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Policija muša balsavimo teisės 
ieškančius negrus

Negrai vis griežčiau reikalauja lygių balsavimo teisių. 
Valdžios įstaigos trukdo balsuotojų registraciją. Policija 
žiauriai elgėsi su ii Seimos į Alabarnos sostinę žygiuojan
čiais, kurie norėjo gubernatoriui įteikti prašymą.

Kad pietų valstybėse neg- Į Kiek tikrai žmonių nu
li] balsuotojų yra labai ma- kentėjo, nėra žinoma. Ligo- 
žai, tas visiems žinoma, bet ninėje suteikta pagalba apie 
daug kas mano. kad čia kai- 35 asmenims.
ti patys negrai. Gi iš tikrųjų
jiems trukdoma Įsirašyti ii - . .VJ.
balsuotojų sąrašus, o jei juo-i* *4v./ ZRtfriZlM išlipo
se nesi Įrašytas, tai negali1 
balsuoti. Negrai paskuti
niuoju metu pradėjo balsuo
tojų registracijos kampani
ją- Visų pirma jie tam pasi
rinko Seimos miestą, Ala.
Jame iš 15,000 negrų balsa
vimo teisę teturi tik 335, o 
yra ir tokių apskričių, kui
ne vieno negro nėra regist
ruota.

Prieš kuri laiką Šeimoj 
buvo suimta šimtai žmonių, 
kurie atėjo prie registracijos.
Įstaigos ir stovėjo eilėje, 
laukdami registracijos, ku
rią valdininkai tyčia delsė.

Nuosaikiųjų negrų vadas 
kun- dr. King, Nobelio pre
mijos laimėtojas, praeitą 
sekmadienį suorganizavo ei-

Pietų Vietname
JAV marinų batalionas 

1.400 karių išlaipintas prie 
svarbios lėktuvų stovyklos 
Da Nang, 380 mylių i šiaurę 
nuo Saigono ir 120 mylių 
nuo Siaurės Vietnamo sie
nos, o visa marinų brigada, 
apie 3,500 karių, išlips šio
mis dienomis.

Jie buvo pasitikti su gėlė
mis. Marinų uždavinys bū- 

i Lraviiiiirrmnnc
cracjc* neės ivtviiiviivd

zes, kad vietnamiečiai ka
riai galėtų būti panaudoti 
kitur.. Valstybės sekretorius 
Rusk buvo paklaustas, ar tie 
marinai ir tiesioginiai daly
vaus kovos veiksmuose? Jis 
atsakė, kad jei bus užpulti
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Tai Afrikos žemėlapis. Ne taip seniai beveik vi sas tas žemynas buvo Europos valstybių kolonijos,
Kurios šiandien lapo neprimaušomoinis va įsi y oe 
sukilėlius, kurie ginklų gauna per Sudaną ir Tanzaniją.

Nelė Mazalaite 
laimėjo premiją

seną iš Seimos miesto i Ala-! aišku atsakys ginklu. Rašytoj aNelė Mazalaite
bamos sostinę Montgomery; Praeitą savaitę JAV ir P.! laimėjo Aidų žurnalo litera- 
(už 50 mylių) prašymui gu- Vietnamo lėktuvai daužė * tūros premiją už knygą 
bernatoriui Wallace Įteikti, šiaurės Vietname ir Laose "Miestelis, kuris buvo ma

no“. N. Mažalaitė-Gobienė 
yra viena mūsų Įžymiųjų ra
šytojų. jau išleidusi 10 kny-

Joje dalyvavo apie 600 neg- komunistų partizanų aprū-rr T”• •*! • • •rų. Kun. King. aišku, nema
nė, kad didelis negrų teisių 
priešininkas gub. Wallace 
jo prašymą pašalinti regist
racijos suvaržymus paten

pmimo vietas.
Dėl to buvo demonstraci-

jos Maskvoje ir Pekinge. Ki-1 gų. už "Gintarinius vartus“
kad so- į 1952 m. gavusi Lietuvių Ra- 
žiauriai šyto jų Draugijos premiją- 

kins, bet jis ta eisena norėjo elgusis su demonstrantais;
atkreipti didesni visuome- prįe JAV ambasados, o a-' Mirė OenerolūS 
nės dėmėsi. merikieąiai pareiškė Mask- į

Gubernatorius eiseną už- vai nepasitenkinimą, kad i VinCŪS VitkūUskūS

mečiai protestavo, 
vietų kariuomenė

61-MIEJI METAI

Atskiro Nuoreno Kaina 12 Centų

Senųjų draudimas ligoje 
netrukus bus priimtas

Senųjų draudimo ligos atveju bilių atstovų rūmų 
komitetas priims šią savaitę ir perduos jį įtraukti į visumos 
darbotvarkę. įstatymas praplečiamas.

Atstovu rūmų komitetas,; Susirinkę raudonieji 
kuriame senųjų žmonių 
draudimo ligos atveju bilius smerkia JAV
metų metus gulėjo, dabar jį 
ištraukė iš stalčių ir, atrodo, 
bus priimtas šią savaitę ir

Maskvoje posėdžiavę 19 
valstybių komunistų partijų

draudė ir Įsakė policijai im
tis visų reikalingų priemo
nių jai sulaikyti. Policija tik

jos policija nepakankamai 
ambasadą saugojo nuo de
monstrantų. Taigi čia visos

rai nesivaržė. Ji eisenos da- kortos susimaišė, 
lyvius stumdė, mindžiojo,; Anglijoje kairieji darbie- 
mušė lazdomis, troškino aša- čiai reikalauja iš min. pirm. 
rinėmis dujomis ir kitaip Wilsono nebėremti JAV po-
vaikė. Pasak kun. King, ji 
elgėsi kaip žiauriausi barba
rai.

P. Vietnamo generolas Nguyen 
Khanh, dabar skrajojantis am
basadorius. Kai kiti generolai 
atėmė iš jo valdžią, tai jj papra
šė apleisti ir kraštą, kad jis vėl 
nesumanytu atgal į valdžią Į- 
kopti.

po
litikos P. Vietname.

P. Vietnamo vyriausybė 
pareiškė, kad taika tegali 
būti tik tada, kai komunis
tai sustos kariavę ir nebesi- 
vers i lietų Vietnamą.

JAV valstybės sekretorius 
Dea. Rusk pareiškė, kad 
-JAV kariai gali grįžti namo 
rytoj., jei tik užpuolikas pa- 
sitrauks i šiaurę 
mo ii ten pasiliks.

sugris na-

Komunistai rengias 
sustiprinti veikimą

JAV komuristų partija 
rengiasi šiemet ypač sustip-

Kovo 3 d. Kaune, eida
mas 75-sius metus, mirė at
sargos generolas Vincas Vit
kauskas. Velionis buvo pa
skutinis nepriklausomos Lie
tuvos vyr. kariuomenės va
das, pasitikęs i Lietuvą Įžy
giuojančią raudonąją armi
ją, pirmosios tariamosios 
liaudies vyriausybės krašto 
apsaugos ministeris, komu
nistams Lietuvos kariuome
nę Įjungus Į raudonosios ar- r,amc 
mijos eiles, 29 teritorinio 
korpuso vadas, tariamojo 
liaudies seimo, kuris Mask
vos Įsakymu nutarė Lietuvą 
prijungti prie Sovietijos. at
stovas. po karo dėstęs karo 
mokslą universitete, o pa
skutiniuoju metu pensinin
kas.

