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lipro saloje kiek ramiau,
bet ar ilgai

Praeitą savaitę atrodė, kad turkai įsiverš į Kiprą, o 
graikai jiems pastos kelią, bet Saugumo Tarybos penk

tadienio pttėužio įtampa atslūgo. Kanados kariai jau Kip
re. juos paseks ir kitų valstybių kariniai daliniai.

Praeitą savaitę Kipre bu- Ruta KilmonutČ 
vo tikrai pavojinga padėtis. . .
Susirėmimai tarp graikų ir išvyko į Lietuvą 
turkų padidėjo. Turkija at
siuntė Graikijai notą-įspėji- 
mą, kurią ši suprato kaip ul
timatumą, todėl sukėlė i ko
jas savo kariuomerę. Rodos, 
nedaug tetruko, kad turkai 
pradėtų veržtis i salą, o jiem 
kelia pastotų graikai, šį į- 
karštį atšaldė JAV ir Angli
jos pareiškimas, kad jos nė
ra abejingos turkų ar graikų 
kariuomenių įsiveržimui į 
Kiprą.

filmų aktorė Rūta Kilmo- 
rytė (scenoje ji vadinasi 
Puta Lee) su tėvais išvažia
vo i Lietuvą savo mirštan
čios senelės aplankyti.

Rūta seniai rūpinosi sene
lės atvykimu Į JAV, bet ne
sisekė. todėl sužinojusi, kad 
ji yra prie mirties, telefona- 
vo pačiam Nikitai. Su juo,

n. žinom?, negalėjo pasikalbė- 
Penktadienj Saugumo Ta- bet tas pagelbėjo, ir jai 

įybos posėdy Jungtinių bei jog tėvams buvo duotas 
Tautų gen. sekretorius L leidimas i Lietuvą įvažiuoti. 
Thant pranešė, kad Kanada
pirmoji pasiųs savo dalinį Rūtos senelė gyvena Dau- 
1.150 karių (dalis jų jau iš- gUose. 
lipo Kipre). Netrukus tą pat 
padaryti pažadėjo Suomija,
Švedija ir Airija- Jų daliniai 
sudarys pusę numatytos 
tarptautinės kariuomenės 
Kipro saloje taikai per 3 
mėnesius palaikyti. Antrąją 
pusę (3,500) duos Anglija.

Jau yra ir reikalingų lėšų 
tai kariuomenei išlaikyti.
JAV tam reikalui jau duoda 
$2 mil.. Anglija $1 mil., o ki
tą milioną sudės Graikija 
Turkija, Italija. Austrija, O- 
landija.

Dar esą sunkumų dėl tar
pininko, kuris sugebėtų abi 
šalis sutaikyti ir aplamai tai
ką saloje grąžinti- U Thant 
toms pareigoms buvo nu

matęs Gvatemalos diploma
tą Rolz-Bennett, bet su jo 
kandidatūra nesutinka Tur
kija. nes jis nesąs pakanka
mai patyręs tarptautinėje 
politikoje.

Kas bus ateity, nežinia, 
bet ši savaitė Kipre pradėta 
atoslūgio ženkle. Kiek ilgai 
tas atoslūgis tęsis, vargu kas 
tikrai gali pasakyti, o spė
lioti būtų tuščias darbas.

Gerhard Bohne, 58 m., kuris 
kaltinamas buvęs vienas Hit
lerio žudynių programos organi
zatorių. suimtas Argentinoje. 
Vokietija prašo jį jai išduoti. 
Kad galėtų teisti už padarytu.* 
nusikaltimus.

Pietų Vietnamą 
reikia apginti
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ngtiniu Tautų gen. sekreto- 
s U Thant paskyrė Gvatema- 
diplomatą Jose Rolz-Bennett 

ti tarpininku Kipro ginče. Jo 
reiga mėginti per 3 mėnesius 
i puses — graikų ir turkų— 
'P nors sutaikyti. Per tą lai-

Kipre taiką palaikys tarp- 
itinė kariuomenė, kurios va- 
paskirtas Indijos gen. Gyani.

Kaip žinoma, iš Pietų 
Vietnamo ka tik grįžo kraš
to apsaugos ministeris Mc 
Namara. kuris ten susipaži
no su esama padėtimi ir apie 
tenvkšt’ stovį pranešė pre
zidentui.

Prezidentas, sekmadienį 
kalbėdamas su televizijos 
atstovais, pareiškė, kad P. 
Vietnamas turi būti išsaugo
tas, nes jeigu jame Įsivieš- 
ptaus raudonieji, tai ir visa 
Pietų Aziia pateks i ju ran
kas. Todėl JAV rems dabar
tinę P- Vietnamo valdžią 
kuo tiktai galėdama.

CIVILINIU TEISIŲ 
ĮSTATYMAS SENATE

Senate pradėtas svarsty
ti pilietinių teisių įstatymas. 
Pietiečiai senatoriai ilgomis 
kalbomis stengiasi to Įstaty
mo priėmimą sutrukdyti.

šie trys lakūnai skrido mokomuoju 1. ro lėktuvu ir per klaidą Įlėkė Į Rytų Vo
kietijos teritoriją. Rusai, nieko nelaukda nu. .ė.vtuvą pašovė. Lakūnams pavyko 
parašiutais nusileisti. JAV atstovas tuoj p re kalavo tuos tris lakūnus grąžinti.

, — Bet kai šie žodžiai rašomi, jie dar tebėra r ūsų nelaisvėje.

Prisiekusių teismas Jack
Rubį nuteisė mirti

Keturias savaites užtruko Jack Ruby bylos nagrinė
jimas. Jo gynėjai įrodinėjo ir įtikinėjo, kad Ruby nėra 
normalus žmogus, todėl jis negalįs būti teisiamas. Teismas 
visus tuos tvirtinimus atmetė.

Mirė T. Petkevičius

Mokiniai kasdien 
apmuša mokytojus

New Yorke smarkiai di
dėja mokinių užpuolimai 
ant savo mokytojų. Tokių 
užpuolimų jau būna po kelis 
per dieną. Kai kurie moky
tojai buvo sunkiai sužeisti-

Mokytojų S-ga dėl to la
bai susirūpino ir prašo ap
saugos.

Toks mokinių huliganiz- 
mas yra palaido auklėjimo 
vaisius. Tokiais reiškiniais 
reikėtų visai visuomenei 
susidomėti juo labiau, kad 
jie vyksta ne vien tik New 
Yorke.

Baisus potvynis 
3 valstijose

Ohio upei pakilus 66 pė
das, vanduo užliejo didelius 
plotus šešiose valstijose 
(Pennsylvania. Ohio, W. 
Virginia. Kenntucky. Illi
nois, Indiana). Dėl potvynio 
nukentėjo 100,000 žmonių.

NEGERU METU NORĖTA 
PAKELTI ALGAS

surr.anv-

i aunas apgynė 
spaudos laisvę

Jimmy B oi i a gavo 
S melus kalė limo

Aukščiausias teismas pa
naikino Alabamos teismo
sprendimą, kuriuo Nev; 
York Times laikraštis buvo

t eisėjas Frank Wilson 
nubaudė vežėjų (Teams- 
ters) unijos prezidentą Ja
mes R. Hoffa 8 metus kalė
jimo ir 10 tūkstančių dole-

nubaustas $500.000 už ta- nų pabaudos.
riamą Montgomery. Ala.. .. . . ,
policijos viršininkų aošmei- ;aii’ \u\° Pran®sta;

J. R. Hoffa mėgino papirkti 
• teismo prisiekusiuosius po- 
sėdininkus.

zima.
Laikraštis savo skiltyse 

išspausdino pranešimą apie 
Montgomery siaučiantį tero
rą prieš segregacijos prie
šus- Policijos viršininkas pa
sijuto įžeistas, kad jį kaltina
nesugebant tvarkyti polici
ją ir todėl iškėlė N.Y. Times 
bylą. Vietos teismas N. Y.
Times pripažino kaltu ir nu
baudė $500,000, bet JAV 
aukščiausias teismas tą nu
tarimą panaikino. Savo nu
tarime aukščiausias teismas 
pripažino ir pabrėžė- kad 
laikraštis turi teisę kritikuo
ti valdžios pareigūnus, nes 
JAV konstitucija garantuo
ja žodžio ir spaudos laisvę. Taįp jkj šiol tas faktas ir 

Taip yra tik demokratinė- buvo slepiamas.
se valstybėse. Komunistų _ _______________
valdomuose kraštuose nėra 

j nei žodžio, nei spaudosKongrese kilo
mas pakelti vienam milio- laisvės- 
nui 700 tūkstančių valdinin
kų algas, taip pat padidinti 
kongreso nariams atlygini
mus 10-čia tūkstančių dole
rių. Tada Valstybės išlaidos 
būtų padidėjusios 545 milio- 
nais dolerių per metus.

Bet susiprasta, kad šiais 
prezidento rinkiminiais me
tais toks algų pakėlimas bū
tų sukėlęs daug kalbų ir nei
giamai atsiliepęs į balsuoto
jus. todėl tas sumanymas at
mestas 224 balsais prieš 
184.

BARBARŲ DARBAS

-J. R Hoffa padėjo 75,000 
doleiių užstatą, skundžiasi 
aukštesniam teismui ir kol 
kas išvyko i Floridą pailsėti.

LEIDO RAUDONAM 
ŠNIPUI PABĖGTI

Tik dabar išėjo viešumon, 
kad 1961 m. Valstybės de
partamentas leido pabėgti 
JAV diplomatui, kuris buvo 
susektas jau 19 metų bešni- 
pinėjąs raudoniesiems. Taip 
departamentas padaręs dėl 
to. kad, viešumon tam fak
tui išėjus, būtų kilęs didelis 
skandalas.

Kaune kovo 
prof. Tadas Petkevičius.

Jis gimė 1893 m- kovo 27 
d. Šiauliuose. Teisės moks
lus studijavo Maskvoj. Juos 
baigė Vytauto D. universite
te Kaune, vėliau profesoria
vo Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose. T.. Petkevičius 
buvo tarptautinės teisės ži
novas, todėl visą laiką buvo 
užsienių reikalų ministerijos 
patarėjas, dalyvavęs beveik 
visose svarbesnėse Lietuvos 
bylose, spręstose tarptauti
nėse įstaigose. Jis nuoširdus 
demokratas, priklausęs pir
ma Sandarai, vėliau Ūkinin
kų parti jai-

Vokietijos okupacijos me
tu prof. Tadas Petkevičius 
dirbo nosrindvie.— J ęy-------------v v -

Artėjant antrajai bolševi
kų okupacijai, apsisprendė 
pasilikti Lietuvoje.

Bolševikai tuoj jį suėmė 
ir ištrėmė į Sibirą vergų dar
bams. Jis buvo laikomas į- 
vairiomis žiaurybėmis ir ka
linių sukilimu išgarsėjusioje 
Vorkutos stovykloje. Ten iš
vargo 8 metus. Netekęs svei
katos, buvo grąžintas Lietu
von.

.JAV gyvenančiam velio
nio sūnui Tadui reiškiame 
gilią užuojautą-

14 metų vaikėzas
i
sukėlė 5 gaisrus

Saugus, Mass., 14 metų 
vaikėzas prisipažino pade
gęs 3 mokyklas, bažnyčią ir 
savo tėvų namus. Tie gaiš
iai padarė apie pustrečio 
miliono dolerių nuostolių. 
Jis blogai mokėsi ir todėl 
padegęs mokyklas, norėda
mas. kad gaisre dingtų jo 
mokslo blogi pažymiai.

PANAMOS REIKALAS 
GERĖJA

Pagaiiau surastas pagrin
das JAV ir Panamos vyriau
sybėms tartis. Pagal jį bus 
atraujinti nutraukti diplo
matiniai santykiai ir per 
trisdešimt dienų 
derybos.

Rytu Vokietijoje rusai ir 
vėl pašovė amerikiečių lėk
tuvą A-66. Jis iš Wiesbade-

i no skrisdamas nukrypo nuo! Dabartinis Graikijos karalius 
savo kelio, nenugirdęs radi-i Konstantinas su motina lydi mi- 
io pranešimų. Trys juo skri- rūsį karalių Povilą I. savo tėvą Derybų atnaujinimui to- 
dę lakūnai nusileido para- Į ir 'yrą, j katedrą Atėnuose. Už kią formulę .pasiūlė Pietų A- 
šiutais. Jų sovietai iki šiol ju—princesė Sofija, mirusio ka- merikos valstybių or^aniza-Jų
negrąžino. raliaus duktė. cijos sudaryta komisija.

Aktorius Richard Burton pa
tenkintas, kad Meksikos teis
mas perskyrė aktorę Elizaheth 
Taylor su .jos vyru Fisheriu. Da
bar jis gali vesti Taylor ir tuo 
būdu tapti jos penktuoju teisė
tu vyru.

Teismo iškviesti liudinin
kai įrodė, kad J. Ruby iš 

. . anksto apgalvojęs ir progą 
10 d. mirė nutaikęs sąmoningai nušovė 

L. Oswaldą, kuris buvo ap
kaltintas nušovęs prez. J- F. 
Kennedy. Jis nušovė tada, 
kai Osv aldas surakintas bu
vo perkeliamas į kitą kalėji
mą. Tą įvykį per televiziją 
matė milionai žmonių. Šūvis 
buvo nepaprastai taiklus.

J. Rubv gynėjas Bell sten
gėsi bylą perkelti į kitą 
miestą, bet teismas tą reika
lavimą atmetė. Gynėjas su 
ekspertų pagalba dar bandė 
įrodyti, kad Ruby buvęs ne
sveiko proto, ber kiti medi
cinos ekspertai tai neigė.

Valstybės prokuroras pa
sakė, kad J- Ruby ne vien 
tik kaltas dėl to, kad jis nu
šovė jau suimtą ir surakintą 
L. Osvvaidą, kuris buvo pa
kaltintas nužudęs preziden
tą. bet jo kaltė dar didesnė 
dėl to, kad jis užbėgo už a- 
kių teisingumui, teismui ir 
nušovė tą. kuris turėjo būti 
atiduotas į teismo rankas.

įrodinėjimai, kad Ruby 
šovęs nervų sukrėtimo ištik
tas, neturi pagrindo. Jis jau 
iš anksto įsiteikė policijos 
pareigūnams, iš anksto su
planavo aplinkybes, kad ga
lėtų L. Osvvaidą pasitikti ir 
jį nušauti.

Teismo prisiekusieji tarė
jai vienu balsu pripažino J. 
Ruby-Rubinšteiną kaltu ir 
nubaudė jį mirtim elektros 
kedėje.

Teismui pirmininkavo tei
sėjas Broun-

J. Ruby gynėjas tuoj pa
skelbė, kad Dalias teismo 
sprendimas bus apskųstas 
aukštesniam teismui.

Jack Ruby paliktas kalė
jime.

Dalias teismo paskutinės 
valandos buvo transliuoja
mos per televiziją. Milionai 
žmonių turėjo progą tai pa- 
matyti.

N. HAMPSHIRE LEIDO 
LENKTYNIŲ LOTERIJĄ

New Hampshire kovo 10 
d. nubalsavo leisti lenktynių 
loterijas. Iki šiol jos ten-, 

pradėtos kaip ir daugely kitų valsti
jų, buvo draudžiamos, nors 
daug kas slaptai jos bilietus 
pirkdavo. Pirmąjį bilietą 
nupirko pats gubernatorius- 
Bilieto kaina $3, o galima Naujasis
juo laimėti iki $100,000.

s Graikijos karalius
Konstantinas.



Puslapis antras Nr. 12, 1964 m. kovo 18 d-

L Bendruomenės rinkimai
Iki šiol buvusieji Amerikos Lietuvių Bendruomenės 

rinkimai visuomenėje didesnio susidomėjimo nesukėlė- 
todėl ir balsavusių skaičius nebuvo didelis (4-5 tūkstan
čiai)-. Tai ir dėl to- kad A. L. Bendruomenės vadovybė 
dar vis ginčijasi, ieško savo veikimo apimties, siekia tos 
veikimo srities, kuri pagal jos konstitucijos užsimojimus 
jai nepriklauso.

Pagal jos nusistatytų veikimo sritį, ji privalėtų laiky
tis nuošaliau nuo politinės veiklos, nes JAV yra kas 
dirba politini darbą. Čia jau yra organizacija- kuria suda
ro visų politinių grupių atstovai ir kurios pagrindinis už
davinys yra visokeriopai remti Lietuvos laisvinimo pa
stangas. veikti politinėje srityje- Tai Amerikos Lietuvių 
Tarybos dirva.

Kad iki šiol A. L. Bendruomenės rinkimais nebūta 
didesnio susidomėjimo dalinai kalta ir pati l inkimų siste
ma. * <

Kaip ten bebūtų, A- L. Bendruomenė lietuvių išeivi
jai yra reikalinga, kaip kultūrinės veiklos vairuotoja, 
skatintojo, sumanytoja ir vykdytoja.

Žinoma, gal tokiam darbui kultūrinis centras galėtų 
būti ir kitaip suorganizuotas, sudarytas iš jau veikiančių 
įvairių lietuvių visuomenės sambūrių atstovų, prie jų dai 
tam tikrą dali prirenkant, bet tai ateities klausimas.

Dabar A. L. Bendruomenė gyvuoja tokia- kokia j; 
yra. Jos buvimo fakto paneigti negalima ir tenka jos liki
mu rūpintis. Tenka rūpintis visiems, kam tik svarbus lietu 
vybės išlaikymas ir savos kultūros ugdymas. Todėl visiem 
dera šiais A- L. Bendruomenės rinkimais labiau susido
mėti ir juose dalyvauti.

Atmintina, kad kandidatų sąrašai turi būti paruošti 
ir rinkiminėms komisijoms įteikti iki kovo 31 d. Taigi! 
laiko liko jau nedaug.

