. Draska vra ne tik 
nepamainomas maisto prie
skonis ir būtina žmogaus or
ganizmui- bet ji daug kur 
tinka ir namų apyvokoje-

Pieną galima apsaugoti 
nuo surūgimo- pridėjus Į ji 
kiek draskos.

Gėlės laikosi ilgiau nenu- 
vvtusios, jeigu jas laistysim 
truputi pasūdytu vandeniu.

Svidintus (poliruotus) 
baldus galima atnaujinti, jei 
patrinsime juos draskos ir 
valgomojo aliejaus mišiniu.

Nešvarūs maudyklės kraš
tai kriauklėse greitai ir ge
rai išvalomi, patrynus juos 
skuduru su draska.

Riebalai taip lengvai ne
trykšta iš keptuvės, jeigu 
ką nors kepant įdedama į

i riebalus kiek draskos.
Raudonojo vyno dėmes 

i reikia taip pat tuoj draska 
pabarstyti, nes ii ne tik iš
traukia drėgmę- bet ir vyno
dažus.

Oda langams valyti pasi
lieka minkšta, jeigu ją iš
plauname druskingame van- i 
denyje.

Aliejaus dažų kvapą ga
lima kambary panaikinti, 
pastačius plokščią su draska 
indą.

Patiesalas pasilieka irgi 
skaidrus ir šviežias, jeigu 
jis apibarstomas druska ir 
išvalomas šepečiu-

V. Čekauskienė

ŠIMTAMEČIO NORAS

Švedas Larson, sulaukęs 
100 metų- nutarė tą sukaktį 
paminėti kelione j Egiptą, 
kur jis nori pajodinėti kup- 
ranugariu ir paplaukioti Ni
lo upe-

Šiomis dienomis jis iš 
Stoekholmo išplaukė laivu į; 
tą savo kelionę.

KELEIVIS, SO. BOSTON

—‘Auji i’? ► .u’i . Meksikos teismas perskyrė
SB aktorium Fisher, eina Toronte žiūrėti Hamleto, 
kuri vaidina jos dabartinis faktinis »yrąs Richard

Iš atsiminimų apie J. Grinienę
(Tęsinys)

Prie Bliūdžiu ūkio susto
jo važiavęs plentu Į Mari
jampolę gaspadoriškas veži
mas. kuriame buvo gerokai 
šiaudų. Važiavo senas die
das. Įsivilkęs i sudėvėtą mi
linę. šitasai senis vežimą 
prie Bliūdžiu ūkio sustabdė 
ir pašaukė kluono tarpdury
je tuomet stovėjusį Miką 
Bliūdžiu. Kai Mikas Bliū
džius priėjo prie vežimo, se
nis pagarbino Kristų, pa
prašė 15 kapeikų mieste py
ragui ir silkei nusipirkti. At
rodė, kad šis senukas tikrai 
yra toks vargšas. Gavęs 15 
kapeikų ir padėkojęs, jis nu
važiavo i Marijampolę.

Vėliau, kai Mikas Bliū
džius lankėsi Joanos Grinie
nės bute. ji grąžino jam 15 
kapeikų, paaiškindama, kad 
tada norėjusi Įsitikinti, ar 
važiuojančią mieste žmonės 
pažins. Ji tuomet važiavusi 
nugabenti i kaimą spaustu
vės, ii viskas gerai pavykę.

Anuomet vadinamos „Sta-. 
rapolės“ — Marijampolės 
miesto ponai ir jų žmonos- 
išskyras rusus viršininkus, 
stengėsi kalbėti lenkiškai- 
nes tatai buvo poniškumo 
bei išdidumo požymis. Joa
na Grinienė griežtai išsi
skirdavo iš miesto ponių ne 
tiktai pabrėždama savo lie
tuvių kalbą, bet ir išimtinai 
demokratiška laikysena.

Pavyzdžiui- J. Grinienė 
savo namų kieme, matant 
praei)ję^Hp4i,plautfav» 
skalbimus, tuo sukeldama 
didi poniučių nusistebėjimą 
ir net pasipiktinimą. Be to. 
anuomet garsėjo nuotykis, 
kai Joana Grinienė rinkoje 
barė kaimietę moterį, be 
reikalo lenkiškai laužiusią 
savo liežuvi- kad galėtų Įsi
teikti daktarienei, pirkusiai 
sūri- Dėl Grinienės pasta
bos. kodėl sūris nešvarus, 
kaimietė teisinosi: „To nic, 
šipuliukem nukrapštam.“

Daktaro K. Griniaus ir J- 
Grinienės rūpesčiu 1905 m. 
vasarą buvo suruoštas Mari
jampolėje anuomet garsėjęs 
pirmas viešas vakaras, su 
komedijos „Amerika pirty
je“ vaidinimu. Vakaro ruo
ša rūpinosi Joana Grinienė, 
daktaro brolis Jonas Gri
nius ir Mikas Bliūdžius. Vai
dino : Bekampi—Kidolis- 
Bekampienę—J. Grinienė, 
Vincą—P. Grigaitis, Agotą 
—Treigytė, Antaną—Mikas 
Bliūdžius. žydą—Jonas Gri
nius.

Joana Grinienė buvo drą
si. veikli, paslaugi visuome

V

nininke ne tiktai savo namu 
(Marijampolės ir apylin
kės) aplinkoje, bet ir visur, 
kur tiktai ji nors ir laikinai 
buvo gyvenusi.