Velionio vardas dažnai 
būdavo naudojamas komu
nistinei propagandai.

Kovo 5 d. valstybės lėšo-

Londone mirė 
lordas Morrison

Kovo 6 d. Londone mirė 
lordas Morrison (Herbert 
Morrison). buvęs žymus 
darbiečių veikėjas- Jis buvo 
pirmojo darbiečių kabineto, 
kuri sudarė MacDonald 
1929 metais, narvs. Po ant
rojo pasaulinio karo, rinki
mus laimėjus darbiečiams, 
jis buvo Attlee kabineto mi
nisterio pirmininko pava
duotoju ir darbiečių vadu 

■ parlamente, o užsienių rei
kalų ministeriui Bevanui mi
rus, tiumpą laiką užėmė jo 
vietą.

Tuo metu, kai 1955 m.
darbiečių vadas Attlee buvo

t .y j | pakeltas Į lordus, Morrison
; t:. ... • buvo jo pavaduotoju, bet

Sirijoje pakorė JAV pilietį Far- Attlee vieton jis nebuvo iš-
han Alaasi už šnipinėjimą JAV i HnktaS’ — nJa P3^1^0 

jaunesni Hugh Gaitskelų.
naudai, čia matome jį pakartą
Damasko miesto aikštėje, .iš Parlamente Moiiison iš

buvo nuo 1922 m. iki 19o9 
m., kada jis buvo pakeltas Į 
loidus.

tada galės būti Įrašytas Į vi- ^stovai pasmerkė JAV dėl 
sumos darbotvarkę. Nėra a- ka^ ji bombarduoja 

' Šiaurės Vietnamą, ir reika- 
! lavo pašalinti JAV karius iš 

_ Pietų Vietnamo.
Kaip žinoma, vy nausy bės Konferencijoje buvo ma- 

projekte tėra numatyta ap- nyta išspręsti sovietų- kinų 
mokėti apdraustųjų ligoni- gįnčą, bet, kadangi Kinija 
nių ir slaugymo Įstaigų 60 j jr jaj pritariančių valstybių 
dienų sąskaitas, bet nebūtų komunistų partijos atsisakė 
ligoniui apmokamos kitos dalyvauti, tai nutarta suva- 
gydymo išlaidos. Dabar ko- žiavimą panaudoti JAV 
mitetas paėmė kai ką ir iš puolimui. Nutarime skelbia- 
i espublikonų Įnešto biliaus., ma> konferencija nuta- 
Jis Įraše straipsnius, kurie rg stengtis stiprinti viso pa
leidžia laisvai apsidrausti, sauiįo komunistų partijų 

bendradarbiavimą ir jų bro
lišką vienybę.

Jis turės pats sumokėti! 
pirmąsias $100 išlaidas, o Maskvoj išdaužė 170, •. • J <•! • 1* *

bejonių, kad ten jis bus pri
imtas.

mokant kas mėnuo $3. Už 
ta apsidraudęs gaus štai ką:

-.-i

kitų išlaidų tik 30%, gi li 
kusius 70% sumokės drau
dimo įstaiga.

Aišku. Įstatymas nėra to
bulas, bet jį priėmus bus pa
dalyta pradžia- Toliau Įsta
tymą plėsti ir jį gerinti jau , gų, apgadino sienas ir aptaš- 
nebebus sunku. jas rašaju jr kitais dažais.

Demonstrantams išvaikyti 
buvo iškviesta 700 polici
ninku ir 500 karių.

JAV iteik^griežtą protes
tą Sovietų S-gos vyriausy-

Sirijos vyriausybė nusa- bei, jos užsienių reikalų mi-

langų JV ambasadoj
Praeitą ketvirtadieni keli 

tūkstančiai Azijos studentų, 
susirinkę prie JAV amba
sados, išdaužė jos 170 lan-

priesakio matomas raštas, ku- 
uminėti jo nusikaltimai

ir teismo sprendimas.

JOHN BIRCH DR-JA 
IR KOMUNISTAI

Sirija nusavino 
aliejaus įmones

vino 9 aliejaus Įmones, iš nisteris Gromiko atsiprašė.
' " Nėra abejonės, kad, jeigu

sovietu vyriausybė panorė
tų. tokių demonstracijų ten 
nebūtų, kaip ten nėra strei
kų nei kitų viešų visuomenės 

| ruomonės ar jausmų pareiš-
1 talijoi gimė 19 svaru kirmi; Jl .ir ue-* * ~ Į monstracijas leido, bet kai

minia perdaug Įsisiūbavo, 
tai reikėjo net didesnėmis 
jėgomis ją nuraminti.

Paskučiausios žinios sako. 
kad buvę išmušta gal net 
300 langų.

kurių 3 priklausė amerikie
čiams. Pastarosios išpum
puodavo 67% visos alyvos. 
Savininkams būsią atlygin
ta dalimis per 15 metų.

kudikis
Italijoje Bari mieste gi

mė 19 svarų 5 uncijų kūdi
kis. Motina ji nesunkiai 
gimdė, ir kūdikis sveikas.

Tokio svorio kūdikių la
bai retai kada gimsta.

Traukinys važiuos 
150 mylių per vai.

Prez. Johnson prašo kon-; 
gresą paskirti 20 mil. dole
riu susisiekimui taip Wa- 
shingtono ir Bostono page
rinti. Pagal tą jo sumanymą

Apalachija gauna
1 bilioną dolerių

Ekorominiai labai skurs
tančios Apalachijos srity (ji

Pagarsėjusi pačių deši- apima 11 valstybių nuo At- 
niųju John Birch draugija, lanto iki Alabarnos valsty- 
kun turi šalininkų ir lietuvių bės) gyvena 16 milionų, 
tarpe, dedasi didelė kovoto- žmonių. Atstovų rūmai prie- toj linijoje (Washington-!X—   i —  ! • 1. =____ --1___ '■ T, T.. ' -ri, -1 J 1 1-.’-ja su komunizmu, jos nariai mg vyriausybės pasiūlymą

tinti savo veikimą Michiga- mis jis palaidotas Petrašiū- 
no. Illinois, Ohio ir Pennsyl- nų kapinėse, 
vanijos valstybėse. Čia ji
dviguba energija dirbsianti 
negru tarpe, organizuosian
ti moksleiviją Į nekaltai at

Plieno unijos balsavimuo
se į jos prezidentus išrinktas

rodanqius klubus, o darbi-j I. Abel, gavęs daugiau Bal
ninkų tarpe ir unijose sklei-, »u už McDonald, 
sianti griežtus reikalavimus................. ................

net buvusį prezidentą Ei- ski,ti tai sričiai ūkiškai su- 
senhoverį vadina komunis- stiprinti vieną bilioną ir 100 
tu. Praeitą ketvirtadieni iš tūkstančių dolerių. Už pa
jos vado Robert Welch, kai- siūlymą balsavo 232 demo- 
bėjusio Amberst, Mass., su- ^ratai ir 25 respublikonai, 
žinojome, kad tos draugijos p,.įeš — 109 respublikonai 
kova su komunistais yra at- 5^ demokratai, 
sitiktinė, o jos pagrindiniai
tikslai esą kiti. Pasigyrė,

Į kad ji turinti 100.000 narių. P’

Senatas tą Įstatymą jau 
•iėmė vasario 1 d.