Į kandidatų sąrašus būtina parinkti tokius asmenis 
kuriems kultūrinis darbas tikrai rūpi- kurie į jį žvelgia 
atviromis akimis, kurie nėra užsimaskavę kokie paniniai i 
fanatikai, bet pakantūs ir kitaip galvojantiems ir kurian
tiems, nes kultūra nėra jokios vienos srovės nuosavybė.

Nuosaikių kultūrininkų yra visokių pakraipų sambū
riuose, ir tik tokius reikia parinkti Bendruomenei vado- 
vantL Ir ta Bendruomenė bus tokia, kokią mes patys su
gebėsime sukurti. Tad dar kartą pabrėžiame, kad jos rin
kimais reikia susidomėti ir į juos eiti rimtai pasvėrus kiek
vieną kandidatą šiuo požiūriu.

New( Hampshire pasisakė
Kovo 10 d. New Hampshire buvo vadinamieji „pir

miniai rinkimai“ (primary). Paprastai sakoma, kad juose 
renkami kandidatai į prezidentus, bet iš tikrųjų taip nėra. 
Tuose balsavimuose išrenkami atstovai į partijos konven
cijas, kurios šaukiamos prezidento kandidatui parinkti. 
Toks būdas konvencijų atstovams rinkti tėra 16-je vals
tijų ir Kolumbijos distrikte. Arizonoj. Arkanse ir Louisi- 
anoj juos renka tos ar kitos partijų komitetai, o kitur — 
valstijos konvencijos (kai kurtose jų dalį atstovų renka 
partijų suvažiavimai, o kitą dalį „piiminiuos linkimuos“).

Šituose pirminiuose rinkimuose balsuotojai turi teisę
taip pat pasisakyti, koks kandidatas į prezidentus jiems 
atrodo tinkamiausias. į konvenciją išrinktieji atstovai tik 
4 valstijose (Kalifornijoj, Indianoj, Marylande ir Orego
ne) privalo balsuoti už kandidatą, kuris gavo daugiausia 
balsų pirminiuose rinkimuose, bet ir tas įpareigojimas 
baigiasi po pirmojo balsavimo- Visur kitur atstovai yra 
laisvi balsuoti už bet kurt kandidatą, nors laikoma mora
line pareiga, bent pirmą kartą balsuojant, paduoti savo 
balsą už daugiausia balsi] gavutį pirminiuose rinkimuose 
kandidatą.

Nev; Hampshire yra maža valstija, teturinti tik per 
pusę miliono gyventojų, bet jos pirminiais rinkimais vi
suomet labai domimasi, tur būt, dėl to, kad tai yra pirmie
ji rinkimai. Juk visiems įdomi pirmoji žinia, kokios nuo
taikos rinkikų tarpe, kokius kandidatus jie laiko mėga- 
miausiais. Tie duomenys suinteresuotiems duoda medžia
gos sėkmingiau ruoštis tolimesnei rinkimų kampanijai.

Demokratams čia nebuvo ko galvos laužyti, nes jų 
kandidatas — dabartinis prez. L. B. Johnson aiškus, ir 
riekas jam kojos nepakiš, bet respublikonų kandidatai 
smarkiai varžėsi. Goldwateris ir Rockefelleris nemažai 
pinigų išleido ir darbo įdėjo save piršdami, bet abu pra
laimėjo. nes net nebuvęs kandidatų sąraše dabartinis JAV 
atstovas Pietų Vietname Henry Lodge gavo daugiausia 
halsų — 33.521, o Goldwateris 21,775. Rockefelleris 
19,496 Buvęs viceprez. Nixon, kurio taip pat nebuvo sąra
še- taip pat susilaukė balsuotojų dėmesio, ir 15,752 rinki
kai įrašė jo pavardę. Taigi tikraisiais laimėtojais reikia 
laikyti Lodge ir Nixon.

Bet iš šių balsavimų, aišku, dar negalima daryti galu
tinės išvados, ką respublikonai galų gale pastatys prieš 
Johnsoną šių metų lapkričio tikruose rinkimuose. »

kfJ-i-iviS, BOSiOri

Kespubtikūnai, kurie varžėsi Xew Hampshire pirmi
niuose rinkimuose. Viršuje iš dešinės Į kairę: New 
Yorku fjub. Rockefelleris, šen. Goldwateris, abu varę 
smarkią kampaniją ir buvo oficialiame kandidatu są
raše; šen. iš Maine Smith, tegavusi 2,812 balsy. Apa
čioje ta pačia tvarka — LePage, ambasadorius P. Viet
name l-odge, kuris gavo daugiausia balsu, ir Stassen. 
kuris gavo vos 1,285. Pagal balsu daugumą ketvirtoj 
vietoj yra Nixon, nors jis ir nebuvo oficialiame kan
didatu saraše.

IŠ SOVIETIJOS-DANIJOS 
KOMUNIKATO

I
Danijos ministeriu pirmi

ninkui . O. Kragui išvyks
tant iš Maskvos, vasario 27 
d. Maskvvoj buvo Sovietų

Apleistas reikalas
Jau nuo seniau Chicagoj kykloms ICO dol. ir dar ki- 

veikia keletas smulkaus kre- tiems savo tautos reikalams. 
.. - - i dito bendrovių — Savings! Pereitais metais Parama

Sąjungos ir Danijos minis- and Loan Asso‘eiation> iietu. turėjo 41,366 dol. pelno- Jos 
vių tvarkomų ir beveik iš-! balansas suvestas 2,240.181 
imtinai tautiečių pinigais
besiverčiančių. Tų bendro
vių metinės apyvartos siekia

terių pirmininkų išleistas 
bendras komunikatas. Kas 
liečia Pabaltijos šalis, ten 
yra taip pasakyta:

’Abi šalys pareiškė pasi- milionines sumas.
tenkinimą tuo, kad Danijos 
ministeriui pirmininkui vie
šint Maskvoje, buvo pasira
šytas susitarimas suregu
liuoti savitarpio finansines, 
turtines ir kitas pretenzijas, 
susijusias su tuo. kad Pabal
tijo respublikos, Ukrainos ir 
Baltarusjos vakarinės sri
tys tapo Tarybų Sąjungos 
dalimis, taip pat pretenzi
jas, liečiančias RTFSR Ka
liningrado sritį.

Lėktuvas A-ll lėkė 
per Sovietiją

*

Kas kitur rašoma

Prezidento L. Johnsono 
stebimas perskrido per So
vietų Sąjungą. Taip rašo a- 
viacijos žurnalas Aviation 
Week & Space Technology.

Dabar daug kalbama apie 
lietuvybės išlaikymą, šito
kios kredito bendrovės yra 
taip pat savo rūšies lietuvy
bės tvirtovės. Jos savo 
skelbimais remia lietuvių 
spaudą, o iš gauto metinio 
pelno skiria atitinkamas su
mas įvairiems lietuviškiems 
reikalams.

Štai pokario metais Ka
nadoje taip pat įsikūrė pa
našūs lietuvių bankai. Vie
nas jų pavadintas Lito var
du Montrealy, kitas išgarsė
jusios Lietuvos nepriklau- 

Į somvbės metais Kauno var- 
; toto jų bendrovės Paramos 
vardu Toronto mieste.

Litas turi per tūkstantį 
narių, o Parama tikisi šiais 
metais susilaukti 2,500 na
rių. Šių lietuvių banku me- 

Vyriausybės sluoksniuose tinęs apyvartos jau prašokow i * • f _ _"ii-

INTELEKTUALAI— 
NE ŠUNELIAI

bolševikėliai visaip 
viloja pasišalinusius nuo 
Maskvos „pavietrės“ lietu
vius. Jie lieja krokodilo a- 
šaras dėl to, kad kai kurie 
pasitiaukę šviesuoliai sun
kiai gyvena- Ne vieną tokią 
ašarą jie išliejo ir dėl gar
bingųjų broliu Biržiškų.

Štai Vilnies Nr. 41 ap
žvalgoje redakcija rašo:

„Nėra abejonių, kad yra 
ir daugiau intelektualų, at
vykusių čia ir atsidūrusių 
panašion padėtin. Klaida 
bėgimo iš Lietuvos jiems 
brargiai atsiėjo.

„Kurie dar gali atitaisyti 
tą klaidą, turėtų to nedelsti. 
Kelias atgal nėra uždarytas 
tiems, kurie nepapildė Lie
tuvoje piktadarysčių, kurie 
netarnavo naciams žudi
kams.“

Tos be principų Vilnies 
pastogės žmogystės negali 
suprasti, kad pasitraukusieji 
intelektualai ne šuneliai, ku
riuos galima mėsos gabaliu
ku pavilioti. Jie dėl gardžios 
putros šaukšto neparduoda 
savo įsitikinimų ir sąžinės, 
kaip tai daro Maskvai tar
naujantieji batlaižiai.

ta žurnalo žinia paneigia 
ma. Bet negi vyriausybė ga
lėjo pripažinti, kad ji palei
do savo naują lėktuvą taip 
pat šnipinėti, kaip 1960 m.

Vienybės mintį, kurios jie 
dar nedusta viešai ir aiš-i 
kiai pasakyti.

Aišku, B- Matulionis ne- pašautą lėktuvą Ū-2. 
gali suprasti visos tos šut
vės,, kuri mums perša tokią 
„rezistenciją“ — susitaikyti 
ir bendradarbiauti su oku-

milioną dolerių-
Litas tikisi šiais metais 

turėti virš 70 tūkstančių pel
no. Išlaidų numatyta virš 
37 tūkstančių.

dol. Iš gauto pelno lituanis
tinei mokyklai paskyrė tūks
tantį dolerių, Vasario 16 d. 
gimnazijai — 500 dolerių, 
skautų stovyklai 350 dole
rių- Pranciškonų seselėms— 
200 dolerių.

Parama tikisi šiais metais 
paskoloms išduoti virš vie
no miliono dviejų šimtų 
tūkstančių dol. Tai jau tokie 
pajėgūs mūsų tautiečių Ka
nadoje tvarkomi bankai.

Neviename JLAV mieste 
lietuvių gyvena irgi tiek, 
kiek jų yra Toronte ar Mon
realy- Kodėl jie nepaseka 
šitų pavyzdžių? Iš jų jau ga
lima pasimokyti, gauti rei
kalingų žinių.

Mes turime daug bendrų, 
svarbių reikalų. Jie būtini 
paramos. Aukų prašome iš 
privačių asmenų. Ar nebūtų 
smagiau tiems būtiniems 
reikalams lėšų gauti taip pat 
ir iš savomis pajėgomis su
kurtų verslo bendrovių?

Kanados lietuvių bankai, 
kaip ir Chicagos, gražiai ir 
pajėgiai užsirekomendavo. 
Jie vykdo, kas numatyta jų 
įstatuose ir lietuviškus rei
kalus remia.

NE PATAIKŪNAI
LAIMĖS

Kažkoks „gudruolis“ A- 
Ignaitis Vienybėje rašo:

„Dr. Balys Matulionis. 69 
metų senelis, rusų ir vokie
čių tąsytas ir prikankintas, 
ar jis gali suprasti aukštesnę 
už jo laiką dvasią —rezis
tencinę koegzistenciją — 
priešo nugalėjimą pralan
kumu. Atleiskime jam. Mes 
turime nemaža ir daug jau
nesnių protų ir širdžių, ne
pajėgiančių šito suprasti.“

Mums regis, kad čia Ig- 
naitis bus padaręs mažą ko
rektūros klaidą, dideliai iš
kreipiančią jo rezistencinės 
koegzistencijos sąvoką. Ta 
jo „rezistencija“ iš tikrųtų 
turi reikšti ne „priešo nuga
lėjimą pralankumu“. bet — 
„priešo nugalėjimą jam 
palankumu“. Tai visiškai

Naujasis lėktuvas A-ll y- 
ra tuo 
vą U
tesnis ir aukščiau skrenda, 
todėl priešo sunkiau paste
bimas.

_________ ____ . Kitas aviacijos žurnalas
tas. taigi turoui juos gęnau Aviation Week rJŽO, kad 
pažįsta uz nekankintą;. Ig-' ,ėktuvas A.„ skutas
naiti.

Iš pereitų metų pelno Li-! Tokioje bendroje veiklo-

pantu, nes, kaip pats Ignai-i 
tis sako, jis buvo ir vienų ir 
antrų okupantų prikankin-

yra
žvalgymo tikslams- Jis prad- 
dėtas gaminti 1958 m. JoVadink tos šutvės progra

mą „rezistencine koegzis- gamyba buvo laikoma pa- 
tencija“ ar kuriais kitais slaptyje. Apie tai žinojo ir ką kiti kartoja, bolševikai

lerius, lituanistinėms mo-i rūmas prieš nutautėjimą.

Na 1/AnĮĮĮnĮęfrgĮ kai haleainLai 
nu nvuiuiuaiai, uuv uuioviinai

Ne iš reikalo ir ne iš įsiti- sa čia vra ta- kad tame kon- 
kinimo. kad taip būtų teisin
ga, o iš įsibėgėjimo kartoti.

grėsė, ginčams perilgai už
sitęsus, daugelis negalėjo

. „„ . _ . . pasilikti iki galo, ir tuo bū-
mandriais vardais, bet tas į0 žurnalo redakcija, bet iki dabar mažne visų vadinami du Leninas su savo šalinin- 
jos esmės ir permatomo šiol tylėjo. Už tos paslaptiesĮ komunistais- Ar taip juos kais klastingai laimėjo va 

teičia. Tuo nei išsaugojimą vyriausybė pa- i vadinti yra teisinga?
kitų į tą dėkojo.

tikslo nepakeičia 
B. Matulionio, nei 
bučių neįtrauksi.

Be reikalo Ignaitis sako. 
kad ta jo mandri „koegzis
tencija“ yra naujas dalykas. 
Tokių prisitaikėlių visada ir

yra teisinga
Ką gi žodis „komunistas“ 

Lėktuvas A-ll per valan- reiškia? Žodis „komunistas“
dą skrenda 2,300 mylių ir 
gali pakilti į viršų 70,000 
pėdų.

yra pasisavintas iš lotynų 
kalbos ir reiškia „bendras, 
bendrininkas“ (comunis).

dinamąią pabaigos balsavi
mo dauguma, na, ir su savo 
bendrininkais pasiskelbė 
bolševikais.

šis pasivadinimas su ypa
tingu pamėgimu Lenino bu- 

Bet kokia gali būti žmonių vo kartojamas Rusijoje po
visur buvo. Buvo jų ir lietu- Kambodijoje dttUZO bendiybė ar draugystė net 1917 metų klastingo, ži 

pačioje Sovietijoje ir net' • •• žiau
vių tarpe, ir jei nebūtų atsi
radę žmonių su tvirtais prin
cipais ir pasiryžimu dėl jų
kovoti, tai ir nepriklauso- Kambodijos sostinėje stu- kits kitą vadindami komu- kai sudarė mažiausią visuo- 
mos Lietuvos nebūtume tu-]dentija kartu su kitu jauni-i nistais ar įprastiniais (Irau- menės mažumą.

JAV langus raus ginkluoto spalio men. 
perversmo, nors: pačioje Sovietijos bolševikų bolševiku 

partijoje, kai tenai žmonės, šio perversmo metu bolševi-

reję-

S. NARKELIŪNAITE—
TAUTININKE

„Laisvoji Lietuva 
rašo:

„Tai bent

mu sukėlė didžiules de
monstracijas prieš JAV ir

gaiš, nežino, kuris jų yra 
šnipas, enkavedistas. Sovie-

Anglijos pasiuntinybes. De- tijoje ir vaikams statomi pa- 
monstrantai išdaužė pasiun- minklai už savo tėvų šnipi r
tinvbių namų langus, o Ang
lijos pasiuntinybę dar ir pa
degė, bibliotekos knygas iš- 

draugystė... mėtė ir daug turto sunaiki
no. Policija demonstrantus 
išvaikė.

Nr- 5
nėjimą ir išdavinėjimą.

O kokį „komunizmą“ bol 
ševikai skleidžia kitur, na,; dabar be 
kad ir Kuboje ar Pietų A- vartojamo

„Juozas Valakas, dabar
tinis Nevv Yorko 1-jo tauti
ninkų skyriaus sekretorius,
pagrasino to skyriaus kai dovas princas Sihanouk at-

merikoje?
Komunisto vardo užsieny- 

Kambodijos valstybės vai- je vengia ir patys bolševi
• ________ i , 1,„I ----------„J.-.:...- • tt.-i

kuriems nariams, kad jei si prašė abiejų kraštų vyriau-
sybių dėl tų riaušių ir žada 
sumokėti padarytus nuosto
lius.

Kambodija jau kuris lai
kas bendradarbiauja su ko
munistų šalimis. Kinija ją 
aprūpina ginklais, ir dabar 
ten išvyko komisija tartis 
dėl didesnio ginklų kiekio.

rj taip tampriai riša su S. Lengvuosius ginklus ji 
Narkeliūnaite, kurios reda- gauna iš Kinijos, o iš Sovie-

kas bandys išmesti S. Nar- 
keliūnaitę iš jo skyriaus na
rių tarpo,—jis pats pasi
trauks ne tik iš valdybos, 
bet ir iš tautininkų...(!). Iš
viso to matyti, kad šis žmo
gus yra labai gilus idealis
tas-.. Tik įdomu, kas šį tauti
ninkų skyriaus valdybos na-

atitinka tikrąją Ignaičio irtininkų.

guojama „Vienybė“ drabsto
purvais ne tįk sąjungos na
rius, ne tik žinomus veikė- 
jus-patriotus, bet ir visą lie
tuvių tautą?“

Taigi esama ir tokių tau

tų Sąjungos artileriją ir tan
kus bei MIG lėktuvus.