Taip- pav., jau prieš pat 
pirmąjį pasaulini karą- 1914 
m. vasarodama Palangoje, 
ji suorganizavo ir labai sėk
mingai ivvkdė vvkusio A- 
merikon Albino Rimkos, 
perėjimą per Vokietijos šie-1 
na. Albinas Rimka buvo žy-i 
mus laikraštininkas, Nepri-- 
klausomos Lietuvos statisti
kos profesorius Kauno uni-j
▼ Vt. tv • =

•Joana Grinienė surado 
Palangoje iš anapus sienos 
savo arkliais atvykusį vokie
ti ir sudarė progą Rimkai su 
šituo vokiečiu pervažiuoti 
sieną. Jau būdamas anoje 
pusėje (Nimerzatėj), Albi
nas Rimka pasigedo kažku
rių svarbių raštų- pasilikusių 
Palangoje. Reikėjo ūmu lai- ■ 
ku šiuos raštus pernešti per 
sieną ir Įteikti A- Rimkai. 
-Joana Grinienė suieškojo 
tuomet Palangoje vasaroju
sią mokančią vokiečių kalbą 
mokytoją Liutkutę- Įteikė 
jai sienai pereiti pasą (sve
timą). raštus ir Įpareigojo 
tuojau pat skubėti anon pu
sėn pas Rimką. Mokytoja) 
Antanina IJutkutė, dabar; 
čia rašančiojo žmona, žygį 
atliko sėkmingai ir be pasi-' 
vėlavimo.
- Baigiantis pirmam pa

sauliniam karai, dr. K. Gri
niaus šeima buvo Kaukaze. 
Kislovodske. Čia 1918 m., 
pabaigoje, siautėjant bolše
vikams. Joana Grinienė ir 
jos dukrelė buvo komunistų 
sušaudytos.

Jonas Valaitis

Nevyksta T .eonai Gage. Ji 1957 
m. neteko JAV jjražuslės titulo, 
kai paaiškėjo, kad ji yra ište
kėjusi už. seržanto Ennis. Dabar 
ji neteko scenos rašytojo Col- 
lins. o anksčiau aktoriaus Na
va rro.

neprieidavome, Vaikų mes 
neturime. Tik paskutiniu 
laiku mano vyras pasidarė

--------------- — J labai nervuotas ir, rodos.
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa- daugiau išgeria, negu pirma, 

kyti j Keleivio skaitytoju klausimus teisės Jis keletą kartų apmušė ma
ne be jokio reikalo, ko se
niau niekada nedarydavo. 
Aš manau, kad jis pradeda 
eiti iš proto, o pas daktarą
nenori eiti- Mes turime ben
drą turtą. Kaip aš galėčiau 
ant jo turto dalies uždėti 
globą ir kaip man priveikti 
ji. kad jis eitų gydytis. O 
gal jam protinė ligoninė rei-

Teises patarimai

M.S.S.
Brooklyn N.Y.

giau kaip 5 tūkstančius pei 
metus, jei vedęs— tai toks' kalinga?

--------- žmogus gali gauti mokesčių
Gyvenantiems Massachu- sumažinimą. Yra dar kai

setts valstybėje seniems 
žmonėms yra labai žinoti
nas naujas Įstatymas, kuris 
bus taikomas nuo 1964 me
tų. Pagal tą Įstatymą, žmo
nės, turį daugiau kaip 70 
metų- gali gauti sumažini
mą mokesčių (taksų) savo 
namams. Jeigu kas išgyveno 
Massachusetts valstybėje 
daugiau kaip 10 metų ir jei 
jis turėjo namą daugiau 
kaip penkerius metus- kuria
me jis pats gyvena, ir jei jis 
uždirba nedaugiau kaip 4 
tūkstančius dolerių per me
tus, jei nevedęs, ir nedau-

KEISTI PAPROČIAI

Tahiti (sala Rytų Ramia
jam vandenyne) moterims! 
nevalia liesti ginklų, žvejo
jimo Įrankių, vyro ir tėvo 
galvos: nevalia su vyrais 
drauge valgyti nei užeiti i 
vietą, kur vyrai tariasi-

Markizų salose moterims i 
draudžiama eiti i valtis, nes 
jos nubaido žuvį; čia, kaip 
ir Tahiti salose, moterims : 
nevalia ragauti gardesnių 
valgių, kaip tai kokoso rie
šutų, vištienos, o ypač kiau
lienos.

Naujojoj Zelandijoj čia
buvių moterims nevalia lies
ti vyra maisto, net savo vy
ro, tėvo ar sūnaus.

Naujojoje Kaledonijoje
(sala Vakarų Ramiajam 
vandenyne), pamačiusi at
einanti vyrą. moteris turi 
sukti iš kelio. Ten moterys
ii* gyvena skyrium nuo vyrų.

Kafru (Afrikoje) mote
rims draudžiama liesti kar
ves ir jaučius, taip pat užei
ti i „ notta“, kur susirenka 
šeimos nariai.

Senovės Romoje moteiys 
už vyno gėrimą buvę bau-
džiamos mirtimi.

Pas h°tentotus dėl perdi- 
delio apsirijimo moterims 
gresia mirtis.
Pas fantu (Afrikoj) už vy
rų paslapčių nuklausvmą 
moterims nukertamos ausys- 
o paslapčių išdavimas bau
džiamas lūpų nupiovimu.

LAIDYMO LAIPSNIS

Žemės ūkio departamen
tas nustatė geriausią tempe
ratūrą Įvairių medžiagų lai
dymui (prosijimui). Štai ke
li pavyzdžiai: dakronui — 
250, vilnai ir nailonui—30(). 
rajonui, šilkui —325, med
vilnei. lininėms medžiagoms 
—350 laipsnių.