Baltimore - Philadelphia - 
Nevv York - Boston) trauki
niai per valandą važiuotų 
150 mylių ir ta atstumą Į- 
veiktų dvigubai greičiau ne
gu dabar.

Tas paskatintų ir kitų li
nijų geležinkelius modernė
ti. Gi dabar traukiniai ne tik 
lėtai juda. bet ir vėluojasi.

Anglijo* Romos kataliką kuni
gui Joseph Cocker uždrausta 
sakyti pamokslus ir klausyti iš
pažinčių dėl to. kad jis pagyrė 
straipsni, kuriame ginama dirb
tinė gimdymą kontrolė.
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Nebarstykim surinktų vertybių
Mūsų pareiga ne tik kurti naujas kultūrines vertybes, 

bet ir jas saugoti, kad nežūtų ateičiai. Todėl saugotinas 
kiekvienas spausdintas lietuviškas žodis — laikraštis, 
knyga ir kt.. kiekvienas dailės kūrinys, net fotografija, 
vaizduojanti mūsų šių dienų tą ar kitą visuomenini Įvyki. 
Visa tai yra brangi istorinė medžiaga mūsų gyvenimui 
atkurti. O ar mes visi tai esame Įsisąmoninę ir tuo rūpina-, 
mes? Atsakymas būtų neigiamas. Kad jis tegali būti toks.• 
rodo ir šiame numery kitoj vietoj spausdinamas Lietuvių' 
Amerikos Piliečių Klubo New Yorke skelbimas jo turimo' 
knygyno išdalinimo reikalu-

i
šito klubo seniau buvusi vadovybė, matyti, buvo švie

sūs ž lOnės. jeigu jie sukaupė tiek lietuviškų knygų i savo 
knygyną. Dabar tarp klubo narių nebėra kam jų skaityti— 
vieni paseno, kiti nebemoka lietuviškai skaityti.. Taigi, 
knygynas klubui nebereikalingas. Kas su juo daryti? Da
bartinė klubo vadovybė, gal gerai reikalo n. apsvarsčiusi, 
nusprendė knygyne esančias knygas išdalinti tiem. kas tik 
jų panorės. Vadinasi, ilgai rinktos kultūrinės vertybės 
vėl bus išsklaidytos, ir žinantis šių dienų čionykščio gyve
nimo sąlygas gali iš anksto tvirtinti, kad nerūkus tų ver
tybių bent dalis bus išvežta kartu su kitomis šiukšlėmis 
į užmiesčio duobę-

V. RASTENIO Į LIETUVĄ

NEKVIEČIA
Praeitame numeiy buvo 

isspausdinta iš Laisvosios 
Lietuvos laikraščio paimta 
žinia, kad V. Rastenis esąs 
Įtrauktas i kviestinių Į mū
sų krašto pavergimo minėji
mą svečių sąrašą.

V. Rastenis mums prane
ša. kad iis jokio tokio kvie
timo neturi, kad minėtieji 
teigimai tėra tik nešvarūs 
Laisvosios Lietuvos pliauš
kalai ir kad jis nėra pakel
tas i garbės nario aukštumas 
jokioje nei jaunimo nei se
nimo organizacijoje, kuri 
būtų pasižymėjusi ir priešiš
kumu tautininkams ir palan
kumu bolševikams.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji.
Siunčiu čekuti. Kas liks 

nuo prenumeratos, skiriu 
Maikio tėvui, kad jis pas

v ia, 50. BCSTGH

Pierre Salinger. buvęs prez. Kennedy spaudos sekreto
rius. kandidatavęs Kalifornijoje i senatorius, bet pra
laimėjęs. ir jo žmona, su kuria jis skiriasi. Jie susituo
kė 1957 metais.

Maikio ir tėvo kraitis

Konunistai vilioja socialistus
Nuo praeitų metų vasaros 

sovietų komunistai bando 
• privilioti Vakaių socialde- 
, mokratų partijas Į bendra- 
' darbiavimą- Vasario 4 d. 
„Fiavda“ Įdėjo vedamąjį, 
kuriuo pakartotinai siūlė

Pasitaiko atvejų, kai susi
daro ypatinga padėtis, kuri 
priverčia socialistus prieiti 
priešrinkiminio susitarimo 
su kitomis partijomis. Įskai
tant komunistus. Tas. pa
vyzdžiui. vyksta Prancūzi-

sociakiemokratams daugiau jos savivaldybių rinkimuo-
lyšių ir nurodė, kad komu- se. Čia de Gaulle suvarė sa
mstai neturėtų traktuoti Va- vo oponentus i priešrinkimi

’ karų socialdemokratų kaip 
„buržuazijos agentus*4. So
vietų komunistų partijos or
ganas ilgame straipsnyje į- 
rodinėjo „liaudies fronto“

nius susitarimus.
Jeigu mes atmetam jung

tinę veiklą su komunistais, 
tai tas nereiškia, kad mes 
pasisakome už darbo sąjū-

reikalingumą ir patarė kitų džio nuolatinį skilimą. Dau
kraštų komunistų partijoms 
išspręsti, kokiu būdu yra pa
togiausia tai Įvykdyti jų 

; krašte.
j Austrijos socialistų laik- 
! rastis „Arbeiter-Zeitung*4 
! vasario 6 d. vedamajame 
davė atsakymą i tą pasiūly
mą. kuri perspausdino ir So-

O kodėl klubo vadovybė nepagalvojo, kad geriau 
būtų tas knygas atiduoti kuriai nors lietuvių Įstaigai, kur 
jos galėtų būti visiems, norintiems jomis pasinaudoti, pri
einamos? Ar jie nežinojo, kad Chicagoje yra Lietuvių ar
chyvas. kuriame jau yra sukaupta galybės Įvairios istori
nės medžiagos, kuria gali visi naudotis? Ten padėjus ir 
klubo knygyną, knygos ne pražūtų, bet jos būtų visiems 
prieinamos studijų ar kitiems reikalams.

Be minėto Lietuvių archyvo, yra ir daugiau lietuvių 
Įstaigų, kurios mielai klubo dovaną priimtų ir ją išsaugotų 
ateičiai. Ir Keleivis tai padalytų. Iki šiol jau nevienas 
yra atidavęs savo turimas knygas Keleiviui ir jau nevie
nas yra tomis knygomis pasinaudojęs ir, be abejonės, dar 
pasinaudos.

Todėl, kol dar nevėlu, klubo vadovybė galėtų savo 
nutarimą persvarstyti ir ji pakeisti.

Ką sunkiai sukrovėme, lengva ranka neišmėtykime 1

Zigmas Jankauskas

Mūsų skaitytojai, atnaujin
dami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

J. Karpa. Coronation. Al
tą $5.

J. Petniūnas. Richmond 
Hill. N.Y., $4.

Po S2: A- Banylis, Delhi. 
Ont.. J. Motejūnas. Edmon- 
ton. Altą. M. Krivickas. 
Oakviile. Ont.,
Toronto. Ont.,
Montreal. P.Q.