Kalifornijoje dega miškai

Jau daugiau kaip savaitė 
Kalifornijoje dega miškai. 
Šimtai akrų jau išdegė.

kai, pavyzdžiui, kad ir Vil
nies jonikiai ar Laisvės bim- 
biniai. Jie čia tik „progre
syvieji“, „pažangieji,“ o

Tad pavadinimas „bolše
vikas“ pareina ne iš daugu
mos. o iš didžiausios klastos, 
didžiausių provokacijų, di
džiausių žiaurybių ir neabe
jotinai tinka vartoti vietoje 

jokio pagrindo 
’komunisto“.

V.

P.S. šia proga primena
me, kad norintieji geriau
pažinti Sovietų S-gos „ko
munizmą“ daug medžiagos

v j • ’ / v •• k v • i ras K- Bielinio knygoje „Te-kad jie yra tikrieji bolsevi- VArA • o~
kai, tai ir žvirbliai ant sto- į 
gų čirškia.

Todėl juos ir visus kitus 
vadinamuosius komunistus 
ar klastinguosius „progre- 
sistus“, kurie iš tikrųjų yra 
didžiausi atžagareiviai, rei
kia vadinti tiesiog bolševi
kais ir spaudoje taip rašyti.

Kai kas pasakvs. kad šitas 
pavadinimas yra atsiradęs 
iš 1903 m. Briusely-Londo- 
ne įvykusio socialistų kon
greso skilimo —daugumos 
(bolševikų) ir mažumos 
(menševikų). Bet tikroji tie-

roro ir vergijos imperija So
vietų Sąjunga,“ kurią už 
$2.50 galite gauti Keleivio 
administracijoje-

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYTĄ

KNYGĄ: '“Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA- 

VEIKSLŲ. KAINA MINK- 

STAIS V IKSAIS $4.00, 

KIETAIS—$5.00
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RA*O, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE NEVV BRITAIN. CONN.

DIDŽIULIS PARADAS 
PASAULINĖJ PARODOJ

Vasario 29 d. Įvyko Lie
tuvių Komiteto Parodai 
Rengti visumos posėdis, ku- egzempliorių, 
riame dalyvavo apie 30 as
menų. Visų sekcijų pirmi
ninkai padarė savo veiklos 
trumpus pranešimus. Di
džiausias dėmesys buvo 
kreipiamas i pagrindini šio 
komiteto darbą — Lietuvių 
Dieną rugpiūčio 23 d.

macinės brošiūros išleidimą. 
ALTo pirm. L. šimutis bu
vęs sužavėtas šio leidinio 
projektu ir manas, kad jo 
reikėtų atspausdinti 50,000

Finansinės sekcijos pirm- 
J. Šlepetys pranešė, kad jau 
yra pradėtas naujasis vajus. 
Pirmoj eilėj bus kreipiama
si i LB apylinkes. Komiteto 
iždininkui A. Šetikui atro
do, kad iki šiol aukojusių 
tarpe daugiausia yra senie-

K. Vasiliauskas painfor-! ji ateiviai ir čiagimiai lietu- 
mavo. kad, prieš praside- viai-
dant programai, stadione Į- h. Kulber kviečia lietu- 
vyks paradas su karių ir jau- vių dailininkų posėdi kovo 
nimo organizacijų vėliavo-> 20 d., kur bus diskutuojama 
mis. Parade dalyvaus chorai galimybės suorganizuoti pa- 
ir tautinių šokių grupės- Pa- šaulio lietuvių dailininkų 
raduojantiems gros du or- parodą Pasaulinės parodos 
kestrai — vienas iš Bostono, metu.
kitas is Worcesteiio. Lietu- Rugpiūčio 22 d- sporto 

vių Dienos programai vado- sekcijos pirm. A. Vakseiis 
vauti vra pakviesta Rūta planuoja suorganizuoti eilę 
Lee-Kilmonytė. Iki šiol dar sportinių žaidynių, kur da- 
nėra nusistatyta, kurie diri- lyvaus rinktinės lietuvių 
gontai diriguos jungtiniam sportinės pajėgos.
chorai ir koks orkestras gros i , -- - ,. ,. . - , - Posedv plačiai diskutuo-tautimams šokiams. !. •- •ta atvykstančiųjų priėmimo 

V. Vaitiekūnas pranešė,1 ir nakvynių reikalai. Šiais 
kad ALTas finansuos infor- reikalais pranešimus padarė 

V. Butkys, Dėdinienė ir Ra- 
dzivanienė., Apie jaunimo 

pranešė

■rtf ’ m

čia matome, kaip kalinys David Gregory, atrėmęs Į 
Ruthą Thort Thornton iš muilo padirbtą revolveri, 
paskui ją eina teismo, kur teisiamas Ruby, koridorium, 
kuriame buvo net ginkluotų pareigūnų. Bet ir šitaip i 
laisvę pabėgęs. Gregory bu\o už namų bloko tuoj suim
tas.

WORCESTERIO NAUJIENOS

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir

susiorganizavimą 
sekcijos pirm. A. Budreckis. 
o apie informaciją spaudoje 
kalbėjo R- Kezys.

Po pranešimų ir diskusijų
rūpesti išauklėti savo_vai- gjame posėdy padalyti
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl.. 
kaina $4.00.

šie
sprendimai: Komiteto ka
dencija traks dvejus metus

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl.. kaina .. $2.50.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO-

Aukų surinkom apie $790

Lietuvos nepriklausomy
bės šventę minėjome vasa
rio 23 d. Iš ryto pamaldos 
buvo lietuvių bažnyčioje, o 
4 vak susirinkimas Lietuvių 
tautinėje salėje.

\ ėliavas Įnešus. Hartfor
do chorui, kuriam vadovau-

Centinis išpardavimas Į gerbti- Išskirtina Komiteto 
pavyko | padėka: ponioms M. Wat-

kins, A. Grybauskienei, 
G. Kanneb. E- Mikalauskie-

Seniems žmonėms gelbėti
draugijos ir Vytauto parko • c ~ . .
suruoštas kovo 7 d. centinis Hei’ Gorodeckienei. R. 
išuardavimas gerai pavyko- a ,"ienei> G. Tarailienei; 
Jam suruošti ypač padirbėjo P°nams-yJ- Staneliui, \ 1. 
Ona Joslin-Gataveckaitė, didžiūnui, J. Matusaičiui;

skautėms—G. Cesnaitei. R- 
Dabrilaitei- J. Garsytei; 
J. Pauliukoniui.

Brigita Žekaitienė, Ona Si
ja -Jurgis Petkaitis, sugiedo- linskienė. Adelė Pambraus- 
jus himnus ir kelias dainas- kaitė-Novosiackienė. Petras 
kalbėjo kun. kleb. Gaurons- Kraunelis, J. Krasinskas, 
kas, J. Mockus, adv. Politis, Ignas Pigaga ir kt. 
miesto majoras Meskill ir . ’ „ .
pagrindinis kalbėtojas An- Nemažas aukas davė Juo- 
tanas Kneižvs. 2as Jucevičius n- Ona Sar-

guinienė. Ačiū visiems.
Buvc priimta rezoliucija J . , _ . ....

kuri pasiųsta atitinkamoms Lankėsi Rochdalej 

valdžios Įstaigoms. Joje pa- Seniems žmonėms gelbėti 
brėžiama būtinumas reika- dr-jos ir Vytauto parko dr-
lauti, kad okupantas pasi- jos vicepirm. Ignas Pigaga, paskutinio karo Įsikūręs 
trauktų iš Lietuvos. sekr. J. Krasinskas ir ižd. VVorcesteiy. turi atidaręs

Ona (.-ataveckaitė-Joslin modernišką dantų gvdymo 
lankėsi pas Praną ir Pauli- kabinetą. Daktaras ne tik 
ną Barius Rochadalej, Mass- lietuvių, bet ir kitataučių 
Šie turtingi ir svetingi ūki- labai mėgiamas ir gerbia- 
ninkai svečius gerai pavai- mas.
šino ir dovanojo Centiniam 
pardavimui maišą bulvių, 
morkų ir medaus. Ačiū jiem 
už tai.

Miela Jūsų talka buvo 
vaisinga. Ačiū, ačiū!

Lietuvių Fondui $1-000

Dr- Vladas Vaitkus -per 
LB VVorcesterio apylinkės 
Komitetą paaukojo Lietuvių 
Fondui 1000 dolerių.

Dr. Vladas Vaitkus, po

Aukų surinkta $681-29. 
Žymesnieji aukotojai: Var
po klubas $25.

Po .20: kun. Gaurcns- 
kas, J. Griškevičius ir Sii- 
vinskienė.

Po $10: Auksinio jubilie- 
Mirė Adomas Oželis, gal jaus klubas- P. Karosas, B.

ezijos hegzametinę formą ir 
turini, bet pagauna pačią 
autoriaus dvvasią: čia besi
žavinčią gamtos grožybėm, 
čia pamokančią, čia vėl ba- seniausias šito miesto gy- Semaška. Kaspučiai, G. Kiū
rančią už apsileidimus. Taip ventojas, nes per Kalėdas Į viekas- O. Jokubauskienė, 
tuos visus dvasios niuansus buvo Įžengęs i 112-sius me- J- Zdanys, G. Stasiukevi- 
pagauti ir taip gi ažiai juos tus. Velionis iki mirties bu- ’j Se^naubka> ii K. Sta-
klausvtojams perteikti gali vo judras ir gerai jautėsi- felu e'1CtUS- 
tik labai geras menininkas dar prieš kelerius metus jis Po $5: J. Razevičius- A. 
aktorius, koks neabejotinai ir polkutę dažnai pašokda- Steponaitienė, J. Žukaus- 

vo. į kas. P. Antanaitis, A. Mi-

PHILADELPHIA. PA.

Mirė 111 metu lietuvis

Mirė
Vasario mėnesį mirė Pet-, 

ras Grigas. Martinas Se- 
niauskas. Ant. Lidekaus- 
kas, Juozas Žukauskas, Pet
ras Gulbickas, Vincas Sluc-

Po d-ro VI. Vaitkaus tūks
tantinės Lietuvių Fondas 
laukia ir kitų pateikiant sa
vo inašus.

NORVVOOD- MASS.

G. Vasiliauskienės duktė 
diplomuota revizorė

Vietos žvmios veikėjos 
kis ir žymus vietos veikėjas Onos Vasiliauskienės duktė

Henrikas Kačinskas.,'
Nebuvau girdėjęs kito tokio Jis turėjo 19 vaikų, iš jų Martinėnas e Gružauskas 

gyvų tebėra vos penki: trys, -lalinena-’ Gražaus as,
vra ciūnas- V

menininko, kuris būtų ^i^ViTsū^k^lPetužka- A- 
meistriškai uoneiaicio poe-| vvrUuitam 59 . i Arlauskas. A

skaitės. H. Kačinsko

Jakubauskas, 
5, S.

A.

ziją
—iki parodos galo. Jei Ko- deklamavimą reikėtų Įrašyti
mitetui užbaigus darbą bus 
pinigų likutis, jis bus paskir
tas Lietuvių Fondui. Komi
teto finansų revizuoti bus 

į kviesta JAV Lietuvių Bend- 
YorkoSPARNIU SOSTAS, premi-, _ v v .. , 1 - • ruomenes \ew ioiko apy-juotas romanas iš oolitiniu , ... , . ..* ->68 garc*os revizijos komisijaemigrantų gyvenimo, 

psl., kaina $2.50.

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

Vacys Kavaliūnas. K AL*
NU GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50. Į

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

Alovzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50. laičio asmenį, jo dvasines

Juozas švaistas: ŽIOB- ypatvbes ir suteikė nemažai 
RIAI PLAUKIA, romanas, smulkmenų, apsakinėdamas 
iš knygnešio kun. M. Siday jo biografiją. Jis plačiai 
raičiaus gyvenimo, 233 psl., jkalbėjo apie apie Donelai- 
kaina $2.50. "Metų“ poemos formą-

Juozas švaistas: JO SU- jų stilių* žodingumą ir jo 
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s vaizduojamus tipus. Prele- 
romanas Iš Vinco Kudirkos
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Spaudos-informacijos
sekcija

NEVV YORVV- N.Y.

Jonas Povilaitis.
Lai būna jiems visiems 

lengva ilsėtis šio krašto že-Kaupas, J.
Zdanys, A. 

Dūda. K. Demikis- A. Ste- 
ponauskas, Viktoraičiai, A 
Poliatis, O. Savonienė, J. 
Kleizėr.as- J. Ščiuka- A. Sa
dauskas- K. Marijošienė, M. 
Grimaila, M. Turskis, A. 
Kašėtienė, Ėst- Dalangaus- 
kas- V. Juozokas, J. Leibe- 
ris- P. ir A. Naunčikai, B. 

: joje, ten vertėsi ĮvairiaisĮ Kubilius, J. Plečkaitis, B. 
verslais — laikė viešbuti, Kūkalis, B. Vilčinskas, J- 
mėsinę, spaustuvę, bet be- Dlugauskas ir \. Stašaitis, 

.veik viskas sudegė. Į JAV
atvyko 1904 m., nuo 1906 
m. apsigyveno Philadelphi

59 metai. Jo 
.1 žmona Elena už ji buvo 24

plokštelėse arba juostose ir 
vartoti visose lituanistinėse 
mokyklose. Tada mokiniam 
Donelaitis nebūtų sausas, ir 
jie išgirstų ir tikrą aktoriaus 
žodžio meistriškumą.

Gražiai ir drąsiai skambi
no pianistė Julija Rajaus- 
kaitė-Sušienė.

M. Pragelas

metais jaunesnė, bet mirė 
1945 m- -būdama 69 m. am
žiaus.

Iš Lietuvos velionis išva
žiavo jau atitarnavęs caro 
kariuomenės gvardijoje siu
vėju. Pirma gyveno Angli-

PO

Paminėta, Donelaitis BARRE PLAINS- MASS-

joje ir čia visą laiką turėjo 
savo siuvyklą. 88 metų su-’ 

1 d. mi- laukęs, jis nustojo dirbęs, 
re Vilimas J- Sluckis. 72 m.
amžiaus, kilęs nuo Suvalkų

JAV’ LB Nevv Yorko apy
gardos valdyba kovo 8 d. 
surengė Kristijono Donelai-,,. 
čio paminėjimą Carnegie 
Endowment salėje, kurion (
susirinko apie 200 rinktinės; Kalvarijos, palaidotas Bar- 
publikos.

Rašytojas Antanas Vai- Į 
čiulaitis apibūdino Done- į

Mirė V. Sluckis
Ilgai sirgęs- kovo

Raškevičių šeima $6;
$3: J. Kreivėnas ir J. 
kys; po $2: V. Sinkevičius 
V. Trečiokas ir Jonokas.

re kapinėse.
Velionis iki 1931 m. ūki

ninkavo ir vertėsi pieninin
kyste- vėliau iki 1956 m. 
dirbo Barre Wool Combing 
Col. Įmonėje, kol išėjo i 
pensiją.

1956 m. Pennsylvanijos 
medicinos draugija jį pa
gerbė dėl jo geros sveikatos-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Kiti aukojo po mažiau- 
Alto skyrius dėkoja vi

siems už gausų atsilankymą 
i minėjimą ir aukas.

Pr. Naunčikas

NORTHAMPTON- MASS-

Lilian Filardo išlaikė egza
minus ir gavo diplomuoto 
viešųjų Įstaigų revizoriaus 
teises.

meje.
Šiomis dienomis mirė A- Ji baigė Simmons kolegi- 

nastazija žuromskienė- Je- Jos verslų mokslo skyrių, vė- 
ronimas Jucius. Jonas Dva- studijavo Connecticuto 
reckas-Doreski ir Ona Ba-Jr Bridgeporto umversite- 
taitienė. tuos- Dabar ji gyvena Stam-

.... . . forde. yra JAV7 revizorių
Pasižymėję lietuviai , draugijos sekretorė.

Aukštesniosiose mokyk
lose pažangumu pasižymėjo 
šie lietuviai moksleiviai: A- 
rūnas Antakauskas Povilas,
Matukaitis. Morkus Lukas,
Ronaldas Valentukevičius- 

Danielius Zinkus, Richar
das Simaitis. Tomas Tamu
levičius, Mikas Karpavičius.i 
Pranas Bosaitis, Petras 
Morkūnas ir Joseph Bra
zauskas.

RUMFORD, ME.

Gerbiamieji-
Guliu John Kane invalidų 

ligoninėje, nes sergu artri- 
čiu. Sveikatai kiek pagerė-

Velionis paliko liūdinčius 1>elkeltaS ‘ piimąi‘
žmoną Mariją Samuolytę- 
Sluckierę, sūnų Albertą 
Slucki- dvi dukteris — Ber-i 
nice Dvmon ir Aldona Bla-

gentas aiškino vaizdžiai ir
apgalvotai. Tos paskaitos . . ......

i besiklausant susidarė ispū- ^e su šeimomis ir Lietuvoje 
Aloyzas Baronas: LIEP- dis, kad vis dėlto dar niekas broli Jurgį Slucki ir seserį 

TAI IR BEDUGNĖS, pre- mums taip išsamiai nėra pa- Pracišką Sluckytę. Jiems 
mijuotas romanas, 279 psl., šakojęs apie Donelaičio lai- reiškiame gilią užuojautą, 
kaina $3,90. | kų prūsų gyvenimą ir to gy-

Vytautas Alantas: TARP venimo istorinę raidą. Kuo 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 tada prūsų gyvenimas sky- 
pusl., kaina $4.50. . rėsi nuo gy venimo Didž.

Lietuvoje ir Vakarų Euro-

PITTSBURGH, PA. 