RIEBŪS TĖVAI — 
RIEBŪS IR VAIKAI

Garsiųjų Mayo klinikų 
psichiatras dr. Eduard M. 
Littin sako, kad riebių tėvų 
vaikai turi palinkimą būti 
tokie pat riebūs-

Ta ant lentos — kitai už 
rankos.

kurios sąlygos, kurios gali 
apriboti mokesčių-sumažini- 
mą. gali būti ir ginčytinų 
klausimų, ar mokesčių su
mažinimas kai kuriais atve-

Atsakymas

Man atrodo, kad išgyve
nus su žmogumi 20 metų, 

jais pritaikomas ar nepri- Tamstos pirmas ir pagrin- 
taikomas, bet vis dėlto vi- dinis rūpestis turėtų būti vv- 
siems senesniems žmonėms, 10 sveikata, o ne jo turtas, 
kurie turi savo reikalams Patarčiau pasikalbėti su sa- 
namus- verta pasiidomauti, v0 šeimos gydytoju- Jei bus 
ar jie gali gauti mokesčių reikalas, jis sugebės Tams-

, tos vyrai patarti kreiptis pas 
nervų specialistą. Jei Tams
tos vyras yra nesveikas, tai 
Tamstos pareiga yra ji gel
bėti.

Aš išgyvenau su savo vy-| O globos klausimu — tik 
ru per 20 metų- ir gyvenome teismas, pasiremdamas dak- 
neblogiausiai Kai kada pa- tara nuomonėmis, gali nu- 
siginčydavome- kaip sako, tarti- ar žmogaus asmeniui 
nėra namų be dūmų, bet bei jo turtui yra reikalinga 
prie smarkesnių susidūrimų uždėti kokia globa.

sumazmimą.
Marija L. Šveikauskienė

Klausimas

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanot;

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryšiau? kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais ........................................ $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai . — $3.5*'

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

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

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus’’ 
sūnaas Kipro Bielinio idomūs atsi 
minimai. 464 psl„ kaina... .$6.00

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ..................................... $6.06

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumui) 
pasakojimu. 120 psl. Kaina .. $2.00

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

liš: ai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti _ ir 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
$26 pusi. kaina ......................$5.00

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

MARLBOROUGFĮ’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ge 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
pei., kaina .......................... $1.26

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. ?irma dalis 380 
pal. Kaina ..•••••••.•••••• $3.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Vaiac- 
ko romano antroji dalis, 428 pus
lapiai. Kaina .......................... $4.00

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

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumua bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................. 50 Cnt.

SF.NOVES LIETUVIŲ PINIGAI nuc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikalų, 396 osL, geras popierius 
kaina ...............$10.01

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kain kunigas Vasari? išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kieti viriai, 631 puslapis 
Kaina .................................. $6.004

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

S.M E. Bro«dway -------- :--------- So. Boston 27, Masa.

Puslapis sestas

ŽVU/JSNIS I PRAEITI. K. Žuko J- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ...*«•»»••••••»»•••• -.00.

LETUVĄ BUDO, Stepone Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai para tyri 
atsiminimai kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia devar.a kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

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

LIETUVOS SOCTAI.DEMOKR ŠTŲ
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES. S2 psl., kaina......... 25 Cnt.

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ’
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Ka*na .••■*••••-..•• ^0 Cnt

JUOZAS STALINAS, arba kala
Kaukazo išnonis buvo paridares 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kair.a .. $i.9O

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumuną 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

DEL LAISVOS I.IETUVOS. lietu- 
vos socialdemokratų rast*’ d-*1 bol
ševikų okupacijos ir teroio Lietu
voje. Kaina ...-...................  25 Cnt.

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apik tai «a- 
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.

NAUJA VALGTŲ KNYGA, parašė 
M. Miehelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų k- kitų tautų valgių recec’ų, 
132 puslapiai, kaina..................$1.26

CEZARIS, Mirko Jesulič romano 
trijose dalyse, kiekviena dalis pe 
$2, ara visos dalys........... $6.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną- Knrys. la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina •*•••••.«••• $5.04

■SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ieto- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyva- 
nimo. 178 psl.. kaina ........... $2.04

IŠĖJUSIEMS NEGRJŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui -einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psi. Kaina $5.00

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo kai o meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sn 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ........................................ 60 Ct.

iOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tt 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kama •«.••••••••• 25 Ct.

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... oOe.

Į
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MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
LAWRENCE. MASS-

Vasario 22 d. minėjome 
Nepriklausomybės šventę

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius ir Lietuvių Pilie
čių Klubas Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties minėjimą buvo nu
matę vasario 16 <1., bet dėl 
labai blogo oro teko nukelti 
i vasario 22 dieną.

Minėjimui vadovavo Alto 
pirmininkas ir miesto mo
kyklų komiteto narys John 
A. Stundza.

Iš svečių kalbėjo miesto 
majoras John Buckley ir 
kongresmanas Thomas La- 
ne. Lietuviškai kalbėjo Jo
nas Urbonas.

liucija, kuri pasiųsta JAV 
prezidentui ir kitiems šio 
krašto vadovaujantiems as-

Himnus giedojo ir keletą 
dainų padainavo moterų 
choras (U. Penkienė, M- 
Stiazdienė, A. Stonie. A. 
Dvvoski, A. Shurn ir N. Apa- 
navičienė), akomponuojant
pianu C. Feeney. Uršulė 
Penkienė dainavo solo, jai 
akomponavo Alma Dvvoski. 
•Jozefina Daimantienė pasa
kė 4 eilėraščius, o Russ Free- 
man paskambino pianinu-

Pertraukos metu buvo Al
tui renkamos aukos. Surink
ta §58.35. Aukojo:

Po $5: Lietuvių Tautinės 
parapijos kleb. kun. J. Gas- 
pariūnas ir V. Kelly.