J- Janušauskas, Yucaipa. 
Cal. $1.50.

Po $1: J. Krivick. Detroit, 
Zacirka galėtų „valstybi- j Mich., S. Paškauskas. Chi 

*cago, III . * —

A. Keršis. 
A- Švedas.

Kas kitur rašoma
VIENYBĖS REDAKTORĖS

VAGIA STRAIPSNIUS

Žurnalistikos ir kitokius 
mokslus baigusios Vienybės 
redaktorės dažnai pamoks
lauja ir puola kitus laikraš
čius bei jų redaktorius, kad 
šie nevisada tiksliai nurašą, 
Įvairias Vienybės su okupan
tu bendradarbiavimo min
tis iškraipą ir tt. Bet pačios 
pamok? i audamos ir kitus 
užpuldinėdamos. buvo se- 
nia‘ įstebėtos iš kitur įsi- 
dedančios tiesiog ištisais 
gabalais straipsnius, lyg tai 
batų jų parašyti.

Paskutiniu metu Vienybė
je (1965- II. 11 d. 6 nr. 9-10 
pusi.) išspausdino gana 
mokslingą straipsni apie rū
tą ( Žalioji rūta. kaipo vais
tingas ir lietuvaičių tradici
nis augalas). Perskaičiau tą 
straipsni ir spėliojau, iš kur 
jį persispausdino, iš kur tos 
dvi mokslingos Vienybės re- 
daktmės bus tą straipsni pa- 
siėmusios ir kieno pavardę 
nubraukusios. Iš 9 psl. šio 
straipsnio raidžių matyti, 
kad jis pavogtas iš Europoje 
vartojamo raidyno, nes e vi
sur su tašku viršuje, bet ne 
su brūkšneliu, kaip čia,— 
taigi skirtinga, ir ne Vieny
bės rinkinys. Bet šiomis die
nomis gavau iš Punsko lietu
viu Lietuvių Visuomeninės 
Kultūros Draugijos Centro 
Valdybos vienkartini leidi- 
n» Aušrą, išleistą 1964 m- 
spalio mėnesi, kuris išsiųstas 
man dar gruodžio mėnesį. 
b«t pasiekė tik dabar. Ir štai 
atsivertęs matau, iš kur šį 
rūtos straipsnį mokslingos ir 
darbingos Vienybės redak
torės pasivogė.

Šio gana Įdomaus Lenki
jos lietuvių žurnalo 9-10 psl. 
yra dr. Czeslaw Bankovcski. 
Vroclavo Med. Akademijos 
Botanikos Instituto adjunk
to. straipsnis „Žalioji rūta, 
kaipo vaistingas ir lietuvai
čių tradicinis augalas44-

Straipsnis tikro botaniko 
parašytas. Jo autorius Lie
tuvoje augo, mokėsi ir dirbo 
Vytauto D. Universitete, o 
dabar gyvena Lenkijoje.

Bet Vienybė straipsnio 
autorių visai nutylėjo..-

P. Daubaras

VILNY RAŠO AUŠROS
VARTŲ KLEBONAS

Taip „mandragalvis“ S. 
J. Jokubka pranešė Vilnies 
nr. 41. Girdi. Alice Jonikie
nė, viešėdama Lietuvoje, už
mezgusi gana plačią pažinti 
ne tik su kultūrininkais, 
mokslo žmonėmis, bet ir su 
dvasiški ja. Ji atvežusi Vil
niai net Aušros Vartų baž
nyčios klebono Kosto Ga
jausko straipsnį, kuriame 
aiškinama, kad tarybinė 
tvarka Lietuvoje išėjo Į nau
dą katalikų bažnyčiai.

To straipsnio dar nema
tėme, bet jis ir neįdomus, 
jeigu jo tikslas yra Įrodyti 
komunistų nuopelnus kata
likų bažnyčiai. Juk tokios 
pastangos jau yra perdaug 
juokingos, ir tik vargšo Jo-Į 
kubkėlio galvelė to nesu-i 
pranta- Iš jo juoksis net iš-! 
mintingesnieji komunistai. | 
Bet jie Vilnies neskaito. Jil 
tėra skiriama tik raudonoms! 
davatkėlėms, kurios negal-: 
voja. Jos užsimerkusios te
kartoja tik tai. ką Vilnies 
„pravadyriai“ sako ir rašo.

nes" ourneię įsmesu.
Keleivio 60 metų sukak

ties proga noriu pasveikin
ti visus skaitytojus, žinomus 
ir nežinomus bendradarbius. I 
ypač man žinomą bendra-j Ont-, J. Kazakaitis, Sharon. 
darbi Stasį Michelsoną. bu-! ^a*’ L)na Tchecęff, N. Tork. 
vusi Keleivio savininką ir . N. Y.. F. Smilger. Knox.. In- 
redaktorių. kuris nuo 1908 c^ana- F- Snant. W estville., 
m. redaguoja kupinus „com- F Grebliūnas. Pitts- 
mon sense444 Maikio su tėvu . burgh. Pa.. M. Švambaris. 
pasikalbėjimus- Sveikinu ^ai7» ^n(L. P- Sank. So. Bos- 
taipgi kurį laiką nutilusį/ to” Mass., E. Komer. Allen. 
bet dabar vėl prabilusį savo ! Mich.. A. Gaidukas. Chica- 
seną pažįstamą Viktorą Ži-' £°-. Fl.. W • Pshelgauskas, 
lionį, pasikeitusį į A. Jen-! Methuen. Mass.. J-Vizbaras. 
kinsą, kuris duoda įdomių Francius. Altą.. \. Re-

A. Juškevičius. 
Cheshire. Conn., A. Valin- 
čius, Bridgeport, Conn.. M. 
Kaminskienė. Detroit. Mich. 
W. Bružas. Fort William.

Y.. Aukštikalnis, Pontiac. cia.Hs^ Internaucionalo „SU 
Mich.. S. Jurša. Pa\vcatuck.
Conn-. J. Paškus, Chicago.
IIL. -J. Turauskas. Warhouse
Park, Conn.. J. Bitneris.i tarptautinėje plotmėje. 
Montreal. P.Q.. J- Pranskus.J ’Pravda44 rašo. kad politi- 

' Waukegan, III.. A. Mason.. nių jėgų svarstyklės pakry- 
Calmes. Cal. L. Merkelis.! po į kairę. Daugelyje kraštų 
Montreal, P Q.. F. Sillus., parlamento ir savivaldybių 
Chicago. III.. F. Shamonsky.! rinkimuose laimėjo socialis- 
Scranton, Pa.. S. Kiliulis, tai- Todėl atėjęs laikas ko- 
Dorchester. Mass.. J. Binkis.' munistų partijoms prisidėti 
Omaha, Neb-. J. Ku alita. I prie socialdemokratų vienin- 
Pittsburgh. Pa.. I gam darbui. Be to. Maskvos

Po $0.75: M. šulmistras. Į komunistų organas tęsia, 
LaSalle, P.Q.. C. Vitkaus-! komunistai ir socialistai „tu- 
kas. Waterbury. Conn-. M.1 rl maždaug vienodą pažiū- 
Shuman. Shadyside, Ohio. I H 1 eilę pagrindinių proble-

W. Kraujelis. Torrinzton. 'X' Esaala .šiai,s laikais so’ 
Pnnn fts nnf ! cialistu. kurie artėja prie

» o j ur v • komunistu savo pažiūromis A. Sedoras. \\arehouse į - *• i • jkiek užsienio, tiek ir vidaus

gely kraštų ir skaitlinguose 
rinkimuose komunistai bal
savo už socialistų kandida
tus, teisingai pripažindami, 
kad socialistų laimėjimas 
pasitarnaus taikai, pažangai 
ir krašto gerovei. Tokios rū
šies vienybė vra reikalinga.