Fulton aukojo $50

Kitos naujienos
Iš Floridos sugrįžę Stasė 

ii- Juozas Bakšiai papasako- 
! jo, kad mūsų mielas buvęs 
worcesterietis Juozas Nevis 
buvo sunkiai susirgęs. Mes 
linkme jam būti sveikam ir 

Kovo 26 d. sueina meti- sugrįžti i WorcesterĮ. Mums

Metines

nes, kai mirė senas Keleivio 
skaitytojas Martynas Bur-

Mirtis po mirties

Mūsų padangėje miršta 
vienas po kito. Per vieną 
mėnesi ir 8 dienas mirė 6 
lietuviai: Juozapas Viikaus- 
kas- 62 m., Jonaitienė. 78 
m., St- Maselskis. 79 m., 
Juozapas Abaris, 73 m.- An
tanas Botkus. 87 m.- Povilą^ 
Venskus, 81 m.

J. Kaulaičia

čia tokie veikėjai reikalingi. 
Devynias savaites išbuvęs

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio’’ administraci

ja prašo mielųjų skatytojų, 

kurie keičia adresą, prane- 

neuž-
neckas, 76 m. amž.- palikęs ligoninėje, Vincas Mitrikas
žmoną Julioną- sūnų Povilą sugrįžo namo. Linkime jam jant naująjį adresą

miršti parašyti ir senąjį.

aukšta- kur sveikesni ligo
niai, čia ir maistas geresnis.

Per Kalėdas mane aplan- 9 proanūkius, 
kė geri draugai, atvežė ir 
dovanų. Iš jų siunčiu $5 ir 
prašau Maiki su tėvu mane 
lankyti per ištisus metus.

Linkiu Keleiviui, Įžengu
siam i 60-sius metus, dar il
gai lankyti po platųjį pasau
lį išsiblaškiusius lietuvius-

Jūsų bendradarbis ir bi
čiulis —

Pranas Žilionis

ir dukterį Jean, 5 anūkus iri greičiau visai pasveikti.
Kovo 9 d- Ignas Pigaga

------------------------------ ir aš buvome nuvykę Vytau-
■pjKRA TEISYBĖ parko reikalais į Auburn GERIAUSIA DOVANA

_____ Tavvn Hali ir užsukome pas _ w __
Apie komunistus ją rasite Uršulę ir Vincą A^ns'™s- "pažlsteman,0^

knygUtŽj kmias7valandas. ^>esfka!bč- '
darni įvairiais reikalais. Aš- ?ad

Sąjungą.” menskai gražiai įsikūrę. S1OS y£°s-
J. Krasinskas

Keleivio išleistoje
"Tikra teisybė apie Sovietų

atsiminkite, 
dovana bus

Lietuvos nepriklausomv-
iotac dvtac icc i poje? Istorikai turėtų tą lai- bės sukakties minėjime kal-

nn A5’ 166PUS " kotarpį dar labiau išryškinti bėjo vvs. Brizgys. kongres- 
karna *2 00. ; bendros mflsų m įr Rt

istorijos rėmus.
.lx . „ v i Auku surinkta $1,300.'Aktorius Henrikas Ka- i _ ‘ „ .. .--------------------------------------

činskas Donelaičio "Metų“ m®; ! Paragink savo p.žį.UmuS

Vincas Ramonas: MIG-

kaina $2 00.
Pranas Naujokaitis: U* 

PELIAI NEGRJŽ T A f
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

Malė Rehab. B-7 
John Kane Hospital 
Pittsburgh 16, Pa.

Joje rasite bendra žinių 
apie Sovietiją, anie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt. ir tt

VVORCESTER, MASS.

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

ištraukas deklamavo žavin
gai. Jis- atrodo, sugeba iš
reikšti ne tik Donelaičio po-

jo $ 50. Tai pirmas nelietu
vis tiek paaukojęs.

Senas Žemaitis

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

Padėka Stepono Kairio “Lietuva
LB VVorcesterio apylin- sudo” kaina $5.50 

kės Komitetas Lietuvių Fon-
__ v.. , .. .. , dui Remti širdingai dėkoja
Ypač šiuo metu ji naudin- vjsjems pagelbėjusiems su- 

ga ir įdomi paskaityti. Jos | en<rti vasario 29 d. koncer- Kipro Bielinio “Penktieji

Kipro Bielinio 
iant”, kaina $6.00.

“Dieno-

J kaina tik 50 centų. ta ir vaišes menininkams pa- metai”, kaina $6.00.
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Iš pavergtos Lietuvos
Kitus kaltindami mano savo 

nusikaltimus nnslepsią
Klaipėdoje okupuotos 

Lietuvos teisminė kolegija 
teisia Albiną Meidūną, Jur
gi Embrazą. Kaži Vyšniaus
ką, Aleksandrą Bričkų. Jo
ną Mockų ir Liudą Kniuipį 
dėl to- kad jie vokiečių oku
pacijos metais neva dalyva
vę masinėse žmonių žudy
nėse. gaudę rusų karo be
laisvius ir juos žudę.

Be to, kaitų su jais teis-, 
mo atsakomybėn patrauktas 
ir Skuode kuratorium buvęs 
kun- Longinas Jankus, da
bar Ealfo reikalų vedėjas.

Dienraščio Nevv York Ti
mes korespondentui kun. L. 
Jankus pareiškė, kad jis nie
ko bendro su hitlerininkų i- 
vykdytais žydų žudymais 
neturėjo. Tada jis, kaip 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vas. turėjo leidimą lankvti 
kalėjime suimtus žydus ir 
juos šelpė drabužiais ir 
maistu.

Sovietinis teismas nutarė 
kun. L. Jankų teisti už a- 
kių.

Jau 20 metų praslinko 
nuo tų buvusių baisenybių- 
ir vis dar dabartiniai Lietu
vos okupantai ruošia teis
mus tariamiems nacių talki
ninkams-

Atrodo, kad tokie rekla
miniai teismai jiems reika
lingi propagandiniais sume
timais, siekiant ne tik su
naikinti jiems nepatikimus 
asmenis okupuotoje Lietu
voje, bet ir kiek galima dau
giau apjuodinti jų rankos 
nepasiekiamus tremtinius ir
jei reikia, tai sovietai mo
ka padaryti ir nusikaltėliu. 
Tai aiškiai parodė jau Stali
no laikų parodomosios by
los, kuriose nusmerktuosius 
dabar jie patys jau kelia iš 
numirusių ir viešai "atsipra
šo“, kad tada sušaudė.

Lietuvos gyventojai dar 
iki šiol nėra pamiršę Krem
liaus vadų glaudaus bendra 
darbiavimo su naciais, kurio 
pasėkoje ir Lietuva buvo 
Maskvos okupuota.

Kodėl sovietai dabar ne
teisia tų. kurie dalyvavo su
tarties su naciais pasirašy
me? Juk tada ir pats Chruš
čiovas neprotestavo ir bend
radarbiavimui su naciais, 
matyt, pritarė. Tai ar jis nė
ra kolaborantas?.

Koks gali būti sovietinis 
teisingumas, jeigu pats žu
dikas leidžia Įstatymus, žu
dikas tardo ir žudikas sėdi 
teisėjo suole?

leista 38 tomai ir tt.
Žemaitės. Vienuolio kny

gų tiražas pasiekęs vieno 
miiiono 76 tūkstančių.

Žemaitė ir Vienuolis,, 
kaip seniau, taip ir dabar- 
vra mėgiami Lietuvos skai- 
tytojų. x

DAILININKŲ ŽINIAI

Savo laiku Generalinis 
Konsulatas Nevv Yorke krei
pėsi i lietuvius dailininkus 
prašydamas atsiųsti jam sa
vo meno parodų katalogų 
Gauta daug ir pasiųsta i 
Montevideo Lietuvos Pa- 
siutinybei oro paštu.

Kovo 2 d. gautas Lietu
vos Charge d'Affaires Mon
tevideo A. Griškono laiškas 
kuriame jis praneša, kad U- 
rugvajaus Kultūros Depar
tamentas buvęs labai paten
kintas tokiu gausiu lietuvių 
lailininkų katalogų rinkiniu 
ir to departamento direkto
rius išreiškęs Grišonui as
menišką padėką už parody
ą jo kraštui dėmėsi.

Jei dar būtų tokių lietu
vių dailininkų, kurie norėtų 
savo parodų katalogus pa
siųsti kad ir pavėluotai, jie 
tai gali padalyti dabar, pa
siųsdami juos betarpiai oro 
oaštu tokiu adresu:

Hon. A. Grišonas
Chaige d'Affairs of Li
thuania,
c. Ciudad de Paris 5836
Montevideo - Uruguay

DR. ZENONAS IVINSKIS 
BONNOS PROFESORIUS

Buvęs Vytauto Didžioje 
Universiteto Kaune istori
jos profesorius Zenonas 
vinskis pradėjo profeso
riauti Bonnęs univdrsitete, 
V. Vokietijoje-

Dr. Z. Ivinskis yra betu
riu katalikų ^srovės veikė- 
as, spaudos bendradarbis 
laug rašės Įvairiais istori- 
os klausimais.

KIEK KNYGŲ IŠLEISTA 
LIETUVOJE

Vilniaus komunistų Tiesa 
nr. 52 Įdėjo pasikalbėjimą 
su Valstybinio spaudos ko
miteto pirmininku P. Bie
liausku.

Jo pranešimu, per 1940- 
1963 metus pavergtoje Lie
tuvoje visuomeninės-politi
nės literatūros buvo išleista 
3,413 knygų, kurių tiražas 
33,998,000 egzemplioriai-

N. Chiuščiovo ir kitų pa
našių pranešimų buvo iš-! 
leista 600 tūkstančių eg
zempliorių. Lenino raštų iš

KELEIVIO ATSTOVO
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS

33 CAIRNLEA CRASCENT 
BELLSHILL

LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas, .edagave pref. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl., i 
kaina ......................  $12.00

Lietuviškai angliškas žo , 

lyną*. Viliaus Peteraičio. II 
’aida. daugiau Kaip 30,000 
žodžių. 586 psl., kaina $7.00.

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

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną-, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžiu, kai 
na ................................  $4.00

Tai vaizdas iš Kipro salos. Britų karys žiūri j graikų- 
turkų susirėmime žuvusią auką.

burgo universiteto kolegų 
vaidu. Vytautas Alantas 
perskaitė JAV Lietuvių Ra
šytojų Dr-jos sekretorės A- 
lės Rūtos telegramą ir atsi
sveikino Michigane gyve
nančių lietuvių rašytojų var
du. Rol>ert Page. "Daktaro

„Skaidriosios” kombinacijos
cijos suvažiavimą, o ne 
kombinuoti nevykusius Įsto
jimus.

Iš paskelbimų Naujieno
se ir Dirvoje dar būtų gali
ma manyti, kad Federacijos 
dabartinės tariamosios vai- 

Pa vadinimas daugiau tiktų dybos asmenys yra Įstoję į

Vasario 1 d. Naujienų 
antroje dalyje Šviesos-San- 
taros redaguojamame sky-

. w riuje Mūsų Žingsniai at-
Knpstuko pragare“ vertė- gpausta eilė kroniko3 žinu- 
jas, perskaitė angliškai ve- įjų Ta kionikinė virtinė 
lionio pasaka apie sniego pavadinta Darbai ir Žygiai, 
senį. Marius Katiliškis- dr.1
Henrikas Nagys ir dr. Kęs- epinei poemai ar riterių ro- 
tutis Keblys — kalbėjo kaip manui. negu kronikos sky- 
pavieniai velionio draugai, riui.
kolegos rašvtojai. Pagaliau 
i’azvs Fradūnas atrisveiki-

Šviesos-Santaros Federa
cijos nariams iš visų pa-— . _ 111 1 ilCUlUlUk? IO > i.U j z v*,-

no Literatūros Larkų bend- skelbtu dar, žvgių pats 
radarbių. zeminniKų-lanki- įdomiausia3 ir jtartiniau-

Netekome Juliaus Kaupo
ALFONSAS NAKAS

Lemtingą šių 1964-jų me- Detroitą Juliaus kūnas jau
tų kovo 1 d., 7:15 vai. Chi- grižo laidotuvių limuzine.
cagos laiku, poeto Algiman- Nežiūrint, kad netikėta
to Mackaus bute Chicagoje Juliaus Kaupo mirtis padarė
staigiai mirė dr. Julius Vik- baisų Įspūdį ne tik jo šei-
toras Kaupas, stipraus šir- mai, bet ir gausiems drau-
iies smūgio ištiktas- Nete- gams, velionio laidotuvės
kome plačios fantazijos ra-, buvo nepaprastai gerai or-

. - .. , •j ganizuotos. Tokiu laidotu-ytojo, literatūros kritiko,1 • , . - , . -. ’ j vių bent per paskutinius^dytojo-psichiauo. Jo Pii- metų Detroito lietu-
moji ir iki šiol vienintele *

Vilties bendrovę. Jeigu taip 
būtų — tai jų reikalas — jie 
2ali stoti, kur jiems patinka. 
Tik tada neaišku, kokiu bū
du R- Mieželis gali "atsto
vauti“ Šviesos-Santaros Fe
deracijai Vilties dr-joje, 
nors jį kažkas tam būtų pa
skyręs. Toks "atstovavi
mas,“ turbūt, nepageidauja
mas ir Vilties bendrovei ar 
draugijai. Norintiems Fede
racijai atstovauti svetimoje 
organizacijoje reikėtų pa
laukti suvažiavimo, o ne da
ryti iš jos jovalą.

J. Kiznis

ninku literatūrinės genera
cijos vardu. Maždaug 45 
minučių atsisveikinimą Alg- 
Mackus baigė, perskaityda- 
mas Henriko Nagio eilėraš
tį iš "Lapkričio naktų“, ve
lioniui dedikuotą.

Kovo 5 d-, ketvirtadieni 
(pabrėžiu — ketvirtadienį, i 
kai visas miestas dirba) 
virš du šimtai žmonių susi
rinko Juliaus Kaupo paly
dėti i Holy Sepulchre kapus. 
Beveik šimto (tiksliai 95) 
mašinų kolona, tvarkoma 
dviejų policijos automobi
lių, užtruko trejetą valandų, 
kol, pakeliui sustojant Divi-
ne Providence bažnyčioje 
(ten anksčiau minėtas kle
bonas atlaikė gedulingas 
pamaldas ir pasakė pamoks
lėlį angliškai), pasiekė pa
laikams skiltą kapinių vie
tą. Čia dar trumpa kunigo 
malda dar Henriko Nagio 
paskutinis atsisveikinimo 
žodis., ir karstą palikome 

j virš atviros duobės, stipriam 
Į vėjui gėles plėšant.

Be jau anksčiau minėtų 
kalbėtojų, iš Įvairių tolimų

sias žygis yra priešpaskuti
nės žinutės 2-raris purktas, 
kur sakoma, kad Šviesos-
Santaros Federacijos valdy
ba nutarė "įstoti r.ariu i
"Vilties“ 
Bendrovę? J.K.), 
džia "Din a.“

Draugiją (gal
kuri lei-

viuos dar nebuvo 1
Kovo 3 d, kūną iš Chięa-

tukas pragare.“ 1948 m. iš-j gos atvežus, jis buvo pašai- . . . . , ,
leista Vokietijoje, gavo Lie-! votas Charles & Son laido- ™toviu dar dalyvavo: ve- 
tuvos Raudonojo Kryžiaus tuvių namuose, ir nuo 6 vai-

vakaro jau buvo leidžiama

knyga,
nin IC alinoviv ixuui:«

pasakų rinkinys a-
I Lr tūrūC IZv»vyw* iI/CTIAtMi C*O III ,

jaunimo literatūros premiją.' . ..J , su velioniu atsisveikinti.
Prie gėlių vainikais ap

supto kaisto tą vakarą gar
bės sargybą ėjo Detroito u- 
niversiteto studentai, JAV ■ 
Lietuvių Studentų sąjungos!

Ši knyga amerikiečio litera 
to Roberto Page yra verčia
ma i anglų kalbą. Turėjo 
spaudai paruošęs novelių 
rinkinį, kuris po metų ar ki
tų bus išleistas.

Kaip lieteratūros kritikas- 
J. Kaupas rašė keliuose ne 
priklausomos Lietuvos ir vė
liau emigracijoje beveik vi
suose JAV laikraščiuose— 
Aiduos, Lieteratūros Lan
kuos. Metmenyse ir kt. Jis 
bendradarbiavo Lietuvių 
Enciklopedijoje.

Buvo gimęs 1920 m- kovo 
6 d. Kaune. Tėvų jėzuitų 
gimnaziją baigė 1938 m., o 
Vytauto Didžiojo u-to medi
cinos fakultetą 1944 m. Me
dicinos doktoratą gavo 194C, 
m. Tuebingene- Vokietijoje, 
o nuo 1947 iki 1949 m. Frei-
burge studijavo tapybą, fi
losofiją- literatūrą. Į JAV 
atvyko 1950 m., o Į Detroitą 
1953 m- čia išlaikęs visus

lionio vienintelis brolis Al
gimantas Kaupas iš Los An
geles, Kazys Almenas. Al
dona Aistienė, Vincas 
Trumpa, Kostas Ostrauskas
Liūnė-Sutema- Katiliškienė- 
Kęstutis čerkeliūnas, dr. 
Vytautas Kavolis, Genė Ig-

nariai, priklausą skirtingom, 
korporacijom. Viso — 7 po
ros. Apie 8 vai. vakaro atė
jęs Divine Providence baž
nyčios klebonas Mykolas 
Kundrotas, čia gimęs kuni
gas, kartu su lankytojais 
lietuviškai sukalbėjo rožan
čių. Atsisveikintojų tarpe 
buvo daug ir nelietauvių. 
nesą! u Detroito dienraščiai. 
"Obituaries“ skyriuose, pla
čiai paskelbė apie dr. Kau
no mirtį ii laidotuvių tvar
ką.