Po $2: A- Stundzaitė, M. 
ir R. Fouquart- A. Yukna, P. 
Gabrėnas, V. Petkevičius, J. 
Navas, S. Suslavičius, Am- 
siejienė ir P. Kazlauskienė. 
(Mažiau aukojusių pavar
dės dėl vietos stokos išleis
tos- Red.)

Minėjimo rengėjai dėko
ja visiems prisidėjusiems 
prie minėjimo surengimo 
darbo, aukojusiems ir vi
siems dalyviams.

Kitos naujienos

Uršulė Kievienė išvyko Į 
Miami, Fla. Su ja buvo susi
tarusi vykti ir Bronė Saka- 
v ičienė, bet ji pradėjo nega
luoti ir išvyko ne i Floridą, 
bet i Bostono ligoninę.

Antanas Subačius sunkiai 
susirgo, išvežtas i Bostoną 
ligoninėn.

Linkiu abiem greičiau pa
sveikti.

M. Stonie

NORWOOD MASS.

menims.
Meninėje dalyje K. Pe

riadnienė. muz. V. Kaman
tauskui akomponuojant, pa
dainavo ”0 Tėvyne mano
ji“, Bostono mišraus choro 
šešetukas, vadovaujamas 

i kompozitoriaus J. Gaidelio, 
padainavo keletą skambių 
dainelių- Gaila, kad dėl li
gos negalėjo dainuoti Novi- 
kienė. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu.

Prieš pradedant minėji
mą ir per pertraukas Br. Ko
vas davė iš plokštelių lietu
vių liaudies dainas ir muzi
ką.

Po minėjimo rengėjai vi
sus minėjimo dalyvius pasi
kvietė ten pat pasivaišinti

KELEIVIS, SO. BOSTON

Eduard McNalley. 17 m„ ir Richard McAllister, 18 m., 
suimti VVestport, (onn.. prisipažino užmušę mokyklos 
draugą John Shinners. 18 m., mėgindami pavogti jo 
automobilį.

Pagerbė P. Rubinską
Artimi draugai Povilui 

Rubinskui, įžengusiam į 80- 
sius metus, surengė gerame 
restorane šaunią puotą. Jis 
tebėra stiprus kaip ąžuo
las. Visi linkėjo jam dar il
gai gyventi.

Svarbūs parengimai

1941 m- birželio įvykių 
minėjimas bus birželio 7 d. 
Jį rengia Altas.

Birželio 12 d. bus Lietu
vių Diena Bayfront parke. 
Orkestras grieš ir lietuviš
kus kūrinius.

L. J. Stasiulis
—

SVEIKAS SUMANYMAS 
NEDARBUI SUMAŽINTI

SLA NARIŲ ŽINIAI PLAUK, MANO LAIVELI, 
--------  Petro Segato eilėraščiai,

Kai dabar eina SLA Vyk- l ] l psl.. kaina.........$2.00
durnosios Tarybos rinkimai. NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
tai balsuotojai turėtų žinoti. TUVĄ STATANT, Rapolo 
kad visi SLA valdybos na- Skipičio atsiminimai. 440 
riai turi būti JAV piliečiai. psl., kaina. . . . $5.00 
To reikalauja JAV įstaty- MURKLYS, A. Giedriaus graži
mai ir SLA konstitucija-

SLA narys

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

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą:

ROYAL PROIH KTS 
North Sta.. P. O. Box 9112 

Neuark 4, N. J.

MIAMI- FLA.

Kalbėjo V. Sidzikauskas
Šiemet minint Lietuvos 

bendra nemokama kavute nepriklauosmybės paskelbi- 
su užkandžiais, kuriuos nor- mo m suLakti, kalbėjo 
woodietės, vadovaujant Iza- _r . ‘
belei Vasiliauskienei, buvo.v ae'ovas Sidzikauskas, Lie- 
parengusios. tuv°s laisves Komiteto pir-

Didžios padėkos nusipeK „ ...
nė visi, kurie prisidėjo prie . Minejin^ buvo žadėjęs 
šios didžios šventės minėji- dalyvauti ir miesto majoras, 
mo ir aukojo Lietuvos lais- bet blogo oro užkluptas Wa- 

shingtone negalėjo laiku 
grįžti.

nienė. akomponavo J. Sills. 
Rezoliucijas perskaitė J.

Rukaveckienė-

JAV darbo sekretorius’ 
Wirth siūlo privalomą 
mokslą pratęsti iki 18 metų 
ir nemokamai mokyti dar 
dvejus metus kolegijose.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Surinktos aukos ir banke- m -i • c-mn • Tuo budu sumazesiąs jau- o pelnas- viso $700, pasiųs-j nųjų ankstyvesnis daJ,-bo
a . o een rui. ieškojimas. Be to, sulauku-

Kitą dieną Kaulakiai su- sius 62 metų reikėtų paleis-

Įspūdingai minėjome 
Tautos šventę

Minėjimas buvo vasario 
23 d. Iš ryto pamaldos baž
nyčioje, o 3 vai- popiet — 
kalbos ir meninė programa 
Lietuvių namų salėje. Mal
dą čia sukalbėjo kun. A. Ab
račinskas. Amerikos himną 
giedojo K. Periadnienė, mu
zikui V. Kamantauskui a- 
komponuojant.

Tylos minute buvo pa
gerbtas tragiškai žuvęs J A V 
prez. John Kennedy ir žu
vusieji dėl Lietuvos laisvės. 
K- Periadnienė tuo metu 
pagiedojo Raudą.