Kiek liečia „pažiūrų pa
našumą“ tarp komunistų ir

vasario 20 d. štai jis: socialistų, tai skirtumas yra
”Komunistai kviečia so-Į didžiausias- Socialdemokra- 

cialistus bendradarbiauti ^ų partijos dar tębėia už
draustos komunistų kirstuo
se. Tentebeviešpatauia vie
nos partijos diktatūra.

Kiek liečia „suartėjimą44,
tai ne socialistai, bet komu
nistai keičia savo nusistaty
mą. Jie truputį liberalizavo 
savo sistemą kai kuriuose 
kraštuose. Kiek Amerikos 
kapitalizmas, tiek ir sovietų 
komunizmas šiuo laiku pa
laipsniui keičiasi, kaip mes 
tikimės, demokratinio soci
alizmo kryptimi.“

rašinių iš tolimųjų Havajų.
Sveikinu M. Stonie- Sta- 

kioni. kuris rašo iš Lawren-

pečka St- Petersburg. Fla. 
Vilkunskienė. Waukegan. 
IIL, W. Lehman, Chicago, 
Iii., P. Mekšrūnas. Montre

co Mass kur aš 1904 m. at- al p_Q A. Ru<;inskas. E

Pai k, Conn. ir P- Glaveckas.
Baltimore. po 55 cnt.

Po 0.50: P. Teleiša, Oz.
Park. N.Y-. M. Gudaitienė.
Thompsonville. Conn.. S.
Murelienė, Lavvrence. Mass.,
D. Raskevičius. Lynbroock.
N.Y-. Walkousky. MoldenJ
Mass., -J. Babravičius. Chi-, . - -- * - . .... . tz t puses šimtmečio patyrimą,
c38?;, u- K V wn/r'ene k»d bendrad.rbi.vim.. ,u 
Seat e. W ash V W .tkows-i komuni,tai, nuodai.
ki. Paouonock. Conn.. G.; . • <
Tv , , t-. -n z- j ' Jungtine veikla su komunis-Kolai Eganville Canada., ,aj5 tai vadinanlaj ,iaudiej
v i n' I<,/TT p jokiame
V, A- Erota. Delhi. Ont P. > kraį,e nebuvo 
Tamu.evicius. Dorchester. | mudi 8ocia|demokra,
^5S--v u eAJepS-u ' p“*’! Partijom- Net 1,prijoję 

P’ds, -vtieh A. Poškus. P.o.| kur socjali,tai ir komuni,toi
cies.er, 1 - -■ - aaPas', kartu kovojo tri. ilgu. metu#
Brooklyn. N.Y.. A. Yudieky. I civiliniam<! kare

politikoje, ypatingai karo ir 
taikos klausimais“.

Tikra tiesa, kad daugely
je kraštų socialistai laimi. 
Bet yra klaidinga daryti iš
vadą. kad jie turi veikti iš
vien su komunistais. At- 

, virkščiai, socialistai jau turi

vykęs « Lietuvos apsigyye.|Hartf0;į į j Xashus. N.H.. J. Grinka. (X-j
nau ir nPTnjlyjii dirbau ri„ T pnes įasistų aiKiaiurą. netnau ir nemažai dirbau.

Sekdamas spaudą, nema
tau darbštesnio spaudos 
bendradarbio už J- Krasins- 
ką iš Worcesterio. Mass. Jis 
man pažįstamas iš 1914-18! 
metų. kada Sandaros ir Tė
vynės Mylėtojų Dr-jos kvie
čiamas važinėdavau kalbėti 
no N. Angliją, taigi esu kal
bėjęs ir Worcestery. Jo 
smulkus to miesto lietuvių 
gyvenimo aprašymas mane 
stebina. Ir negyvendamas 
ten žinai, kas toje kolonijoje 
dedasi. Philadelphijoje to
kių spaudos bendradarbių 
neturime, nors ir mokytų 
naujakurių yra nemažai.

Z- Jankauskas

GALUTINAI ATSIGAVO
„KNYGŲ LENTYNA44
Jos išleistas 1964 m. Nr. 

3, o Nr. 4 spausdina VL Vi-j 
jeikio spaustuvė. Šių metų 
Nr. 1 išeis balandžio mėnesi.

1964 m KL suregistruota 
142 liet. spaudiniai ir 41 iš! 
lituanistikos srities (kito-į 
mis kalbomis). 1963 m. su
rašyta kiek daugiau leidi
nių — 185 ir 64-

Leidžia LB Kultūros Fon
das.

Crete, IIL. Paražinskas 
Brooklyn. N.Y-. J. Walent. 
J. Šukys. Luxenburg, A. 
Melkus. Maspeth. N.Y.. V. 
Selivončikas. So- Boston,
Mass.. M. Peik. Racine.
Wis., P. Strikaitis. M. Stel- 
mok. Newark. N.J-. W. 
Chenkus, Hezleton. Pa.. J. 
Draugelis. Brooklyn. N.Y.. 
J. Grinius, Toronto. Ont-. 
P. Tumėnas. Brooklyn. N.1

cala- Fla J- Galskis. Chica-, ,en komlini,tai inaado.
g°, III M. Tenkins Phila.. kieltviena proga ,unai.
Pa.. J. Kalendo, So. Boston. .... ... _ ... .
vto' a Cvu ’ Voo J k,ntl kitų partijų narnu.Mass-. A. Spirauskas. Chica
go. IIL. M. Sinkevičius. 
Rock^ord. III.

A- Karaliūnas. Cicero. 
IIL. 45 cnt.

Visiems atsiuntusiems laik
raščiui paramos tariame širdin 
gą ačiū !

Keleivio Administracija

Marina Oswald, kurios vyras nužudė prez. Kennedy, 
(fauna pažymėjimą, kad ji Michigano universitete baigė 
S savaičių anglu kalbos kursus.

prie jų prisidėjusius.
Lenino posakis, kad „ko

munistai privalo palaikyti 
• socialdemokratus, kaip vir
vė palaiko pakaruoklį“, yra 
gerai žinomas. Komunistų 
manevrai tarpkariniame lai- 
kotai pyje su „liaudies fron
tu iš apačios44, su „salami 

j taktika“ po 1945 metų pa- 
! rodė socialistams, kad vie- 
; ninga veikla su komunistais 

veda i katastrofą.
Dabartiniu atveju, taip 

pat galima pastebėti komu
nistų užpakalines mintis. Jie 
turi galvoje pirmoje eilėje 
Italiją, kur Nenio socialistų 
partija apleido ankstyvesnį 

1 bendrą frontą su komunis
tais ir prisidėjo prie social- 

, demokratų ir krikščionių de- 
i mokratų. sudarant centro- 
kairiųjų koaliciją. Komunis
tai su malonumu suardytų 
šį surigrupavimą.