Kovo 4 d- vakare gėlių ne
buvo galima sutalpinti nei 
apie karstą, nei vienu pasie
niu- kaip daroma kitų laido
tuvių metu. Jos buvo išskirs
tytos visuose keturiuose pa
sieniuose. šimtai žmonių

mus su ponia, Balys Gražu
lis su ponia. Nyka Niliūnas 
ir kt- Tai žmonės iš Wa

Įstojimo motyvas—Fede
racijos valdybos dėkingu
mas geradarei Dirvai, kad 
ji sutikdavo ir. turbūt, tebe- 
sutinka, atspausdinti Fede
racijos narių darbus ir skel
bimus- Koks žavus lietuviš
ko sentimentalumo pavyz
dys! Iš dėkingumo įstoti į
Vilties berdrovę? Gal būtų 
pakakę paaukoti kokiam 
nors Dirvos vajui, kaip buvo 
paaukota Naujienų mašinų 
vajui. Atrodo, kad Dirva ir 
Vilties bendrovė turėtų būti 
dėkingos Federacijos na
riams už jų darbus, atiduo
tus Dirvos redakcijai at
spausti jos laikraštyje, nes 
tikriausiai nebuvo už juos 
atsilyginta. Taigi daugiau 
tiktų Dirvos leidėjai — Vil-

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 

domo Varno pieštą Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbi

mo akto pasirašytojo Stepo

no Kairio spalvotą portretą 

8x6 colių dydžio už 80 cnt.

LOWELL, MASS.

Kaip mes minėjome 
Vasario 16-ją

Vytauto klubo salė buvo 
ties bendrovei iš dėkingumo miną. Bostono iūru skautai.
Federacijos nariams už pa- Jančausko ir 
rūpintą Dirvai medžiagą pa- vadovaujami, 
siųsti Federacijos valdybai
honoraro vietoje tinkamą 
piniginę auką.

Tariamoji dabartinė Švie-

Manomaičio 
įnešė vėlia

vas, kun. kleb. Žuromskis 
sukalbėjo maldą. Sugiedo
jus JAV ir Lietuvos himnus, 
pirmoji kalbėjo miesto ma-

sos-Santaros Federacijos jorė Helen Sampson. linkė- 
valdyba vargu pati beatsi- dama lietuvių tautai vėl at
mena. kada ji buvo išrinkta, gauti nepriklausomybę.
Jos mandatas seniai pasibai- Pagrindinis kalbėtojas 
gęs- ir pirmutinis jos įū- į)UV0 Antanas Matjoška iš 
pestis būtų sušaukti Federa- Bostono- Perskaičius gub.

Peabody deklaraciją ir re
zoliuciją, buvo meninė pro
grama, kurią atliko So. Bos
tono lietuvių parapijos cho
ras, komp. Jeronimo Ka
činsko vadovaujamas.

Aukų Lietuvos laisvei gin
ti surinkta $275. Stambes
nes sumas aukojo: po $50: 
Vytauto klubas ir Moterų 
klubas: po $10: SLA 173 
kuopa. kun. J. žuromskis ir 
L Kraučiūnas; So. Bostono 
lietuvių parapijos choras 
*7; po $5: V- Kapeckas, S. 
Norkūnas. L. Paulauskas. J. 
Tamošauskas, J. Kautopau- 
las ir A.L. J. Gurskis auko
jo $4; po $3: Žičkus ir Sau- 
lėnai; po $2: Jūrų skautai, 
B. Andriušaitis, J. Rusas, M- 
Sedlevich, K. Dzedulionis ir 
J. Norinkevinčius. Kiti au
kojo mažiau.

L. Paulauskas

Sovietų Sąjungos kolcho- 
zininkai iš jiems duotų skly
pelių. kurie tesudaro visos 
dirbamos žemės tris su 
penktadaliu procentų, val
džiai davė 81% kiaušinių,
60% bulvių ir 40% mėsos. 

* * *
Knyga atveria kelią į 

nuostabų mokslo ir žinių 
pasauli, atskleidžia tai, kas
gera ir kilnu.

* ♦ »
Įgytas patyrimas svarbiau 

už septynis išmintingus pa
mokymus.

shingtono, Philadephijos, 
Baltimorės. New Yorko, 
Montrealio., Chieagos, Cle- 
veiando ir tolimesnių Mi
chigano miestų.

Tikiu, kad svečių tarpe 
buvo ir daugiau tiktai ne
spėjau visų pavardžių sure
gistruoti. Ne tik abi lanky
mo dieras koplyčioje- bet ii 
laidotuvių eisenoje dalyva
vo, kaip anksčiau minėjau, 
eilė velionio kolegų gydyto
jų amerikiečių, net ir juodo
sios rasės atstovų.

Nors velionis, Korėjos 
karo metu mobilizuotas, 
kaip karo gydytojas buvo 
gavęs JAV armijos majoro 
laipsnį, bet išėjęs į atsargą 
jokiam veteranų postui ne
priklausė. Užtat laidotuvėse 
kariškų atsisveikinimo cere
monijų nebuvo.

Velionio dr. Juliaus Kau- 
po, nesulaukusio nei pilnų 
44 metų amžiaus, staigi mir
tis žiauriai nuskriaudė ne

REMEMBER 
CANCER’S 
SEVEN 
DANGER

egzaminus ir gavęs teisę pripildė visas patalpas. Prie 
verstis medicinos praktika, karsto dabar budėjo velio- 
nenuėjo Į pelningą sritį — nio darbo kolegos—gvdyto- 
"gydytojo ir chirurgo“ ka- jai. Jų paimtinomis stovėjo 

5 poros iki 9 vai. vakaro, 
kol prasidėjo atsisveikinimo 
programa.

Atsisveikinimą pradėjo 
Algimantas Mackus. Po jo 
kalbėjo dešimt vyrų, vieti
nių ir iš įvairių JAV bei Ka
nados vietovių atvykusių j tik jo mylimą žmoną Dalią.

, , . m. . . . . . laidotuves lietuvių. Valdas 13 metų dukrelę Jūratę, 19
S’dairėri 1i7neUoitoUke'ri^ Adamka™i"S atsisveikini- metų studentą sūnų Algį. Ii-
Kąaairesi iš uetroito Ke.tis mo žodį tarė JAV LB centro kusią Lietuvoje motiną ir
j Chicagą ir. kiek žinau, dėl valdybos ir gviesos-Santa- Kalifornijoje brolį, bet ir vi-

darbo tarėsi su kažkuriuo rog federa djos vardu- Dr. są Amerikos lietuvių išeivi- , Valadkos ido
Chieagos universitetu. Vie- Vytautas Majauskas-JAV ją, nes netekome didelio vy-; kiekl kun’M'X aladkos ido*
nas iš tikslų vasario 28. 29 Lietuvių Gydytojų Dr-jos ir ro su plačia širdimi, su gera mios knygos —
ir kovo 1 d. lankytis Chica- Michigano gydytojų vardu, plunksna, su šviesiomis idė-

binetą, bet iki mirties liko
dirbti Wayne County Gene
ral Hospital, kaip psichiat
ras, dirbdamas tik norma
lias savaitės dienas ir nor
malias valandas, šitaip tu
rėjo pakankamai laiko savo 
svajonėms — literatūrai ir

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribota

goję, regis, ir buvo darbo Algis Zaparackas — JAV jomis, 
galimybių tyrimas. Čia ji Lietuvių Studentų S-gos var- Tebūna Juliui lengva Mo- 
užklupo netikėta mirtis, ir į du. Kozmas Balkus — Frei- tina Žemė!

"Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?“

227 psl.. kaina tik $1.20.

-
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įsikalbėjimas
Į Maikio

MAIKIS

— Gut mornink, Maiki 
— Tėve, nesakyk ”gut

mornink.“
— Tai kaip sakyti?
— Sakyk: labas rytas.
— Aš tau pasakysiu, Mai

ki. kad tu manęs nemokyk- 
ba dypuko iš manęs vistiek 
nepadarysi. Nausa!

— Man nėra reikalo da
lyti- nes tėvas esi "dypu- 
kas“

= Ar nori, kad liufcčiau 
per marmūzę?

— Už ką?
— Už įžeidimą! Koks aš 

tau dypūkas, a?
— O ar nepabėgai iš Lie

tuvos? Prisipažink, kaip at
siradai Amerikoje?

— Ši pas atvežė.
— Taip yra atvykę visi 

ateiviai, tėve. — ir patys 
pirmieji, ir patys paskuti
niai. Vieni jų važiavo duo
nos ieškodami, kiti bėgo nuo 
caro kariuomenės, o vėliau
sieji nuo bolševikų teroro. 
Bet visi "dvpukai.“

— Ne, Maiki. pirmutiniai 
buvo grinoriai, ne dy pūkai. 
Ir grinoriai buvo nešlęktas 
žodis.

— Priešingai, tėve, "gri- 
norius“ buvo biaurus žmo
gaus įžeidimas.

— Kodėl? j
— Todėl- kad anglų kal

boje jis reiškia minkštaragį 
gyvulį. Kol gyvulys dar- jau
nas, nesubrendęs, tai Ame
rikos farmeriai jį vadinai 
’green-horn“ šitas pavadi-, 
nimas taikomas ir žioplam.' 
nepatyrusiam žmogui. Tuo j 
tarpu "dypukas“ reiškia 
’displaced person“, išvie- 

tintą asmenį, ir žmogui gar
bės neužgauna. Todėl be 
reikalo tėvas įsižeidei, kai 
aš pavadinau "dypuku.“

— Nu, tai uskiuzmi, jeigu 
[aš padariau misteiką.

Visi Amerikos gyvento- 
liai šiandien yra "dypukai,“ 
išskyrus tik vienus indėnus. 
Baltveidžiai visi yra ateiviai 
arba jų vaikai. 0 negrai bu
vo atvežti čion iš Afrikos 
kaip vergai. Taigi ir jie yra 
išvietinti iš savo tėvynės,

| vadinasi — "dypukai.“

— Vot, Maiki. šito tai ašį .dar nežinojau- 
I — Tėvas daug ko neži-

Nėr man karaliaus,
Nėra nei pono.
Kur tik pažiūriu,
Girios čigono.
— Užsikišo bizūną už 

diržo, prisikimšo pypkę ta
bako ii užsirūkęs vėl dai
nuoja :

Užkurkit ugnį.
Suduokit į būgną,
1 e mergos pašoka
Čigonų kašubną.
Mėnulis pritemo, 
šunys neloja.
Greitai čigonas 
Kumelę jau joja.
Vargas, oi, vargas 
Čigonams čia būtų,
Jeigu pakrūmės 
Kumelių nebūtų.
— Mano frentas. Maiki, 

turėjo atsinešęs su savim 
pistaiietą ir kai jis liuobė iš 
jo, tai kad čigonai šoko, kad 
griebė už savo bizūnų, tai 
mudu bėgom žemės nesiek
dami-

— Kažin, tėve, ar tik čia 
nebus sugalvota pasaka?

— Maiki, galiu pasibažyt- 
kad taip buvo.

NAUJIENA
nai ir niekad dar nepagal
vojai, kad žmonių migraci-• •
ja vra taip senas dalykas,1 ’ J s
kaip pati istorija. Seniau

VLADAS NAGIUS-NA- priklausomybės deklaracija 
su "žmonių lygybe“, balt
veidžiai žiauriai naikino in
dėnų rasę ir laikė vergijoj 
negrus.

Taigi matome, kad "žmo-
sų pačių tauta yra atėjusi' Knygoje pirmą kartą pla- nių lygybė“ yra tušti žo- 
prie Baltijos jūros iš kitur. Įčiai aprašytas Karo Muzie- džiai-.
Jeigu ne jūra, ji. be abejo, jus, garsėjęs laisvės kovų q gaj senįau žmonės bu- 
būtų nuėjusi dar toliau į va- paminklais. Okupantas ru-; vo lygūs? Gal ponas Dievas 
karus. Žydų tauta išsibarstė sas šį muziejų panaikino, jg tikrųjų tokius sutvėrė, tik 
po visą pasaulį; priešų spau- laisvės kovų paminklai, din- amžinas jo priešininkas vel- 

go. nias juos sugadino?
Taigi dirstelėkim į praeitį

kilnojosi iš vietos į vietą į
ne tiktai pavieniai zmones.! 7 -,i„ o-,, a. --4.- 4. 4. t i - - I veikslų, O <4 pbet istisos tautos. Juk ir mu-

džiama, ji turėjo savo tėvy 
nę visiškai apleisti. Bet da
bar žvdai vėl erižta Pales- 
tinon.

— Nu, jeigu tu taip daug Iia
žinai, tai išvirozyk, kas per *1S1 znOn?™
tauta yra čigonai? Kur jų Leonard Valiukas, LI- ( aug P1K> 

tėvynė? THUANIA LAND OF HE-

— Čigonų, tėve, negali- ^OELS, 88 psl. teksto ir _95 
ma vadinti tauta tokia pras- Ps^* Pa'eikslų, kaina S4. /o. 
me, kaip sėslios tautos. Jie
tebėra dar klajokliai. Mano
ma, kad jie yra kilę iš Indi
jos, bet dabar jie neturi nei i 
tėvynės, nei namų- Jie yra 
taip pat išsibarstę po visą 
pasaulį, kaip žydai. Iki karo 
daugiausia jų buvo Balka
nuose- Italijoje ir Ispanijo
je. Beveik visur jie vadinasi GINTARO TAKAIS, J. Na būdavo gaudomi ir paduo-
romanais. išskyrus Italiją, rūnės eilėraščiai, daug ilius 'dami,.v®r^j°s da^ams ^.aiP
kur jie žinomi zingarų aba tracijų, 64 psl., kaina $1.80. gyvuliai, buvo įssivysciusi
cingaru vardu. Jie turi tam- plati veigų prekyba. Dau-
sią odą, juodus plaukus, TRV sa^aLAI’ Alf- Vambu*° giausia vergų duodavo Afn- 

J * lo pasakų ir lac , . -stiprius dantis ir astnas zvil- , ,.. , . pusi., kainagancias akis. Gyvena pre
kiaudami. burdami laimę ir GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa- 
vagišiaudami.

— Tai jie yra amžini dy- 
pukai, Maiki- re?

— Ne, tėve-, jie nėra iš
vietinti žmonės, nes pasto
vios vietos jie neturėjo. Jie 
yra klajokliai.

— Tai kodėl jie neapsigy
vena kur nors vienoj vietoj ?

— O kur jie galėtų tokią 
vietą rasti, tėve? Šiandien 
kiekviena žemės pėda yra 
jau užimta kitų. Čigonai yra 
atsilikę nuo civilizacijos, ir

Murklys yra neturtirgos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir da-jgiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma-

.... 4.., 4. . ,, • 4.. žame ūkelyje vvksta karas, sudaromos kariškos sąjungos,jiems belieka tiktai klajoti, . .... . ... x nuuikol išnyks. Jie yra labai' !?E'. *2 į džia
tamsūs ir todėl labai prieta
ringi.

_  n vis dėlto čigonai Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems “pragaro pasiuntiniai,“ einą
linksmai gyvena, Maiki. At- skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-! pneš patį dangų, bun avo- 
simenu. Lietuvoje netoli sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- sviet3-
nuo Plungės sustojo krū- saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- Tas "manifestas“ buvo 
muose jų taboras, tai tuoj ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams skaitomas visose Lietuvos 
pasigirdo armonika ir dai- ir pažįstamiems. Apysakos kaina S1.80 su persiuntimu, bažnyčiose ir net kai kurio- 
nos. Mudu su kitu pusberniu Užsakymus ir pinisrus prašom siųsti šiuo adresu:
nuejova arčiau jų pasižiurę- ' rikoje. Kun- M. MiluKas jį
ti. Senis čigonas švaistosi ' “KELEIVIS” išspausdino ir savo "žvaigž-
savo kančium ir dainuoja: 636 E. Eroadway--------;------- So. Boston 27, Mass. dėje.“

darbų apžvalga, redagavo 

dr. Balys Matulionis, labai

gražiai išleista, daug pa 
si., kaina $6

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai- niau. 
na §6.

Dr. Kazvs Grinius, ATSI-
MINIMAI IR
tomas. 336 psl

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS. A. Giedriaus ap.v 
saka. 130 psl., kaina . . $1.80

padavimų, 186 
................$2.00

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

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

lifil.YNl KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysa-.aliės vaikam^, 69 psLkainit .. .................... SI .Wi

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

kai kurie gyviai laikosi nev-traliai. o stipresnis laimi, nors' ^uota. jr todėl tie, kurie ke- 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapu paragauti. lia ri’eš j: savo ranką, esą

čigonai Murklys yra rašytojo A. Giedriau? apysaka jauniems

KELEIVIS, SO. BOSTON

Ar žmonės gali būti lygūs
(MEDŽIAGA DISKUSIJOMS)

S. MICHELSONAS

Rodos, pirmutinėj savo vo prekiaujama vergais, 
kalboj i tautą buvęs prezi- Ar sakysite, kad tai pa- 
dentas Kennedy pasakė: minklas žmonių lygybei? 
"Visi žmonės yla lygūs...“ kuo to]iau brfsime j

Tokia mirtis yra pareikš- praeities džiungles, tuo ma- 
ta ir Jungtinių Valstybių žiau matysime žmonių lygy- 
nep; -iklausomybės deklara- bės. Todėl ne be reikalo se
rijoje. Skelbdami pasauliui novės romėnai sakydavo: 
tą dokumentą, 1776 metais ”Homo homini lupus ėst“ — 
jo autoriai Įpynė jin frazę: žmogus žmogui yra vilkas. 
'Dievas sutvėrė visus žmo-
nes lygius...“

Bet ar tai tiesa? Ar iš tik
iųjų žmonės buvo "sutverti“ 
lygūs?

Ne, žmonės niekada ne
buvo, nėra ir gal niekad ne
bus lygūs, nes gamta jų to
kiais nepadarė ir, turbūt, 
niekad jų nereformuos.

Jeigu jie būtų lygūs, tai 
nebūtų visokių rasių, ne
būtų lašinio antagonizmo, 
nebūtų jokių segregacijų, 
nebūtų rasinių riaušių nei 
pogromų.