Trumpus žodžius tarė 
kun. kleb. A. Abračinskas, 
kun. Janušonis ir Vyčių kuo
pos pirm. J. Burton (šiemet 
Vyčių rūpesčiu miesto admi
nistratorius vasario 16 pa

vinimo reikalams.
Aukų surinkta virš $200.
Aukojo:
J. Sitkauskas $12-
Po $10: kun. A. Abra

činskas, P. Jaras, J. Duoba, 
A. Tumas, V. Kamantaus
kas, J. Martyšius-

Po $5: A. Navickas, X.- 
D..E Razulevičius, J. Stra- 
šunskas, A. Venskus, Tay- 
ior, L Vasiliauskiene, J- 
S vid ras, Br. Denisovas, R. 
Vėtą, Br. Kovas, K. Šimė
nas. P. Vėtą.

Po $3: šubatienė, P. Ty
las

Po $2: V. Kudirka, Aidu-j 
konienė- Kvetkevičius. Stee- • 
vens, J. Pečiulis, J. Navic
kienė, Minkevičienė, Jakš- į 
tienė, Meškonis.

Kiti aukojo po mažiau.
K. Šimėnas

HARTFORD, CONN.

SLA 124 kp- pietūs
I

Kuopos vadovybė jau 
ruošiasi pietums, kurie bus 
balandžio 26 d. 1:30 vai. 
popiet Lietuvių Piliečių Klu
be (227 Lawrence St.).

Kviečiame narius ir nena- 
rius pietuose dalyvauti

Praeityje kuopos paren
gimuose dalyvavę būdavo 
patenkinti. Rengėjai neabe- 
. .joja. kad ir šiemet nebus 
ne tik nusiskundimų, bet vi
si tuos pietus ilgai atsimins. 
Todėl tvarkykimės taip, kad 
juose galėtume dalyvauti.

Komisija

Minėjimui vadovavo Alto 
pirmininkas A. D. Kaulakis. 
Minutės susikaupimu buvo
pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę, įneštos Lietuvos 
ir JAV vėliavos, sugiedoti 
tų valstybių himnai-

Be V. Sidzikausko, dar 
kalbėjo adv. A. N. Peny.

lf_ ;__meninę programą
Anita Karns ir Janina

ČILIIIYV

renge išleistuves V. Sidzi
kauskui, kuriose dalyvavo 
apie 50 asmenų.
Našlių karalienė K. Norienė

Moterų Klubas vasario 23-
d. bankete rinko našlių ka
ralienę. Ta garbė teko Kot- 
rinai Norienei.

Bankete buvo ir meninė 
programa, kurią atliko solis
tas AL Brazis, jam akom
ponavo jo žmona.

Bankete sutikau Dundu
lius iš Nonvoodo, Oną ir Vi
limą Amsius iš Georgia vals
tijos. Antaną Pilvinį iš So. 

' Bostono, kuris paklojo pen-L >miię UlCtU V«7T> lo icvinimoįaicv iijiiuv

Šal- reikalams.

Shipping Gramercy Company
ĮSTEIGTA 1945 — TURINT MASKVOS USSR VNESPOSYLTORG

LEIDIMĄ—TURINT DEPARTMENT OF BANKING AND 

INSURANCE (USA) LEIDIMĄ IR DRAUDIMĄ

BE MUITO DOVANOS I USSR: 
Siuvamos mašinos, automobiliai, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 

mašinos ir daug kitą. 
MŪSę SKANIU IR AUKŠTOS 

KOKYBĖS MAISTp PRODUKTŲ 
SIUNTINIAI

SIUNTINYS ”R“ Įkainotas $36.75 
1 svaras degintos kavos,
1 svaras Cacao, 1 sv. šokolado,
2 sv. virimui alyvos, 2 sv. cuk

raus, 2 sv. ryžiu, 1 sv. sūrio. 
2 sv. rūkytų lašinukų, 2 sv. rū
kyto kumpio, 2 sv. džiovintų 
vaisių.

AUKŠTOS KOKYBĖS 
MEDŽIAGOS

Reikalaukite mūsų surašą.
GRAMERCY — N. Y.
118 East 28th Street - 906 

NEW YORK 16. N. Y.

PINIGAI Į USSR
Pilnai garantuotas pristatymas 
per dvi savaites. Pilnai išmo
kama. Gavėjo pasirašyti kvitai. 

Kursas 9 mbliai už $10 
Už patarnavimą mokestis iki 

— $3.00.
Virš S.T5.00 — 10%

♦ * *
GRAMERCY—N. J.
741 BROAD STREET -925 

NEĮTARK, NEW JERSEY

Siurčiami siuntiniai ir pinigai
j Vakarų ir Rytų Vokietijas. 
Lenkiją. Rumuniją, Vengriją, 

Čekoslovakiją ir tt.

New York telep tone MU 9*0598
Atidarytas darbo dienomis 9—5:30, šešt. 10—1, sekmad. uždaryta.

ti į pensiją. Tokiu būdu ne
darbas žymiai sumažėtų.

K.} DOVANOTI?

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

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania-“

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

VYNUOGĖS IR

apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina.............................. $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............ S3.50
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... S2.50. 
Tas knygas galima gauti 

keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

Ar turi šitas 
knygas?

redagavo J. 
na $1-50.

Audėnas, kai-

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

”Lithuania 
roes,“ parašė 
kaina $4-75.

land of he- 
L. Valiukas,

Jieškojimai
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- 
har žino. labai prašomi man te- 
lefonuoti (STagg 2-5488) arba 
rašvti šiuo adresu:

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

.Išlaidos bus grąžintos.

Vedybos
(10)

Esu 39 metu amžiaus- 5 
pėdu ir 8 coliu aukščio, ieš
kau gyvenimo draugo 40-45 
metu amžiaus.