PALIK AŠARAS
MASKVOJE

Tai knyga, kurią papasa
kojo iš komunistų vergijos 
paspi-ukusi Barbora Armo
nienė, o tai surašė A. J. Na*- 
vytis. Jos kaina $3, galima 
gauti ir Keleivyje.

Visų pirma ta knyga pasi
rodė anglų kalba. Ta kalba 
jau išleistos kelios tos kny
gos laidos. Didelį pasiseki
mą turėjo ir ispaniškoji lai
da. Iki šiol ši išgarsėjusi 
knyga ištisai ar dalimis jau 
buvo spausdinta 6 kalbomis. 
Ji verčiama į 10 Azijos kal
bų.

Dabar jau turime ją ir lie
tuviškai-

Tai lietuvių parašyta kny
ga, kuri yra labiau negu bet 
kuris kitas mūsų veikalas 
paplitusi pasaulyje.. Būtinai 
ją įsigykite ir perskaityki
te. Tai ne tik vienos B. Ar
monienės, bet ir tūkstančių 
Sibiran ištremtųjų lietuvių, 
tarp jų ir daugelio jūsų gi
minių, skaudžioj sovietinėje 
vergijoje pergyvenimai.

Kartu su ta knyga įsigy
kite ir labai įdomų K. Bieli
nio veikalą „Teroro ir ver
gijos imperija Sovietų Rusi
ja“. kurios kaina $2.50. Joje 
rašoma apie bolševių tero
ro tvarką, jos tardytojus, 
budelius, kankinimo prie
mones ir būdus, vergų sto
vyklas, joje yra daug pavar
džių, gal ir jūsų pažįstamų, 
kurie tose stovyklose kentė
jo ar mirė.

šias knygas perskaitę, pa
tys galėsite suprasti, koks 
„rojus44 jūsų laukia, jei ko
munistai užvaldytų pasaulį.

Paraf ink savo pažįstamus 
iisiraiyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Banketas P. Dargiui 

pagerbti

Amerikos Lietuvių Tary
bos vicepirmininkas, Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje piezidentas P. Dargis 
lankėsi Detroite Vasario 16- 
sios minėjimo proga. Ji pa
kvietė DLOC vadovybė pa
grindinei kalbai pasakyti-

Minėjimo išvakarėse va
sario 13 d. SLA Detroito 
352 kuopos iniciatyva buvo 
suruoštas garbingam svečiui 
banketas.

Į banketą atsilankė apie 
80 svečių, organizacijų at
stovu.B

Banketą atidarė ir trum
pai svečią pasveikino kuo
pos pirmininkas A. Sukaus
kas ir paprašė banketui va
dovauti teisininką Kazį Na- 
vasaitj. K. Navasaitis savo 
kalboje iškėlė svečio nuo
pelnus ir SLA nuveiktus 
darbus-

Vėliau buvo leista žodį 
tarti Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro atstovui 
Petrui Januškai. ALT direk
torei Elzbietai Paurazienei. 
D. L Bendruomenės pirm. 
Vladui Paužai. Michigano 
Liet. Demokratų piim. Jo
nui Paskui. Detroito Liet. 
Tautinės Sąjungos pirm- Jo
nui Gaižučiui. Detroito Liet. 
Radijo Klubo pirm. inž. Va
ciui Urbonui. Windsoro L. 
Bendruomenės pirm, Baliui 
Belaišiui ir F. Motuzui ir bu
vo pristatyti atstovai — Da
riaus Girėno Klubo pirm- 
Albinas Bliūdžius. SLA 200 
kuopos Antanas Aleksynas 
ir LRKS Detroito 171 kuo
pos Stasys Garliauskas. Po 
visų atstovų sveikinimų kal
bėjo P. Dargis. prisiminda
mas mūsų tautos kovas dėl 
laisvės, taip pat SLA tikslus 
vienyti broliškoje sąjungoje 
lietuvius, neatsižvelgiant Į 
ju religinius bei politinius į- 
sitikinimus. Suminėjo ir tuos 
detroitiečius. su kuriais ji ri
ša artimi ryšiai — F. O. Mo
tuzai. P. M- Kučinskai. B. P. 
Januškos. Kauneliai. A. S. 
Rinkūnai. Marija Sims. 
Keblaičiai. K. T. Nausėdai 
ir kt- Padėkojo Org. Centro 
vadovybei ir visiems detroi- 
tiškiams už pakvietimą Va
sario 16-sios proga pagrin
diniu kalbėtoju.

Vaišės tęsėsi iki 11 vai. 
vak. Nuotaika buvo gera.

SLA Detroito 352 kuopos 
valdyba ir DLOC vadovybė 
dėkoja visiems svečiams už 
atsilankymą į vaišes.

Taip pat dėkoja vyr. šeim- 
Marijai Brazauskienei, An- 
nai Balčiūnienei, Petrei 
Youskus. Marijai Žilinskie
nei. Antanetai Kavalienei. 
Birutei Januškienei, patar
nautojoms Margaretai Sha- 
tas. Annai Krausaitei. Rūtai 
Jenuškvtei. Marijai Sukaus- 
kaitei ir gėlininkei Antane
tai Dambrauskienei už stalų 
papuošimą.

A. Sukauskas

KELEIVIO SUKAKČIAI

Mūsų bendradarbis Mia
mi, Fla., L. J- Stasiulis rašo. 
kad jau turi surinkęs žaliu
kų Keleiviui pasveikinti 60 
metų sukakties proga. Žada 
dar daugiau surinkęs kartu 
atsiųsti. Rašo, nenorįs, kad 
kitos kolonijos sužinotų jo 
surinktos sumos dydį ir jo 

neaplenktų.

PATERSON, N.J. 
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas
Lietuvos nepriklausomy

bės minėjimas Paterson, N. 
J-, įvyko vasario 21 d. 10. 
vai. 30 min. buvo pamaldos 
už Lietuvą šv. Kazimiero 
bažnvčioje. Po pamaldų 
bažnyčioje buvo sugiedotas 
tautos himnas.

Iškilmingas susirinkimas 
buvo 3 vai. 30 min- popiet 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje. Salę labai gražiai pa
puošė V. Gružas.

Susirinkimą pradėjo ko
miteto sekretorius A. šau
lys. pakviesdamas pirminin
kauti Antaną Gudoni. Ame
rikos ir Lietuvos himnus su
giedojo solistas Liudas Stu- 
kas. kuriam pianinu pritarė 
Algirdas Prižgintas- Po to 
Danguolė Masionvtė per
skaitė Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą.