Net ir 1776 metais, kai 
buvo rašoma šios šalies ne-

ir {AŽiZiLii ckim. lroin Klivn CP.JYdlJ/ VUW crv

kad maž
inėtų buvo 

dar baudžiava, kada bau
džiauninkai vilko darbo 
jungą, urėdų bizūnais ragi
nami. Užsiliko net ir posa
kis: "Nueisi į dvarą, gausi

MINTYS. IIįmušti, o jeigu
kaina $5. gausi

• • LLjai.
bizūnų,

nenueisi, tai 
kad nenuė-

Ar tai žmonių lygybės pa 
vyzdys?

O anksčiau buvo dar blo
giau. Buvo vergija. Žmonės

ka. kur neorganizuota, ne 
kultūringa ir nerangi juodo
ji rasė buvo bejėgė ir nega
lėjo vergų varovams atsi
spirti- Juodųjų vergų tada 
prisipirko ir pietinės JAV 
valstybės. St. Augustino 
miestely, Floridoje, ir šian
dien dar yra išlaikoma tur
gavietės aikštelė, kur būda-

KĄ REIŠKIA TEISĖS?
Taigi, apie lygybę never

ta nei kalbėti. Gal būtų ga
lima kalbėti tiktai apie žmo
gaus teises. Teisė, sakoma- 
yra brangiausias žmogaus 
gyvenimo laidas. Bet ką ji 
iš tikrųjų reiškia?

Teisė yra riekas daugiau, 
kaip žmogaus noras- Žmo
gus nori laisvai gyventi ir 
elgtis, kaip jam patinka. Ir 
jeigu tokį jo norą pripažįsta 
jo kaimynai, visuomenė, tai 
toks noras jau pasidaro jo 
teisė.

Tačiau ir pripažinta teisė 
nėra dar tikras dalykas, jei
gu žmogus neturi jėgų ją 
apginti. Todėl anglai teisin
gai sako: "Might is right. 
Jėga yia teisė.

Gamtoje taip ir yra. Stip
rus liūtas suėda stirną, vil
kas sudrasko šunį, o katinas 
—pelę.

Panašiai yra ir su žmo
gaus ir net su tautų teisėmis, 
štai, 1918 metais lietuvių 
tauta paskelbė pasauliui at
kurianti nepriklausomą sa
vo valstybę- Toks buvo jos 
noras. Ir kai kitos valsty
bės tą jos norą pripažino,, 
užmegzdamos su nauja res
publika diplomatinius san
tykius, tada — ir vien tik 
tada — mūsų tautos noras 
gyventi laisvai ir nepriklau
somai pasidarė jos pripažin-' 
ta teisė.

Bet kai vėliau rusai ją už
puolė, o ji neturėjo jėgų už
puolimą atremti, jos teisė 
buvo sutrempta ir nepri
klausomybė sunaikinta. Li
ko tik nepriklausomybės 
troškimas ir viltis ją atgau
ti.

Taigi neužtenka teisę iš
kovoti. neužtenka net ir kitų 
jos pripažinimo, bet reikia 
dar jėgos ją apginti ir išlai
kyti.
Valdovu "dievviikos“ teisės

Senovėje, kol žmonės bu
vo tamsūs ir prietaringi, jie 
tikėjo, kad karaliai yra ne
paprasti žemiški padarai, 
bet kažkokie pusdieviai ar 
dievų giminaičiai, todėl jų 
galia ir teisės yra dieviškos.

Dar 1905 metais, kai Ru
sijoje kilo prieš carą revo
liucija ir Lietuvos socialis
tai ėmė griauti jo valdžios 
pamatus, tai mūsiškis pre
latas Antanavičius, Seinų 
vyskupijos administratorius, 
išleido 'manifestą/ kad kiek
viena valdžia pareinanti 
nuo Dievo, todėl ir caro val- 

esanti mums Dievo

U I

Puslapis penktaa

\ ežėju unijos vadas Jinamy Hoffa už mėginimą pa
pirkti prisiekusius posėdininkus Chattanooga. Tenn., 
teismo nubaustas 8 m. kalėti ir $ 10.00(i pabauda. Hof- 
fa apeliuoja i aukštesnį teismą, o kol kas paleistas už 
$75,000 užstatą.

Kunigams ir popams gi
nant caro "dieviškąją tei
sę“ engti žmones, Mikė tada 
prieš revoliucijos bangą at
silaikė. Bet kai smogė kita 
revoliucijos banga, tai cariz
mas buvo nušluotas ir sunai
kintas su visom "dieviškom 
teisėm.“

Vadinasi, net ir tokios 
teisės nieko nereiškia, jeigu 
jų savininkas nepajėgia jų 
apginti.

Paprastos pilietinės žmo
gaus teisės gali būti apsau
gotos laisvoj ir stiprioj de
mokratijoj. Bet kalbant a- 
pie lygybę, tai ir demokrati
joj negali būti visi žmonės 
lygūs. Nemaloni tai padėtis, 
bet taip yra.

MIRTIES SPINDULIŲ 
ŠAUTUVAS

Bostnnn Mąser Outic Ine. 
pagamino naują šautuvą. 
Šautuvo buožėje įdėtos ba
terijos, kurios šaudo kon
centruotais spinduliais. To
kiu naujai išrastu šautuvu 
žmogus nušauti nėra leng
va. bet jį galima apdeginti 
už geros mylios. Juo gulima 
padegti kareivines, šaudme
nų sandėlius ir kita- Jis 
sveria 25 svarus.

Šautuvo modelis perduo
tas JAV kariuomenės vado
vybei apsispręsti, ar verta 
tokio šautuvo masinė gamy
ba ir ar jis vartotinas armi
joje.

LSD PASVEIKINO 
WILLY BRANDT

Lietuvos socialdemokratų1 300 pėdų aukščio sala. Tai 
partijos užsienio delegatu- i vulkano padarinys. Pradė- 
ros vardu Jonas Glemža te- jęS veikti vulkanas iš žemės 
legrama pasveikino Willy vidurio išmetė tiek lavos, 
Brandt, jį išrinkus Vokieti- kuri sukietėjusi pavirto sa- 
jos socialdemokratų parti- ia.
jos pirmininku, ir palinkėjo 
jam sėkmės.

NEW YORKO PARODOS 
RENGĖJŲ SUMANUMAS

Būsimos Nevv Yorko pa
saulinės parodos komitetui, 
kaip visiems mirtingiesiems- 
reikalirgi pinigai, todėl jie 
sumanė dalį bilietų į būsi
mą parodą jau dabar par
duoti pigesne kaina,—dvie
jų dolerių bilietą už $1.35. 
Papigintų bilietų parduota 
net 28,035.987 ir už juos 

Į gauta 35217,602 doleriai. 

KAINOS KYLA

Kas 1957-59 metais sau
sio mėn. buvo galima nusi
pirkti už vieną dolerį, dabar 
jau reikia mokėti 7 centais 
daugiau (tiek pakilo plačiai 
vartojamų prekių kainų vi
durkis).

1954 M. KALENDORIAUS 
NEBETURIME

KELEIVIO 1984 METŲ 
KALENDORIUS JAU IŠ
PARDUOTAS- KURIEMS 
NEBEGALIME TO KA
LENDORIAUS PASIŲSTI, 
TIEMS ATSIŲSTUS PINI
GUS ĮSKAITYSIME I PRE
NUMERATĄ.

IEŠKOMAS KAZIMIERAS 
MATULEVIČIUS

Prieš kurį laiką miręs My
kolas Matulevičius. Ameri
koje žinomas kaip Mike 
Mitchel, yra testamentu už
rašęs stamboką sumą savo 
broliui Kazimierui Matule
vičiui, taipgi žinomam kaip 
Charles Mitchel.

Abu broliai į Ameriką at
vyko prieš Pirmąjį pasauli
nį kara. Spėjama- kad buvo 
kilę iš Vilniaus krašto. Tu
rintieji žinių apie Kazimierą 
Matulevičių malonėkite pa
informuoti Lietuvos Gene
ralinį Konsulatą Nevv Yor
ke:

Consulate General of Li
thuania
41 West 82nd Street
Nevv York, N.Y., 10024

NAUJA SALA

Šiaurės Atlanto vandeny
ne prie Islandijos praeitų 
metų lapkričio mėnesį per 6 
dienas virš vandens iškilo

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Šiandien, kada prieš 10 

metu miręs Juozas Stalinas 

pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 

ir jo lavonas ..išmestas iš 

mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygele —

JUOZAS STAL'NAS

ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ-

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM
JUOZAS STALINAS, 

Kaina 2-5 centai.

/
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Vergai grįžta „namo”

Graikijos karaliaus Povilo 1 laidotuvėse JAV atstova
vo buv. prezidentas Harry Truman (pačioj kairėj) ii 
prezidento Johnson žmona (pačioj dešinėj).

Teisės patarimai

reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at Law,
S Belgrade Avė., Roslindale.
Boston. Mass. 02131.

Klausimas

staiga, kuri atima žemę ar 
kitokį nekilnojamąjį turtą 
viešiems reikalams. Tams
tos atveju ta įstaiga turės

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa- atkreipti dėmesį ne tik į ver- 
kv ti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės tę žemės- kurią paėmė ke

liui vesti, bet ir į faktą, kad 
likusioji dalis žemės atpigo 
ir taip pat į tuos sunkumus, 
kuriuos Tamsta turi ryšium 
su likusios žemės priežiūra. 
Žinoma, jei Tamstos miškas 
pabrango dėl naujai išveda
mo keiio.— ir ši aplinkybė 
bus priimta dėmesin.

trečdalis bus kitoje kelio 
. . . pusėje. Mano žemėje nebus

As pnes kiek metų nusi- privažiavimo prie to kelio, 
plikau nemažą mišką. įdė- įr skersai kelio irgi nebus 
jau daug dai bo to miško galima pervažiuoti. Man 

n ūmą išgenėdamas n is- reikės važiuoti aplinkui apie

PIRMOJI MOTERIS 
1 PREZIDENTUS

Pernai Keleivį skaičiusieji atsimena, kad buvo duota 
ištrauka iš A. Solženicyno apysakos "Viena Ivano De- 
nisovičiaus diena." Toje apysakoje sovietų autorius ap
rašė. kaip jos herojus praleidžia vieną dieną koncentra
cijos stovykloje, kurioje ir pats autorius išbuvo ilgus 
metus. Toje ištraukoje buvo pavaizduota, kaip stovyklos 
vergai dieną pradeda, čia pasiskaitysite, kaip jie iš 
darbovietės grįžta po ilgos, sunkios darbo dienos i gy
venamus barakus.

— Ei. šimtas ketvirtoji! Išrikiuot po penki?!
Vaitų neatidaro. Patvs savimi nepasitiki. Atstūmė

minią nuo vaitų atgal (Visi prie vartų susikimšo lyg kvai
liai — tarsi nuo jų bus greičiau).

— Iš-si-rrikiuot po penkis! Pirmasis! Antrasis! Tre
čiasis !

Ir kai penketuką pašaukia- šie paeina keletą metrų i 
priekį.

— Pasisuk, po velniais!..—rėkia sargybiniai.—Išsi- 
rikiuot!

Pagaliau atėjo ir jų eilė. Pražygiavo dvyliktas penkto 
šimto penketukas, ir jiedu iš užpakalio — Buinovskis ii 
šuchovas-

Sargyba painiojasi, aiškinasi pagal skaičiavimo len
teles. Trūksta. Vėl jiems trūksta. Nors skaičiuoti mokėtų!

Suskaičiavo keturis šimtus šešiasdešimt du, o turi bū
ti keturi šimtai šešiasdešimt trys.

Vėl visus nuvarė nuo vartų (vartus vėl buvo apgu
lę) ir:

— Iš-si-rrikiuot po penkis! Pirmas! Antras!
Šie jų begaliniai skaičiavimai pykina juo labiau, kad 

laikas bėga ne valdiškas- o savas. Kol stepe nužygiuosi iki 
stovyklos, kol priešais stovyklą eilėje per šmotą (kratą, 
Red.) atstovėsi! Ir visi objektai (kaliniai. Red.) bėgte 
bėga, vienas kitą pralenkdami, kad anksčiau šmotą praei
tų ir, vadinasi, anksčiau į stovyklą šmurkšteltų. Kuris ob
jektas pirmas i stovyklą ateis, tas šiandien ir karaliauja: 
valgykla jo laukia, prie siuntinių jis pirmas, ir saugojimo 
kameron pirmas, ir į individualinę virtuvę, Į KVC (kultū
ros ir auklėjima skyrius. Red ) laiškų arba i cenzūrą savo 
laišką atiduoti, Į ambulatoriją, i kirpyklą, i pirtį — visur 
jis pirmas.

Sargyba irgi nori greičiau mus pristatvti į vietą ir Į 
stovyklą grįžti. Kareiviui taip pat nėra kada dykinėti: 
reikalų daug. o laiko maža.

Bet štai jie niekaip negali suskaičiuoti, ir tiek.
Kai ėmė leisti paskutinius penketukus, Šuchovui pa

sirodė, jog pačiame gale jų bus trys. Bet vėl dviese.
Skaičiuotojai su lentelėmis — pas sargybos viršinin

ką. Aiškinasi. Sargybos viršininkas šaukia:
— Šimtas ketvirtosios brigadininkas!
Tiurinas žengė pusę žingsnio.
— Aš.
— Niekas taviškių SEC’e nepasiliko? Pagalvok.
- Ne- , JtMI
— Pagalvok, galvą nusuksiu!
— Ne, tikrai sakau.
O pats į Pavlo šnaii-uoja — ar neužmigo kas nors ten. 

skiedykloje.
— Iš-si-rrikiuot brigadomis! — rėkia sargybos virši

ninkas. O stovėjo penketais, kaip pakliuvo, kas su kuo. 
Dabar vėl sujudo, suklego. Vienur šaukia: ”Septyniasde- 
šimt šeštoji — pas mane!“ Kitur: "Tryliktoji! Čionai!“ 
Dar kitur: ”Trisdešimtantroji!

O 104-ji- kaip buvo visų gale, taip ir susirinko- Ir mato 
Šuchovas visą brigadą tuščiomis rankomis — jau taip 
dirbo, mulkiai, kad ir skiedrelių nepasirankiojo. Tiktai du 
mažyčius ryšuliukus atsinešė.

Šis žaidimas eina kiekvieną dieną: prieš darbo pa
baigą renka darbo skruzdės skiedras, pagaliukus, sulau
žytas malksnas, suriša skuduriniais raiščiais arba virva
galiais ir nešasi. Pirmasis tikrinimas — darbų vykdytojas 
prie vaitų arba kas iš dešimtininkų. Jeigu pastebi ką ge
resnio, tuojau liepia viską išmesti (milionais dūmais pa
leido. tai dabar skiedromis mano nuostolį išlyginti). Ta
čiau darbo skruzdė turi savų išskaičiavimų: jeigu kiekvie-! 
nas brigados narys nors po saujelę šakaliukų parneš. — 
barake bus šilčiau. Mat, duoda budėtojams po penkis ki
logramus anglies dulkių kiekvienai krosniai — iš jų šili
mos nelauk. Todėl ir taip daro: pagalius sulaužo, supiaus- 
to trumpiau ir susikiša sau po vatiniu. Taip ir prasmunka 
pro darbų vykdytoją.

Kristijonas Donelaitis

PAVASARIO LINKSMYBĖS

(Ištrauka iš Metų poemos)
Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą 

Ir, žiemos šaltos triūsus pargriaudama, jaokės. 
Šalčių pramonė su ledais sugaišti pagavo;
Ir putotas sniegs visur į nieką pavirto-

Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė 
Ir žoles visokias iš numirusių šaukė.
Krūmai su šilais visais atsibudino keltis,
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.

Vislab, kas rudens biaurybėj numirė verkdams. 
Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo 
Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs,
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint.

Žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės. 
Varnos ir varnai su šarkomis irgi pelėdoms, 
Pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė.
Musės ir vabalai- uodai su kaimene blusų

Mus jau vargint vėl pulkais visur susirinko 
Ir ponus taip kaip būrus įgelt išsižiojo.

ge* j- Mitins jau šeimyną savo pabudint 
Ir prie darbo siųst nei ką pelnyt n’užmiršo.

Tuo pulkai jų pro plyšius išlįsti pagavo
Ir lakstydami su birbynėmis žaisti pradėjo;
O vorai, kampuos sėdėdami- verpalus audė 
Ir medžiot tinklus tyloms kopinėdami mezgė.

Bet ir meškos ir vilkai šokinėdami džiaugės 
Ir suplėšyt ką tyloms Į pagirs traukės-

Tu- paukšteli miels! ne poniškai prisivalgai. 
Riebūs mūs lašiniai bei dešros tau nepatinka,
Ir keptų bei virtų valgių mūsų nenori.
Tu neliūbiji pyragų neigi ragaišių

Irgi nevožiji gardžiausio gėrimo ponų,
Bet- pasisotinusi prastai- tik vandenio trokšti.

Tik n’užmiršk, gaidau, perdaug giedodama valgyt 
Imk drąsą- nečėdyk, kas mums birbina galvas, 
Valgyk sav sveika- kad nori- vabalą margą!

Valgyk grikvabalius, muses ir dyviną žiogą, 
Valgyk skruzdėles ir jų negimusią veislę;
Bet ir mūs paminėk, į mūsų girią parėjus,
Kad dainuodama dar ilgiau savo vasarą švęsi 
lr ’Jurgut- kinkyk- paplak- nuvažiuok“ pasakysi.