Mrs- J. Vacunas
106 Euclid Avė.
Toronto 3- Ont.- Canada

VAVTTT DIDYSIS SAPNININKAS, 185
x , . - psl. kaina ................... $1.50SAU Julijos Švabaitės ei- LIETUVOS RESPUBLIKOS 

lėraščių rinkinys, 96 psl., ISTORIJA su spalvotu žemė-
kninn <S2 00 ' lapių, 96 psl., kaina .. $0.75Kaina GYVULIŲ PROTAS, 212 psL,

ŠVENTADIENIS UŽ MIES- kaina 75 centai.
TO, Mariaus Katiliškio 171LIETUVOS ŽEMŠLApis kai-

novelių, kaina $o.00. na .......................... $0.50

KATRYNA, Sally Salmi- NIHILISTAI, 3 veik smų trage-
nen, garsios švedų rašyto- kaina ............................. $0.20
jos romanas, 291 psl., kai PINIGŲ, 3 veiksmų dra

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

na $5.00.
PANEVĖŽYS, 

knyga apie tą miestą ir 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitvtės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1. 
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.

didžiausia
:r 9. LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis, 24 psl., kaina *0.25
STABMELDIŠKA LIETUVA, 

32 psL, kaina.............. $0.10
LIETUVOS SOCIALDEMO

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

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

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

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

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

ronėlė Liūdžiuvienė, 8S| ANARCHIZMAS. 29 psl., kai-
psl. kaina............. $1.00’ M................................

DĄxrn,T C-TT> ATTJ.OVTT Al ,S DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K. RAŠTAI — STRAIPSNIAI, Kraučiūnc eilėraščiai. 124 
ATSIMINIMAI, parašė Juo- psi., kaina ................... $1.00

zas Liūdžius, 246 pusią- DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A.

ATSIMINIMAI APIE JUO 
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet- 

nė, 831 
. $1.00

piai, kaina $3.00.

Imkit ir skaitykit

ką tik išėjusią

Kipro Bielinio 
knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 

skelbė Lietuvių Diena.)'- i draugai. Lietuvių kalba to- 
Pagrindinis kalbėtojas kl0S *nyg°s

buvo inž. Zigmas Gavelis iš 
Bostono. Buvo priimta rezo-

dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gvvu*ja nuo 1886 metu ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanų .r lidžiausi ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apd-rauda yra saugi, nes paremta di- 
eldinis rczcrvnis
SLA 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.
SI. A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SŪA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

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

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento d r. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.....................................  §6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina..................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu 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. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.......................................................$1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ..................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina ~........ ... .............................  $2.00

Garmus, 40 psl., kaina $0.15

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

E J L Ė S IF STRAIPSNI Al 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS 
IOS SUPRATIMAS. 
xaina ..................... .

ISTORL 
80 psL.

.. $0.20
SLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks

mo komedija. 29 psl., kai- 
kaina ............................ $0.25

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

DAINOS APIE LAISVŲ, 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 SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ...................._.............. $0-30

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

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad way 
~ ‘ 27,



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 11, 1964 m. kovo 11 d.

Klaidingai paskelbta 
užuojauta

Vietines žinios
I

Koncertai PADĖKA

Primenama, kad šį šešta- Noriu išreikšti gilią padė- 
308 dienį, kovo 14 d.. Jordan ką kun. H- Dumpiui, A. 

Hall bus smuikininko Izi- Herbstienei, L. Herbstaitei.

Reikalingos
SIUVĖJOS
(Stichers)

SVEIKINIMAS 
ADV. ANT. O. ŠALNAI

Sveikinam mūsų daugelio 
metų bičiulį. Lietuvos gar
bės konsulą Bostone adv* 
Antaną šalną, kuris vasario 
28 d. susilaukė 70 metų am
žiaus ir kuriam šį mėnesį 
sueina 25 metai nuo to lai
ko, kada jis pradėjo eiti Lie
tuvos garbės konsulo parei
gas.

Taigi* adv. A. Šalna mini 
dvi svarbias sukaktis. Mes 
jam nuoširdžiai linkime dar 
daugelio darbingų ir svei
katos kupinų metų!

M. ir S. Michelsonai

Skautų mugė

Kovo 8 d. buvo tradicinė 
Baltijos ir Žalgirio tuntų su
rengta vad- Kaziuko mugė. 
Įvairių gražių daiktų, ku
riuos padirbo minėtų tuntų 
skautai, jų tėvams pade
dant. buvo pusė didelės So. 
Bostono Liet. Pil. Dr-jos sa
lės. Gausūs lankytojai juos 
noriai pirko.

Mugės rengėjai ne tik už 
$1 davė gardžius pietus, pa
rodė ne tik tai. ką skautų 
rankos pajėgia pagaminti- 
bet taip pat sudarė progą 
pamatyti, ką skautai sugeba 
ir scenoje: Paulinos Kairai
tienės, Giedrei Karosaitei 
padedant.. paruošti jų vai
dintojai gražiai suvaidino 
Raudonkepuraitę.

Vyriausia mugės tvarky
toja buvo Stefanija Subat- 
kevičienė.

Didelį ir svarbų darbą 
dirba skautai. Jie turi būti
visu remiami-£

Ž-is

Kuopos susirinkimas bus 
trečiadieni, kovo 11 d. 7:30 
vai. vak. So. Bostono Lietu
vių Piliečių Dr-jos salėje. 
Jame bus SLA centro val
dybos, delegatų i SLA 53-jį 
seimą- o taip pat ir kuopos 
valdybos rinkimai.

Todėl kiekvieno nario pa
reiga susirinkime dalyvauti 
ir padėti išrinkti mūsų orga
nizacijos svarbioms parei
goms pačius tinkamiausius 
asmenis.

Juozas Lekys,
sekretorius

Skautų Aidui per 100 
prenumeratorių

Skautų Aido platinimo 
vajus eina i pabaigą.