Į minėjimą atsilankė kon
gresmanas Charles Joelson. 
Tai tikras visų pavergtųjų 
bičiulis, nes jis labai gerai 
susipažinęs su komunizmo 
pavojumi visam pasauliui. 
Jis kasmet Vasario 16 d. 
proga kongrese iškelia Lie
tuvos klausimą. -Jis kasmet 
(jau daug kartų jis buvo 
atsilankęs i Vasario 16-sios 
minėjimus ir kitus lietuviš
kus parengimus) pasako lie
tuviams šilta žodi. Jis vis 
pasako ką nors naujo, o ne
kartoja tų pačių žodžių-

Paskaitą skaitė mokyto
jas ir rašytojas Pranas Nau
jokaitis. Jo paskaita buvo 
labai gerai paruošta ir klau
sytojams padarė gilų Įspūdį.

Rezoliucijų komisijos pir
mininkas pasiūlė rezoliuci
jas Amerikos Lietuvių Ta
rybai, JAV prezidentui. 
Valstybės sekretoriui. JAV 
ambasadoriui prie Jungti
nių Tautų. New Jersey sena
toriams ir visiems Xew Jer
sey kongresmanams.

Po trumpos pertraukos se
kė meninė dalis, kuriai va-i 
dovavo Danguolė Masionv-1 
tė. Patersoniškių mėgiamas 
dainininkas Liudas Stukas' 
padainavo penkias lietuviš
kas dainas, kai publika ne
nustojo ploti, priedui taip 
pat lietuviškai padainavo iš 
Oklahoma operetės ”Kokia 
nuostabi diena“. Jam akom
ponavo Jaunas pianistas 
Algirdas Prižgintas. Po to 
Jonas Stankaitis pagrojo a- 
kordeonu "Leiskit į tėvynę“. 
”Pajūriais pamariais“ ir 
suktinį.

Pabaigoj susirinkimo pir
mininkas pranešė, kad salė
je surinkta auku 769 dol. ir 
75 centai. Didžiausią auką 
davė visų gerų darbų rėmė- j 
ias Jonas Kruk°nis 85 dol 
Ta pačia proga buvo praneš
ta. kad Jonas Krukonis pa
aukojo 100 dol apmokėti de
legacijos kelionei į ALTo : 
kongresą, kuris ivyko pra
eitą vasarą Washirgtone.

Antras didžiausias auko
tojas tai lietuviška Henry 
Scheil nekilnojamojo turto 
pirkimo-pardavimo agentū
ra — 50 dol. Juozas Tama-i 
šauskas paaukojo 30 dol.. 
kun. kleb- J. Kinta 25 dol.. 
Patersono Lietuvių Bend
ruomenė 25 dol, F. Saranka 
21 dol. Kiti aukojo po ma
žiau. Visos aukos bus pa
skelbtos spaudoje, o pinigai 
perduoti ALTui. Al. M-

PABALTIEČIŲ DIENA

PASAULINĖJ PARODOJ
Pernai Lietuvių Dienoms 

New Yorko Pasaulinėje pa
rodoje labai puikiai pavy
kus, jų rengėjai ir programų 
dalyviai dar ir šiandien ne
gali atsigauti. Tuo tarpu 
jau ant pat nosies ir šiems 
metams laikas programas 
paruošti. Parodos vadovybė 
pripažino, kad Lietuvių Di
džioji Diena Singer Bo\vl 
buvo pati didžiausia. įdo
miausia ir spalvingiausią iš 
visų tautybių parengimų. 
Tai didi garbė lietuviams! 
Parodos vadovybė lietuviam 
vėl skiria kelias dienas. 
Bet..- ir dar kartą bet... Ar 
bepajėgsime surengti tokias 
pat dienas?! Atsakymas 
tiek iš komiteto, tiek iš vi
suomenės veikėjų, tiek ir iš 
pačio* programos atlikėjų— 
ne! Tad kas darytina? Pasi
tarta su kitų tautybių veikė
jais. Ir jie tokios pat nuomo
nės apie savąsias ir mūsų 
dienas. Kilo mintis visoms 
trims Pabaltijo tautoms su
ruošti bendrą vieną didesnio 
masto dieną, o kas pajėgs 
galės suruošti ir savo atski
ras dienas.

Tuo tikslu sausio 19 d. 
Estų Namuose. New Yorke. 
įvyko pirmasis viešas lietu
vių. latvių ir estų pasitari
mas vienai bendrai Pabal
tijo dienai rengti- Susirinki
mui vadovavo kun. dr. Sta
sys Valiušaitis. einąs Lietu-
▼ I'kVIIIIVVVV nirmininkn r-----------------

•—■--- --- j

Graikija gauna JAV povandenini laivą, ant kurio iške 
iiama Graikijos vėliava.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA. 

Gražiai paminėjome

LAWRENCE NAUJIENOS

šė malonias vaišes keliauto- 
i jui Dan Kuraičiui, kuris čia 
i kiek pailsėjęs grįžta prie sa- 

Nepriklausomybės sukakti vo biznio Chicagoje. 
Lietuvos nepriklausomy- Į

bės atstatymo paskelbimo
47 metų sukakties minėji
mas buvo vasario 14 d. Iš 
lyto jėzuitų bažnyčioje bu
vo pamaldos, po jų sugiedo
tas Lietuvos himnas-

Po pietų Lietuvių Klube

Užplūdo strazdai

Mus užplūdo strazdai (ro- 
bins). kurie pridarė daug 

i nuostolių, nulesdami uogas. 
Jie vietinius paukštelius taip 
įgąsdino, kad šie bijo iš krū-

pareigas, sekretoriavo Lore
ta Stukienė.

Kun. Valiušaitis pateikė 
anglų kalba 14-kos punktų 
darbotvarkę, kurią pasitari
mo dalyviai papunkčiui ap
tarė. Jų išvados tokios:

1. Karštai pritaria trijų 
tautu bendrai dienai;

2- Dainų ir šokių progra
mas artimiausioie ateityje 
nustato visų trijų tautybių 
muzikų ir tautinių šokių bei 
kitu programos dalių atlikė
jai :

3. Tokia diena turėtų bū
ti rugsėjo mėn.. kad pakak
tų laiko pasiruošti ir. orui 
atvėsus, kad būtų lengviau 
programą atlikti. *

4. Vietą surasti tokią, kad 
būtų tinkama ir lietui užė
jus.

Šiame pasitarime iš lie
tuvių pusės dalyvavo prof. 
Jokūbas Stukas su žmona. 
Jadvyga Matulaitienė. Al
girdas Kačanauskas. kun- 
dr. Stasys Valiušaitis. Alek
sandra? Vakselis ir Jonas 
Valaitis. Jonas Valaitis

VELTUI KNYGOS

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubas (280 Union Avė.. 
Brooklvn. N-Y.) veikia nuo 
1907 m. Jis savo nariams j 
re tik teikė pašalpą ligoje ir, 
mirus, bet jiems šviesti į- 
steigė knygyną, kuriame da
bar yra daugiau nei 1,000 
įvairaus turinio knygų. Tai 
stambus lobynas, bet juo 
nebesinaudojama, nes senie
ji nariai paseno, o jaunieji 
suamei ikonėjo. Todėl klubo 
vadovybė nutarė tas knygas 
išdalinti lietuviams.

Kas norite senų. gražiai 
i rištų raštų, išleistų Rygoje. 
Vilniuje. Tilžėje. Londone1 
ir Amerikoje, katalikiškų, 
laisvamaniškų, socialistiškų 
ir kt.. galite atėję patys iš
sirinkti.