Sek tiek apie kvepalus

Senatorė Margaret Chase 
Smith iš Maine valstijos, ku
ri stato savo kandidatūrą į 
prezidento vietą, nėra šia
me krašte pirmoji moteris,

kii-sdamas netinkamus me
džius. Buvau gavęs iš vai- .. .- - j ,•d-žirvc;.- * -- važiuoti prie tos dalies mis-dzios n pašalpą uz gera mis- . ? .
ko sutvarkymą Dabar" nau- ko" *a1^1 tas man aPsunkma kuri kanoidatavo i prezi- 
jai vedamas kelias perkirs miško Pažiūrą ir suma‘ dentus. 
mano mišką taip, kad apie žiną jo vertę. Ar aš galėčiau Pirmoji buvo adv. Belva 

dėl to gauti atlyginimą ir Ann Bennett-Lockvvood, ku- 
. y " kur man kreiptis? rią Pacifico pakraščio lygių

Visi kvepalai yra labai teisių partija išstatė 1884 m.
jautrūs šviesai ir šilimai. ymas kandidate į prezidento vie-
Todel nepirkite neužpakuo- Rai privati žemė paįma. tą. žinoma, ji pralaimėjo tą

ma viešiems reikalams, sa- kartą, o taip pat ir kituose
vininkui turi būti atlygina- rinkimuose, 
ma už turto naudojimą. To Adv. Lockvvood buvo pir- 
reikalauja Jungtinių Ame- moji moteris, gavusi teisę 
rikos Valstybių konstitucija, ginti bylas JAV aukščiausia

tų buteliukų, o namie pa
statykite kvepalus paunks- 
mėje ir vėsioje vietoje. Jau 
pradėtas vartoti paprastų 
kvepalų buteliukas išsilaiko

6 mvlias, kad galėčiau pri-

šviežias apie 2 mėnesius lai- ,. . . T. ,
ko. Užpiltų kvepalu kvapas Į At yTm° ! , "?« ^ąme. J. y« daug nu-
išsilaiko apie 3 valandas. t-vtl. <lau8 aplinkybių turi sipelmusi moterų kovos dėl 
Geri kvepalai nekeičia savo! bū.V pnimamadėmesin. Tuo; lygių teisių ir taikos fron- 
kvapo. išsilaiko ilgai. | reikalu reikia derėtis su ta į- , tuose.

Prieš pietus geriausia var- į 
toti odekoloną, o ne kvepa
lus. Vakare galima vartoti 
visokius kvepalus, tik ofici
alioms progoms nepritinka 
”saldūs kvepalai.“

Tuščią atkimštą kvepalų 
buteliuką yra gera padėti 
tarp baltinių spintoje. Gali
ma į spintą įdėti ir kvepa
luose pamirkyta vatos gaba
liuką. ar tiktai ant jo tau
piai užlašinus kvepalų lašą.

Plaudamos savo nailoni
nius baltiniukus, į paskutinį 
perplovimo vandenį įlašin
kite kiek odekolono.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Jeigu jūs dar labai jauna, 
vartokite tiktai švelnaus ir 
malonaus kvapo kvepalus. 
Aštrūs. tvankūs kvepa]ai 
tinka tiktai po jūsų 30 me
tų gimtadienio!

Kvepalus reikia vartoti at
sargiai esant saulės kaitro
je. nes jie gali lengvai iš
šaukti odos uždegimą Už
mirškite senus patarimus 
tepti kvepalus už ausų. nes 
ten oda vra perriebi ir pa-

‘ keičia kvepalų kvapą. Kve
palais palieskite savo smil
kinius, smakrą, kaklą. — vi
sur, kur tiktai po oda teka 
kraujas. Ir neužmirškite sa
vo apatinuko pakraščio-

Vartokite to paties kvapo 
ir muilą, maudyklės druską.

_ mntpni mė-sta apvynioti orą nepraleidžian- plaukams vandenį ir kūno
Daugumas moterų m<.;iiiara Nu-! miltelius. Kada kambaryje

kvėpus Jos
S i ^ai pašalinti tų medžio

aletinio staliuko p/ainų i-u- SJ ^talėhfepatektų į bute-
siu gražiu buteliuku su kve- "į. .. 1 . . . .bių gia/.iu uu c . ]10 Ul tęVepaiai greitai
paiais.

labai prirūkyta, papurškite 
savo plaukus odekolonu ar 
plaukams vandeniu. Odeko
lono kvapas išsilaiko dar il
giau- jeitru jūs ji pavartosi-

Daugelis tų buteliuku yra' " net sugestų jų j te ant dar drėgnos po prau-
s ‘ ‘ skonis. simosi odos.

Jeigu jūs tikite horosko-
O sargyba čia, objekte, niekad neliepia malkų iš- P3 (ateities spėjimą iš 

mesti: sargybai malkos irgi reikalingos, tik patiems nešti i žvaigždžių), tai galite pagal 
negalima. Viena - munduro garbė neleidžia, antra - žvai?ž<^ pasirinkti ir 
rankos automatais užimtos — į mus šaudyti. Kai sargy- vėliau^ US’
biniai atveda prie stovyklos, tada ir sukomanduoja: ”Nuo ’ g* -
tokios iki tokios gretos išmesti malkas štai čia.“ Bet api- V’ Cekausk,ene
plėš dar pakenčiamai: ir stovyklos prižiūrėtojams reikia;-------------------------------------
palikti, ir patiemszekams (kaliniams, Red.), nes jie visai LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
malkų nebeneš. ______

Taip ir išeina: nešiok malkas kiekvieną dieną. Neži-i 
nai, kada pamesi, kada atims.

(Bus daugiau).

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio admi- 
j nistracijoj už 50 centų.

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryšiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis. 222 pusi., kaina ....S3.95.

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

žEMAiCIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
isv rinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50I

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

4o4 psl. Kaina $6-50

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
=ūnau« Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai. 4n4 psl., kaina.—$0.00

.905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kair.a ........................................ $6.00

SUŽADĖTINĖ J. Titinio 15 trumpu 
pasakojimu. 3°0 psl. Kaina .. $2.00

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

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

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge- 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ............................ $1.25

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 330 
psl. Kaina .,.«..••••••■••• $3.00.

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

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

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

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nut 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 dsL, geras popierius 
kaina ........................................... tlO.Ot

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyje 
Visos trys dalys įrištos į viens 
Autorius, pats buvęs kunigas. »p 
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl motervstės 
knygą, kieti virfai, 031 oc3)anis 
Kaina .................................... $6.00

ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K. Žuko 1- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. _kai- 
na $<j.0O.

LIETUVA BUDO, Stepono Kalno 
labai vaizdžiai lr įdomiai par.'-sytl 
atsiminimai, kaip Lietuva 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 436 puslapių, 
didelio formato. Kaina ... $5 50

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAu 
RES, 32 psL, kaina........  25 Cnt.

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ’ 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 C»«

JUOZAS STALINAS, arba kata 
Kaukazo išnonis buvo pasidarė* 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

VLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. Si.JO

TAVO KELIAS 1 SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumnaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
von socialdemokratu rasta’ dėl bol
ševiku okupacijos ir teroio Lietu
voje. Kaina........................... 25 Cnt

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kt apit tai sa
ko mokslas? Kaina.......... 26 Cnt

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receętų, 
132 puslapiai, kaina................. $1.28

CEZARIS. Mirko Je*uti( romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis p« 
$2, ara visos dalys........... $6.’K

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... $5.0f

SIAURUOJU TAKELIU, K. B, 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina........... $2.06

ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati- 
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo "tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų*, 536 psl. Kaina $5.00

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo kai o meta 
Amerikoje parašyti vaizdelai sa 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina .......................................  50 Ct

SOCIALIZMO TEORIJA. Tiumpai Ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct

DEMOKRATINIO SOCIALIZMU 
PRADAI. Populiari ir nau-linga 
knyga Siu dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 63a.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

R. Bro«dway ------ :------  So. Bcton 27, hiaM,
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ELENĄ GIMBUTIENĘ

I

Puslapis septintas

Susirinkimo pabaigoj bu
vo jaukios vaišės, kurių 
centre buvo garbingoji klu- 

Vasario 23 d. Įvyko P. L. bo narė E. Gimbutienė. Vai- 
Moterų Kiubo narių susirin- šių metu J. Gražulienė pa- 
kimas, kuri atidarė klubo! dainavo progai pritaikytą 
pii mininkė L. Čepienė, pra- dainą.
Gildama i gausiai susirinku
sias nares jautriu nuotai
kingu žodžiu- Prie stalo, pa-

Susiiinkime buvo labai 
jauki ir pakili nuotaika. Su
sirinkimui vadovavo K- Pet-

puošto Vilniaus verbomis ir ronienė, sekretoriavo V. 
tautinių spalvų žvakėmis, 
stovėjo visa klubo valdyba, 
kai pirmininkė prie jo pa
kvietė Eleną Gimbutienę, 
seniausią klubo narę, ir ją 
pasveikino viso klubo vardu 
jos 70 metų sukakties proga, 
prisekdama jai rožių puokš
tę. Po to visos narės sugie
dojo tautos himną

Girnienė.
J. J.

Netrukus bus našlių 
banketas

Sandaros Moterų Klubas 
uoliai ruošiasi banketui, ku
riame bus pagerbta našlių 
karalienė Ona Stankienė ir 
karalius Ignas Kubiliūnas.

\ ienas negyvas, 8 sužeisti. Taip atsitiko Jamaiea 
Plain, Mass., automobilio nelaimėje.

SUNKIAI SERGA 
STEPONAS SODEIKA

Reikia užmegzti diplomą PLAUK, MANO LAIVELI, 
tinus santykius su kapitalis- Petro Segato eilėraščiai,

----------- tinėmis valstybėmis jų bud- 111 psl., kaina......... $2.00
Gautomis iš Chicagos ži- rumui susilpninti ir kad per NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 

niomis, labai sunkiai serga atstovybes būtų galima in- TUVĄ STATANT, Rapolo 
Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

Dainavos ansamblio vado
vas muz. Steponas Sodeika.
šio nusipelniusio dirigento 
pavojingu sveikatos stoviu 
yra via visi jo bičiuliai kul
tūrininkai didžiai susirūpi
nę-

EASTERN LĖKTUVŲ 
B-VĖ NETEKO 38 MIL.

filtruoti savo agentus.

Leninas

MTA nuostolių $18 milionų Sveikina iš Floridos

Eastern Air IJnes skelbia, 
kad pernai turėjo nuostolių 
37 mil. 700 tūkstančius do
lerių.

KĄ DOVANOTI?

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

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

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

Nevvark 4, N. J.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Apie klubo vyriausiąją na
rę E. Gimbutienę, jos asme
nybę bei nuveiktus darbus 
gražiai ir išsamiai kalbėjo 
savo paskaitoje E. Vasyliū- 
nienė. Susirinkimo pirmi
ninkė R. Petronienė iškėlė 
EI. Gimbutienės nuopelnus 
kaip agronomės — sėklinin
kystės specialistės, turėju
sios daug reikšmės jaunam, 
besikuriančiam Lietuvos ū- 
kiui.

Po abiejų pranešimų žodį 
tarė garbingoji klubo jubili
atė- dėkodama klubui už jai 
suruoštą 70-to gimtadienio 
šventę- Visos narės ilgu plo
jimu palydėjo jubiliatės žo
džius ir sustojusios sugiedo
jo jai Ilgiausių metų.

Po to ėjo meninė dalis. 
Aktorė Aleksandra Gustai
tienė labai gyvai ir nuotai
kingai paskaitė ištraukų iš 
D. Donelaičio "Metų." visas 
klausytojas užkrėsdama bū
rų gyvenimo linksmybėmis. 
Binitė Adomavičiūtė dailiai 
paskambino pianinu.

Toliau klubo narės svars
tė savo ateities veikimo pla
nus. Tuo klausimu kalbėjo 
valdybos narė J. Lapšienė, 
papasakodama susirinkimo 
dalyvėms apie valdybos su
manymą suruošti per Atve
lyki, balandžio 5 d.- Margu
čių šventę mažiesiems ir
drauge padaryti darbelių- 
tautodailės parodėlę bei Ve
lykų vaišių stalą- Tam pa
rengimui jau užimta Tautin- 
nės S-gos namų salės. Ka
dangi numatomas parengi
mas gana sudėtingas, tai 
klubo valdybai talkininkau
ti pasiūlyta išrinkti komisi
ją. Visam parengimo pla
nui susirinkimas pilnai pri
tarė. Parengimo komisijon 
išrinktos šios narės: I. Ga
linienė, I. Kamantauskienė. 
Pr. Kaladienė. O. Adomavi
čienė, F. Karosienė. V- 
Vaičjurgienė ir E. Valiuko- 
nienė.

Vadinamoji Metropolitan L. Paulauskas atsiuntė Jeigu via reikalas ameri- 
Transit Autority, kurios ži- sveikinimų iš Jacksonville, kiečiui padovanoti knygą. 

Be jų, garbės viešnios bus nioje yra viešosios susisieki- Fla. Rašo- kad ten 83 laips- tai Keleivio administracijo-
palydovės K. Vasiliauskie- mo priemones 14 miestų, 
nė, K. Mikėnienė. E. Jurku- pernai turėjo nuostolių $17, toliau i pietus- 

našlau- 778.790- — beveik pusantro
miliono daugiau, negu už-
pernai. Iš tos sumos Bosto- 

Banketas bus balandžio nuj teks sumokėtj apie 65r,.
1946 m. tos Įmonės prie

monėmis pasinaudojo 433 
milionai žmonių, o pernai 
tik 173 mil., o išlaidos žy
miai padidėjo.

vienė ir seniausiai 
janti Žvirblienė.

5 d. So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos salėje. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Komitetas

SLA 43 kuopos balsavimas

niai šilimos ir važiuojąs dar je galite gauti šias tinkama?
knvgas:

DAR VIENA BAIME 
MAŽIAU

Moteriai nėra nieko bai
sesnio, kaip pavojus netekti 
plaukų. Kokie jie bebūtų— 
šviesūs, tamsūs ar raudoni, 
vis viena jie yra esminė mo
teriškumo dalis. Gražūs

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 j,si., kaina S 1.50

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl, kieti vir

šeliai, kaina.............83.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

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

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

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Mas*. 

636 E. Broadway,

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, Į 
dr. Paulinos Kalvaitytės-į 
Karvelienės Įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

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

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

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania-** 

avo J. Audėnas, kai
na $1-50.

Ar turi šitas 
knygas?

plaukai vra moters pasidi-
______ i dziavimas. Apie juos yra

Šj sekmadienj- kovo 22 d. jau nuo seniausių laikų .
kuopos susirinkimas Vvkdo- 2:30 vai. popiet Firsth Lu- daug prirašyta ir pridainuo- ««ve your tears in Mos- 
mosios Tarybos rinkimams j theran Church, 299 Berke- į ta, ir jie Įamžinti dailininkų kow- paraše B. Armoniene,
atlikti. Iš 180 narių susirin-! ley St., bus Bostone ir jo paveiksluose. kama *3-95-
kiman atvyko vos tik 23.' apylinkėse ....gyvenantiems Daugelis odos specialistų ”Lithuania land of he-
Neviena gal sutrukdė pras- lietuviams evangelikams pa- mano, kad moterų plaukai roes,“ parašė L. Valiukas,

maldos su šventa vakariene, nyksta- kad vis daugiau at- kaina $4.75.

Kovo 11 d. So. Bostone 
buvo sušauktas SLA 43-čio

Pamaldos evangelikams

tas oias ir sunkiai prava
žiuojami keliai, tačiau ne
pasirodė nei tie, kurie čia p?s' 
pat gyvena. Tiktai senesnie
ji susirinko, o jauni ”veikė- 

“ uatinoėio.iai

Balsavimo daviniai tokie 
prez. Dargis gavo 21 bal-

kurias laikys kun. H. Dum-

Į Laisvę“ redakcija 
Bostone

Lietuviu frontininku žur-1

siranda plikių ar pusplikių- 
Kai kurie mokslininkai tvir
tina, kad ateis laikas, kada 
žmonės bus be plaukų. Ro- prašau atsiliepti Juozą 
dos baisu būtų, jei taip atsi- Petruškevičių iš Popilekal- 
tiktų
dai

Jieskojimai

r.alo ’T Laisvę“ vyr. redak- tada ‘ bus tokia mada, Rad
są- viceprez S. Gegužis 17dtorium pakviestas A. Mažiu-
jo oponentas Jokūbaitis 6,! lis ir redaktoriais prof. dr. 
sekr. Pivaronienė 19, ižd. N. i A. Musteikis ir prof. dr- A.

, bet dėl to šiandien «a© šunsku, šiuo antra-
galvos nesukime. Gal su:

Jonas Čekauskas
plaukais žmonės piktinsis,
o kol jie yra moters pažiba- 
jų neturinčioms jau yra iš-Į

Leuschnerstr. 12 
(208) Pinneberg 
W. Germany 

Ieškau savo tėvo GeorgeGugis 16, oponentas Klimas Klimas. Vyr. redaktoriaus Į rasta priemonė tą trūkumą An(j^, “,urgi® A*'d°ek£ And 
6: iždo globėjai: Būdvytis'^re^s:J Thomas Park, pašalinti. Tai perukai, kurie rilos). Jis buvo suvirintojas 
14, E. Mikužiūtė 9, S. Brie
dis 6. Bajorienė 4. Sveika
tos kvotėjai: dr- S. Biežis

So. Boston, Mass.