Žalgirio tunto tuntininko 
C. Kiliulio pastangomis Bos
tono Baltijos ir Žalgirio tun
tų visi skautai užsisakė 
Skautu Aidą šiems metams. 
Tikimasi, kad Bostonas pla
tinimo vajuje laimės pirmą 
vietą.

Jki šiol Bostone yra su
rinkta 104 eilinės ir 10 gar
bės prenumeratorių.

Papildomai Sk. Aido gar
bės prenumeratoriais tapo: 
inž. Bronius Galinis, Česlo
vas Kiliulis- inž- Romas Vel
tas ir Mykolas Manomaitis.

Vokietijoje gyvenantiems 
lietuviams skautams Sk. Ai
dą papildomai užsakė: inž. 
A. Kriščiūnas- A. Bričkus, 
Ip. Jekštas* Jurgis Jurėnas ir 
Italijon — Kazys Bačans- 
kas.

Atsiprašome SLA 
kuopą, kad praeitame nume
ry neteisingai paskelbta jos doriaus Vasyliūno koncer- Sirutavičiams. Orentams, L. 
užuojauta Valerijai Kataus- tas, o kovo 22 d. ten pat Va- Čepienei. Elenai-Pakanasie- AcADnviY SpTiPTu/r ad 
kienei. Jos Lietuvoje mirų- lentinos Kojelienės- lyrinio nei ir kitiems už gėles, dova- 
sios motinos vardas ir pa- koloratūrinio soprano iš nas ir manęs lankymą sun- 1 ° ‘

kiai sergant.
Ona Blakutienė

varde yra Karolina Piebal- Chicagos. koncertas, 
gienė, Lietuvoje ji turėjo ne 
dvi, bet tris dukteris. Lietuvių salėje bus ir 

New Yorko gubernatorius

Atvažiavo K. Bielinis

Kipras Bielinis atvyko Į 
Bostoną baigiamo spaus
dinti Stepono Kairio atsimi
nimų II tomo reikalais.

Lankėsi J. Okunis

Praeitą savaitgali savo 
motinos aplankyti iš New 
Yorko buvo atvykęs arch. 
inž. Jurgis Okunis, kuris se
niau čia gyveno.

Dar vienas tarpininkas

Nekilnojamojo turto pir
kimo-pardavimo tarpininko 
egzaminus išlaikė ir tuo 
verslu pradėjo verstis ir 
Henrikas Gineitis (72 Gren- 
pian Way. Darchester).

Aukos Altui

Be jau paskelbtųjų. Ame
rikos Lietuvių Tarybai Va
sario 16 proga aukojo:

Pranas Lingys ir P. ir K. 
Vasiliauskai po $10 ir P. ir 
A. Juozapaičiai $5.

Trans-Atlantic TraveI Service

Aleknos dėkoja
Sudegė Marianapolis

moterų, sporto ir kitu 
drabužiu 

Mes išmokysime

119 Braintree St.. Union Sq. 
Alkton- Mass.

SeoooaooeooMooeooooooaory

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽIUNSKAS 
629 Ė 5>ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645toooooeoooecooeoocooeoMC

Mūsų kaimynai Emilija ir 
Antanas Aleknos, kurie žie
mą praleidžia Floridoje ir 
kuriuos ten buvo apnikusios 
ligos, rašo:

“Munms, nelaimei ištikus, 
d įaugai nuo Atlanto iki Pa- 
cifiko atsiuntė nuoširdžių 
linkėjimų, gėlių ir kt. Nuo
širdžiai dėkojame visiems ir 
siunčiame savo linkėjimus 
iš saulėtosios Floridos-“

Pagerbs A. Rimkų

Kovo
Lietuviu

14 d. So. Bostono 
Pil. Dr-jos salėje Ankstyvą ketvirtadienio

bus banketas Evakuacijos rytą kilo gaisras lietuvių 
dienos eisenos maršalui pa- marijonų vienuolyne—Ma- 
gerbti. Jame pažadėjo daly- rianapoly. prie Thompsono 
vauti ir New Yorko guberna- miestelio, Conn- Dūmuose
torius Nilson Rockefeller.

P. Antanelytė gavo 
stipendiją

užtroško vienuolis Alekran- 
dias Kęsgailą, 78 m. amž.. o 
vienuolis Jonas Banys pa
guldytas ligoninėn, bet jo 
gyvybei pavojus negresia. 

Medžiaginių nuostolių y-

REAL 
EDMUND I 

PAULA B.
LICENSED BROKERS

ESTATE
KETVIRTIS
KETVIRTIS

SAV-ON

KETVIRTIS REALTYj 
3

279 WEST BROADVVAY 4 
SOUTH BOSTON, MASS., 02127 4

Tel. 268-4649 3

ROOFING and SIDING €O.!

499 W. Broadway, So. Boston 
AN 8-2150

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

«■»-*

«**
«**■♦>*>
►*.
*
t *4-4-4.4.4.4.4-4-4-4.4-4.4.4.4.‘

Paula Antanelytė, miru
sio dantų gydytojo Antanė- ra skaičiuojama apie pus- x

'M'or.c. fia/in mi'innn rlnlpini

Stepono Dariaus postas , Y ♦■ 1 , 1.1 i - labo 1030 studentų,metiniame bankete kovo lo *

lio duktė- gavo Mass. Švieti- trečio miliono dolerių, 
mo pagalbos tarybos pa
skirtą stipendiją — §300.
Tokią stipendiją gavo viso

d. 5 vai. vak pagerbs ir Pir- .
moio didžioio karo vetera- . gaus p au T.s p.er
na Antana Rimkų. kuriam Paauga 1 co1** Jo

v ' zius 2-4 metai.bus įteiktas auksinio nario
bilietas- suteikiąs teisę būti 
nariu iki gyvos galvos.