Vasyliūnų koncertas

vis labiau isigali. Juos ne-. (*elder). dabar turbūt pensi
ninkas ar bedarbis. Jis pats ar-

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI- Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl., kaina ............... si.50
kaina $2.00. LIETUVOS RESPUBLIKOS

ISTORIJA. su spalvotu žemė-
ŠVENTADIENIS UŽ MIES- lapių, 96 psl., kaina .. $0.75

TO, Mariaus Kalniškio 17 i v PROTAS. 212 psl,

novelių, kaina $o.00.
'LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kai-

KATRYNA, Sally Salmi- na ..........................$0.50
nen, garsios švedų rašyto- NIHILISTAI, 3 veiksmu trage- 
jos romanas, 291 psl., kai- kaina ............................ $0.20
na $5.00. j DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra

ma. L. Tolstojus, 62 psl., kai-
PANEVĖŽYS, didžiausia n? .............................. $0.35

knyga apie tą miestą ir a- LYTIŠKOS IJGOS. dr. F. Ma- 
pylinkę, 430 psl. kaina tulaitis, 24 ps!.. kaina io.25
$6.50. j STABMELDIŠKA LIETUVA,

32 psl., kaina............... $0.10
VARPAS nr. 5, daug Įdo- LIETUVOS SOCIALDEMO- 

mių straipsnių, 278 psl.,j KRATŲ r’ARTIJOS PROG- 
kaina $2.00. RAMINĖS GAIRĖS, 32 pslM

kaina 25 centai.
* - i i — • 1 — ... • MONOLOGAI IR DEKLAMA-nos Grigaitytės eilerasciai, cuos, 96 psl.. kaina .. $0.25 

premijuota knyga, 80 pe’ ,,JAUXAS|S
kaina $2.00. | kratas

35 centai

DIDYSIS SAPNININKAS, 185

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

17, dr. Zalatorius 4. i .. , . . T i TT ,,Kovo 14 d. Jordan Hali 
Rinkiminiai balsavimai buvo smuikininko Izido- 

tęsis visą ši mėnesĮ. Dauge- l iaus Vasyliūno koncertas, 
lis kuopų dar nebalsavo. akomponavo smuikininko 

sūnus Vitenis- Klausytojai, 
kurių tarpe buvo nemažai 
jaunimo net iš juodosios ra
sės- gėrėjosi trimis sonato
mis: Beethoveno A-major,

__ ,, , .. . , . Banaičio D-minor ir GriegoKuopos valdybon išrink- c.minor.
t\: PirTP- J- Vaičaitis, 'tce- Koncertą gerai Įvertino ir 
pmn- B. Kapocienė, Jin. i arnerjkiečiu spaudos muzi- 
sekr. J. Lekys, sekr. V. Mm- , v-stikai
kienė, ižd. S. Minkus- iždo ’___________

Atstovais Į SLA seimą lie
pos 6 d. išrinkti: E. Eitas, 
dr. A. Kapočius, B- Kapočie- 
nė- M. Michelsonienė. J. Le
kys ir V. Stelmokas.

globėjais A. Mockienė ir V. 
Stelmokas-

Aukos Altui

Zuikio ranka nepagausi.

ri.;.. u a. n urna.s ar utnuiuiN. jim pdto ai-sioja ne tik plikes, bet t , ba kas apie ji ką žinojo ar da- LIETUVIŲ IŠEIVIJA A , 
kurios turi gražius plukus, bar žino. labai prašomi man te- Į MERIK0JE St. Michelso- SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
Vienos dėl patogumo, kitos ^“<į’JSTagg. 2^488) arba į no Darašvta -io riaus eilėraščiai. 221 psl.. kat-
del grožio, trecios dėl to-
kad tokia mada Įsivyrauja.

Aišku, gražius plaukus 
turinčioms nėra reikalo jų 
nei dažyti, nei peruko nešio
ti, bet kurios plaukų neten-į 
ka arba jau neteko- tos turi | 
gerą priemonę tam nemalo
niam trūkumui paslėpti.

rašyti 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
Senas tai galva- jauni tai metu amžiaus, 

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

Vincas Krėvė

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

no vaizdžiai parašyta šio
krašto lietuviu istorija, Į
500 puslapių, kaina mink-, LIT-HPW?. • - i- - aa « I REEDOM, paraše S. A. v įk-stais viršeliais $4.00, O toras, 32 psL kaina 50 centų
kietais $5.00.* i NEPRIKLAUSOMOS LIETU-

ATSIMINIMAI APIE JUO- VOS PINIGAI Jonas K Ka.
ZĄ LIODŽIŲ, parašė Pel- r>s' 2i’ psL'“ 

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 -'SĄRI HiZMAS. 29 psl.Jiai-
psl. kaina.............. 81.00 ............................. 8015

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, Kraučiūnr eilėraščiai. 124
ATSIMINIMAI, parašė Juo- ps*-. Kaina ............... $1.00

zas Liūdžius, 246 pusią- DELKO ŽMOGUI REIKIA
piai, kaina..........$3.00.

na .....................................$0.75

GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

Bostono inžinieriai, susi
spietę Į Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų S- 
gos skyrių, visuomet Vasa- 
riol6-sios proga aukoja Lie
tuvos laisvinimo reikalams 
žymią sumą. Tą jie padarė 
ir šiemet, atsiųsdami $232.

Aukojo: J. Mikalauskas 
$50. po $20: A- Kriščiūnas, 
A. Lapšys, J. Rasys ir R. 

1 Veitas; po $15: E. Mano
maitis ir K. Nenortas; J. 
Gimbutas $12; po $10: R. 
Budreika. J. Dačys, B- Gali-

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 nis, V. Izbickas- A. Sku- 
kentėjo ir žuvo mūsų! džinskas; po $5: B, Makai- 
broliai, seserys, giminės ir *is ir A. Girnius.

Alto skyriaus vardu dė-draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

kojų aukojusiems.
J. Sonda,

iždininkas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotu o^cranizaciia gyvu*ia nūn 1886 metu ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nariu ir .»*uo iidžiausj ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera. ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. res savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalir-ę globą. 3) SLA apd-’*auda yra saugi, nes paremta di-

SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo S 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.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narvs ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie andraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tejrii rašo i SLA Centrą:

LTTHI’ANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

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

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynes 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25Atsiminimai ir mintys 1-0ji 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 i 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. Kautsky°^31AL^iACIv^l

Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina...................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ...................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinė* novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina ...........—.......................... . $2.00

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
IUS SUPRATIMAS. 80 psL, 
xaina ............................ $0.20

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

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

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

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

JZA(
psl., kai

na ..................................... $0-30
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pysakos. A. Antar.ov, 45 psL 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadvay 
Sau BaaUa 27.

f 1



Puslapis aštuntas Nr. 12. 1964 m. kovo 18 d-

Vietines žinios
c r v r ’'mięrp Va 'purino KaipL vilo VU V d IlUit' ;

Tai V alentina Kojelienė, kurios koncertas bus ši sekmadieni, kovo 
22 d. 3:30 vai. popiet Jordan Hali. N'epraleiskime progos tame 
koncerte apsilankyti, nes kitos tokios greit nebesulauksime.

NEPAPRASTAS
KONCERTAS

Bostone ji pasirodo dar 
tik pirmų kaitų, ir yra dide

Tolimieji Rytai 
Subatvakaryje

Kovo 21 d. Subatvakary 
adv. Zuzana Šalnienė papa- 
sakos- ką ji matė pernai ke
liaudama Japonijoje Hong
Konge. Taivane. Savo įspū
džius ji paįvairins gausiomis 
tkiane rodomomis nuotrau
komis.

Pradžia 7: 30 vai. vak.

SLA 528 kp. susirinkimas

SLA 328 kuopos susirin
kimas bus šį penktadienį, 
kovo 20 d- 7 vai. vak. So. 
Bostor o Lietuvių Pil. Dr-jos 
salėje.

šis susirinkimas

KELEIVIS, SO. BOSTON

iiostono vyru sekstetas, kuriam vadovauja kompozitorius Julius 
Gaidelis, uoliai ruošiasi "Kačiuku vakaro“ programai, šiame

Reta viešnia

Keleivio redakcijoje atsi
lankė Adelė Valiukonienė j 
iš Los Angeles.

Ji Bostone aplankė ser
gančiu Gabriūnienę, dr. Ka
počių ir kt. Adelė Valiuko
nienė prieš 11 metų gyveno 
Bostone.

Šeimai be vaiku išnuomo- 
.amas 4 kr.inLiariu butas su 
vonia, šittu vanoemu- geras 
>usisi. kūnas- netoli paiuns. 
klausti tel. AN 8-/556.

ceeooeoecooooooooooooooor
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. >ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

taeooeeeeeeeeeoosGfieieceeGK?

SAV-ON j»
ROOFING and SIDING CO.}

MARGUČIAI
469 \V. Broadvray. So. Boston { 

AN 8-2150
Kas no i pirkti gražiu ve

lykiniu margučiu, kreipki
tės i Silver Cafe- 332 Broad- 

. wav, So. Bostone. Jei kam labai tradiciniame laipinu Velykų d.enos parengime taip pat išgirsime reikalingas iu didesnis skai 
svatbus, nes jame bus ren- Feliksą Kontautą. Kitą Ausiejūtę ir "'Klajūnų trio“.
kami centro vykdomosios 
tarybos nariai. Ateikite vi----------------------

čius — praneškite iš anksto*
(13)

• - • TTTT++ + 'mTTT+T++^+ffft‘ <

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

si, atlikite savo svarbiausių 
pareigų.

J. M. Tumavičienė,
sekretorė

Mirė K. Gudienė Mi. ė P. Jakubenas *«-*

skait' to ja Konstancija Gu
dienė, palaidota kovo 7 ri
ji paliko liūdinčius vyra

_____  Juozų ir sūnų Stanislova su
Antradienį, kovo 24 d. 8 šeima’ kuiiems aiškiame 

vai. vak. So. Bostono Lietu- gilių užuojautų, 
vių Pil. Draugijos patalpose

Susirenka Dorchesterio 
klubas

bus Dorchesterio Lietuvių 
Piliečių Klubo susirinkimas. 
Visi nariai prašomi daly
vauti.

Valdyba

J- Powers išeina į teismą

Kovo 4 d. Cambridge. Kovo 13 d. mirė Petras J 
Mass.. mirė sena Keleivio Jakubėnas, gyvenęs Scitua- t

te, Mass.- o seniau So. Pos- »- 
tone. Velionis paliko liūdin- *
čius žmona Belų šeškiūtę- *
Jakubėnienę is sūnų Algir- £■ *
dų su šeima-

Ryški Mass. politinė as
menybė John Povvers, sena- 

’ to prezidentas nuo 1959 m..,lė proga Bostono lietuviams 1 .. .. " . . ‘. v. ? . o politinėje scenoje jaują išgirsti.Šį sekmadienį, kovo 22 d.
3:30 vai. popiet Jordan Hali j 
salėje bostoniečiai turės 
progos pirmų kartą išgirsti 
Bostone dainuojant Valenti
ną Kojelienę, turinčią stip- .................
ru, švaru, plačios apimties St., Boston 15. Apsirūpinki- vyras- neseniai į šeštąją de-

25 metus besisukinėjus, nu-
Bilietai į koncertą, kurių tarė pasitraukti į ramią 

kainos yra 3.00, 2-00 ir 1.50 aukščiausiojo teismo sekre- 
dol., jau gaunami Jordan toriaus vietą.
Hali kasoje: 30 Gainsboro John Powers dar jaunas

LAISVES VARPAS &

\ \LJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ’£ 
r.LLIČlUNĖ RADIJO PROGRAMA^

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklu

FM Bangomis 105.7 megacikiu 
IŠ WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St

BROCKTON 18, MASS.

Tek JLniper 6-7209

REAL ESTATE 
EDMUND L. KETVIRTIS 

PAI LA B. KETVIRTIS
LICENSED BROKERS

KETVIRTIS REALTY*
379 WEST 8ROADVVAY 4|' 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127

Tek 268-4649

; Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
J Rūpestingai taisome laikrodžiua, 
i žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

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

i
Dr. J. Pašakarnio į

ĮPĖDINIS 
OPI OME 1 RISIĄS

Valanuos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitaru.-

j 447 BROADWAY 
t South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

lyrinį koloratūrinį sopraną.
Prieš keletą metų daini

ninkė turėjo Jungtinių A- 
merikos Valstybėse debiutą 
garsioje New Yorko kon
certų salėje — Town Hali ir ’
penkių dalyvavusių ameri- ’ 
kiečių didžiųjų laikraščių ir 
muzikos žurnalų kritikų bu
vo įvertinta su dideliu en-

me jais iš anksto. Nepra- simti įžengęs, todėl jis dar 
gali politinėje arenoje pasi-

leiskime progos tokios geros 
dainininkės pasiklausyti.

Lietuvių Enciklopedija 
naujoje vietoje

rodyti.
Senato prezidentu bus 

Maurice Donahue iš Holyo- 
ke.

Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius nupir
ko namus 359 Broaduay,

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

FiSH PIER L!Q‘ OR CO., INC.
19 RAMP STREET

COMMONWEALTH FISH PIER SO. BOSTON
AT VEŽAME Į NAMUS ........................  DEvonshire 8-9027

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

pasirinktus gėrimus

taCpyk $ss su forwnI7u£l~E57
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ’EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
, _ . . . «. / 1. Laisvas aptarnavimas:

: r. •. . v,„. x,h,v T VoiAaičir. ” krautuve lvair»U prekių, j Tai reiikia garantuota 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ
tuziazmu. Pereitą sezoną kui dabai via J. vaicaicu prįderįntų siuntiniam į jvai- j BĖDOJt. naktį ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 

flavž not Hu nil. va^ovauJama ?iurtm1^ sl?.n" rius U.S.S.R. valdomus j be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezonodainininkė davė net du pil-, nuo ,ie.
nūs koncertus Chicagoj. kur * b
kaip kritikos, taip ir publi- pos 1 d. perkels enciklope- 
kos buvo panašiai priimta, dijos spaustuvę ir redakciją-

3E

dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 

f ir kati’o. jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
į kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.

11 3. Daliu išlaidu garantija:
/ Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro- 
; ės dali. skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį, 
j žinoma, už darbą nieko neskaitoma.

parūpina viešbučių užsakymus, pildomi vietoje krautuvėje, j 4. Lengvas mokėjimo planas:
Trans--Atlantic Travel Service

kraštus- praneša, kad pagal ž 
U.S-S.R. į

VNESHPOLSYETORG • .
patvarkymą siuntiniai prii
mami siuntėjų pristatytų 
daiktų (tik ne senų) ar pa-

—V
i
f
i
I
f

Į
Į
į

RADIJO PROGRAMA

• Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj

-------------------------------------- iš stoties WLYN, 1360 ki-
DOVANOS { LIETUVĄ lociklų ir iš stoties FM,

--------- ... 101.7 mc.. veikia sekmadie-
Siųskite dovanų sintinius niais nue 1 iki 1:30 vai. die- 

giminėms j Lietuvą per niuSų ną. Perduodama: Vėliausių 
įstaigą. Čia kalbama lietu- pasaulinių žinių santrauka 
viškai, žemomis kainomis r komentarai, muzika, dai- 
galima gauti Lietuvoj labai nos ir Magdutės pasaka, 
vertinamų prekių. Patamau- Biznio reikalais kreiptis i 
jam greitai ir sąžiningai. Baltic Florists gėlių ir dova- 
Paštu gauti sintiniai greitai nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pertvarkomi ir pasiunčiami. P^y, So. Bostone. TelefO- 
Siuntiniai nueina tvarkingai, nas AN 8-0489. Ten gauna

mas ir Keleivis.
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street

VVORCESTER, MASS.
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

, Valandos: 2—4 ir 6—8 t 
• Sekmadieniais ir šventadieninis • 
l pagal susitarimą

Biletai lėktuvais 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi 

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
396 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 87«4

Įt

i
į
/
/

Visi mokesčiai sumokami ; Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka, ž 
i Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto pianas — / j - jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lygiomis dalimis per

nius, kad gavėjui nereikėtų 
primokėti.

Priimami užsakymai, čia 
sumokant nustatytą mokes
ti, ir užsakyti daiktai prista-

I'ersiunčiame Jūsų nudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS tomi U.S.S.R. vietoje. Be to.
kit as Rusijos valdomas sritis.

Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je. kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- cia^ų leidimą.

mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsn Įstaigoje
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 
katalogu.

IST4TGV LIETUVIŠKA. KREIPKTTfiS LIETUVIŠKAI 
VIST SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAž’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame «-n INTURISTO isralioiimai?

Siuntiniai wri"’*”>mi „•*« o 5 vai v-k.. «”•
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d.

VEDĖJAS: JONAS ADOMOMS

priimami maisto siuntiniai- 
sudaryti čia, ar užsakant iš 
Europos firmų standartiniai 
ar sudaromi pasirinktinai-

Siunčiame ir macos pagei- j 
daujamus kiekius pagal spe

10 ar 12 mėnesių. JOKIU PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
! 5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas: 
i Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
i jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
ž šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
j turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. 

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna 
tuel Co„ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame 
Jums palyginti metines kuro 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 FUEL CO.
487 Washington St., Dorchester, Mass_, 02124.

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ •
• Draudžiame nuo polio, viso- ♦
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- }
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
i Visais insurance reikalais J 
1 kreiptis: {;
• BRONIS KONTRIM ♦
• Jastire of thePeace—Constable •
; 598 E. Broadway j
; So. Boston 27, Mass. t

i } Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488 { į
i 1 !• •----------------------------------
t I
f i I
ž
j
I 
t 
z
ft

* — - *
Dažau ir Taisau

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner

Dorchester, M«

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gvdvtoias ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Coneord Rd„ Billerica, Mass.

TEL. MO 3-2948

Katalogai gaunami ang
lų. ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai.

Įstaiga atidaryta kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Cosmos Parcels Express 

Corp.
359 W. Broadvray 

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

loeoocaooooooooe&^ooe&saeMOeosesoeeetsGosoooooooeea*:

B The Apothecary
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.

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

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

t Namus iš lauko ir viduje. * 
> Lipdau popierius ir taisau^ 

• J viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
1

*
JONAS STARINSKAS 

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

****** » e e v ■ v

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839

I Gazo šilimą permainyti $263
Telefonas: CO 5-5839 

VERNON STREET

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 namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

tsnesreacascoeaeuz < etaaaa*>>*>»»»♦♦♦»■aaaae^