A. Rimkus i JAV atvyko 
1907 m. ir visą laiką gyvena 
So- Bostone. Jis yra ir So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos narys.

Serga Gudienė

Susirgo seno Keleivio 
skaitytojo Jono Gūdžio, 
gyv. Cambridge, Mass., 
žmona. Ji paguldyta Cam
bridge ligoninėje. Linkime 
jai greičiau pasveikti.

A. Gustaitis į Ncw Yorką

K
3X
X

Šimtą metų gyvensi, 
jeigu valgysi medų* 
pirkdamas pas lietuvį 

VICTOR THOMAS*
MARGUČIAI

Kas nori pirkti gražių ve- x 
lykiniu margučiu- kreipki- x , B . .
tės i SilverCafe* 332 Broad- į Reikalaukite jo aukštos 

kokybės medaus ir

189 Pleosant St., 
Watertown- Mass.

mx. wav, So. Bostone. Jei kam 
reikalingas iu didesnis skai- 

am- įįUJ — praneškite iš anksto-

Rašytojas Antanas Gus
taitis ši sekmadienį, kovo 15 
d. yra apkviestas dalyvauti 
New Yorke literatūros va
kare Kristijonui Donelaičiui 
paminėti.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

------- 7. - ’<ir krautuvė įvairių prekių, ž 
priderintų siuntiniam į įvai- į 
rius U.S.S.R. valdomus j 
kraštus- praneša, kad pagal ( 
U.S-S.R. : Į

VNESHPOLSYETORG I

. So. Bostone 
lietuviu krautuvėse

X X X
X-Jtxxxxxxxxxxxx

J •

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU* fl 
kultūrinė raduo programa M {

s •
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilooiklu 

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
Iš WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON 18, MASS.

TeL JUniper 6-7209

LAISVĖS VARPAS

fa i • 
81

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
J Rūpestingai taisome iaikrodžius,,

4

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS Į LIETUVĄ

Telefonas: AN 8-2805 J
j Dr. Jos. J. Donovan •

«
Dr. J. Pašakarnio\

ĮPĖDINIS 
OPTO MET RIŠT AS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124
Dr. Amelia E. Rodd

(RUDOKIUTĖ)
OPTOM E TRISTĖ

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BR0ADWAY. So. Boston 27. Mass.. Te!. AN S - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarvtus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 

kit as Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siusti 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 mūsų 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.

ISTUGA I.TVTT’VTAK A. KREIPK TT£S LIETUVIUKAI 
VIST SIUNTIMAI ĮSITIKINO. KAD MČSU IŠTAIGA S K VIN
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Piurčia-np <-tj INTURTSTO itralion-iai?

Siuntiniai kac»i’°n n—o P *V? S vai. vak ’.-r-t-—„p.
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

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

į vietoje išsiunčiant siunti
nius, kad gavėjui nereikėtų j 
primokėti. '

Priimami užsakymai, čia * 
sumokant nustatytą mokės- į 
tį, ir užsakyti daiktai prista- ž 
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to* / 
priimami maisto siuntiniai- j 
sudaryti čia, ar užsakant iš ( 
Europos firmų standartiniai : 
ar sudaromi pasirinktinai* •

Siunčiame ir maco* pagei- j 
daujamus kiekius pagal spe- .

1r
?
[
)

i /

cialų leidimą.
Katalogai gaunami ang

lų* ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti 
lietuviškai.

Įstaiga atidaryta kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Cosmos Parcel* Express 
Corp.

359 W. Broadtvay 
So* Boston, Mass., 02127 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

L

FISH PIER LIQUOR CO., INC.
19 RAMP STREET

COMMONWEALTH 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

^fALJPYK^S^SulFORTljNA^

ALIEJAUS ŠILDYMU
FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
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. Dalią išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro
lės dalį, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo pianas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka.

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu* 
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiamu 

7 < Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

RADIJO 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
nų. Perduodama; VellSUSių 
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.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

z Vedėja B. Svikliene 
z Tel. SW 8-2868
z
ž . .
ž •
i»
t • NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ •
ž • , . .. . •
j J Draudžiame nuo polio, viso- • 
; J kių kitokių ligų ir nuo nelai- • 
į { mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
į i Visais insurance reikalais • 

Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto pianas — į J kreiptis: *

r

J Dr. John Repshis į

TeL AV 2-4026

Apsidrausk

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2—4 ir 6—8 

Sekmadieniais ir šventadieniais 
pagal susitarimą 

495 Columbia Road
Arti Upham’s Coi 

Dorchester, Mass.

jūsų visos šildvmo išlaidos apmokamos Ivgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų eras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
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 kuio išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodi, ir vienas iš mūsų 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba 
pasiųskite atvirute:

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

J BRONIS KONTRIM »
{ Justice of thePeaee—Const*bl« J
; 598 E. Broad way ♦
; So. Boston 27, Mass. ! 

i { Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 ‘
i:-------------------------------------------------- <

ž
ž
ž •
z 
f 

i
t

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gvdvtojas 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 Con«*ord Rd_ Billeriea. Mass.

TEL. MO 3-2948

^ooooeooososooee&^eooGooiaaoaocoaoooeessooeoeoeeeooar

R The Apothecary
g.i, raini i s LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadsray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020 

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

» r t TT T » TTVVj

Dažau ir Taisau 5
Namus iš lauko ir viduje. *
Lipdau popieriuj ir taisau* 

* viską, ką pataisyti reikia. J 
- Naudoju tik geriausią * 

medžiagąE
I JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854

*«-a****«***♦«*«

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

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

112 MT. VERNON STREET » 
« DORCHESTER 25, MASS. |
lataataa>eeaasaeeeeeeeeeej 1

Į A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

Office Tek AN 8-0948

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 narna

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

»