Klubo valdyba ir 
direktorių taryba

buvo iškilmingas susirinki- ir išlįsti- Džiaugiamės.
kad ir tie svečiai jau retėja. 
Matyt, ir jie skrenda atgal 
į šiaurę, todėl ir mūsų daino- 

minute pager- J rėliai pradeda būti drąsesni.
L. J. Stasiulis

mas. kuriam vadovavo Alto 
pirm. dr. S. Tamošaitis. Įne
šus Amerikos ir Lietuvos vė-
liavas. tylos 
bus Žuvusius uėl 
laisvės ir mirusius 3 nepri
klausomybės akto signata
rus. prel. J. Končius sukal
bėjo maldą, himnus sugie
dojo Anita Karns-

Kito miesto majoro įga
liotinis tarė žodį. o estė Me
ta Sepp sudainavo ”Kur ba- i 
kūžė samanota“. Pagrindinė 
kalbėtoja buvo Kunigunda 
Kodaitienė.

Po rinkliavos, kuri davė 
apie §600. buvo pertrauka, 
o po jos dainavo sol. F. 
Morkus ir Anita Karns su 
Meta Sepp. kuriems akom
ponavo latvė Tekia Peter-
son.11

Li et u VOS

•Rezoliucijas perskaitė 
Jennie Bukaveckiene-

Programai pasibaigus, bu
vo sustatyti stalai, apie 300 
svečių sėdo prie jų užkan
džiauti. Gal dar pora šimtų 
buvo atėję tik pašokti.

Šiauriečiai jau išvyksta
Iš šiaurės atvykę svečiai, 

kaip paukščiai pavasariui 
atėjus, vėl grįžta į savo nuo
latines gyvenamas vietas. 
J. ir J Neviai ta proga suiuo-

LINCOLN, N. H-
Mirė A. Zelaitis

Vasario 6 d. širdies smū
giu nutraukta 83 m. am-, 
žiaus Antano Zelaičio gyvy-' 
bė. Velionis čia ilgai gyve-' 
no. turėjo valgomųjų daly
kų krautuvę. Paliko liūdin
čius žmoną Mariją, sūnų in
žinierių. gyvenantį New Jer
sey, ir brolį Lietuvoje-

Tebūnie jam lengva šios1 
šalies žemelė!

Kaimynas

WORCE3TER. MASS

Norman Butler. 26 m., suimtas 
ryšium su Malcolm X nužudy
mu. Ji? yra žinomas karingas, 
juodųjų musulmonų narys.

Serga K. Šimkonis

Marija Agurkienė. Kas
tanto šimkonio sesuo, mums 
praneša, kad aplankiusi sa
vo brolį ir radusi jį sunkioje 
padėtyje. Jį ištikęs dalinis 
paralyžius. Jis vos gali paei
ti, viena akis visai užmerk
ta. o ii antra mažai temato. 
Jis pasiilgęs draugų, pažįs
tamų ir labai džiaugtųsi, jei
gu jie jį aplankytų. Jis gy
vena 40 Eunice Avė.

K- si m kon is vra senas 
Keleivio bičiulis. Mes jį už
jaučiame nelaimės ištiktą ir 
nuoširdžiai linkime, kad jo 
sveikata pagerėtų.

BROOKLYN. N.Y-

Margučių vakaras

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 7 kuopos tradicinis 
Margučių vakaras bus gegu
žės 1 d.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla- 
' pjų — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

Vasario 16-ją minėjome 

kartu

Šiemet Vasario 16-sios 
minėjimas buvo visiems 
Laurenco lietuviams. Jam 
vadovavo Lietuvių Klubo ir 
Alto pirmininkas John A. 
Stundza.

Iš amerikiečių kalbėjo 
majoras John J. Buckley ir 
šen- William X. Wa!l. Lietu
viškai pagrindinis kalbėto
jas buvo prel. Pranciškus M. 
Juras. Be jo. kalbėjo Tauti
nės parapijos kleb. kun. Ju
lius Gaspariūnas ir Jonas 
Urbonas. Meninę programą 
atliko Lietuvių Tautinės pa
rapijos choras. Lietuvių Mo- 
teių Klubo choras (jiems a- 
komponavo C- Feeney). so
listė Frances Bany (akom
panavo Jonas Naikus), sol. 
Charles Volungus (akomp. 
B. Volungienė) ir Šv. Pran
ciškaus parapijos vyrų cho
ras (akomp. .J. Naikus)-

Žmonių buvo pilna salė. 
Minėjimą aprašė ir vietos a- 
merikiečių laikraštis.

Vėliau žemutinėje salėje 
buvo vakarienė, kuri davė 
apie $100 pelno. Ja rūpinosi 
Marija Zautrienė. kuriai pa
dėjo kitos atstovės. Vakarie
nei pyragus aukojo: U- Pen- 
kus. L. Laukaitienė, M. J. 
Fouęuart, M. Stonienė. A. 
Boliūtė. E. Petkevičienė ir 
M- Deltuvienė.

Aukų minėjime Surinkta 
$164.31. pridėjus vakarienės 
pelną viso labo Alto centrui 
pasiųsta $250.

Aukojo:
Po §5: J. Pieslako šeima, 

kun. J. Gaspariūnas. prel. 
P Juras. J. ir R. Savukinai, 
W. ir E Petkevičiai ir J. ir I. 
Skėriai.

B. Karlonas $3.
Po $2: -J- Urbonas. A. Bi- 

11a. A. Pilvelis, A. Pinaitė. 
B. Jankauskas. J. Stekionis. 
A. Liesinskas. A. Stundzai
tė. M- J. Fouųuart, M. Sto
nie. C. Volungus. J. Narkus. 
M. Amshey, E. ir E. Billos. 
J. ir T- Stundzai. P. ir A. 
Milučiai. P. ir A. Gabrėnai. 
S. ir E. Karlavičiai, F. ir A- 
Linčiauskai.

Po $1: kun. Fr. Fratic. C- 
Feeney. B. White. M. Jovell. 
J. Savage. S. Muralis, A- A- 
bick. S. Brazauskas. M. 
Marcinkevičius. U. Made- 
linskienė, G. Laukaitis. K- 
Jakutis. J. Gauthier. M. 
Dvareckas. L. Pieslakas, S. 
Stankus. J. Zautra. T- Bal
čius. E. Švenčionis. -J. Bale
vičius. K. Minko, H. McOf- 
frey. M. Cook. X-, X.. A. 
Palskis. A. Dedilionienė. L. 
Laukaitis. F. Shum. E. Sta
niulis, F Kranch. F. Bagdo
nas. Ragulis, S- Zapėnas. A. 
Jukna. A.S.. J. Mikalauskas 
J. Grigaliūnas. -J. Balevičius. 
E. Radzilevičius. T Phillips. 
J. Stacklin. J. Raskow, J. 
Balževičius. A. Micevich. J. 
Miliauskas. Joe Lalis. A La
pinskas. B. Zurwell. A. Sna- 
pauskas, R. K imi ei. B. Jes-

kel, F. Brawn. J. Baliukonis. 
U- Čiurlionienė. R. Aksti- 

: nas. A. Mizara. P. Pavilonis, 
1 A. Zanevic-h. M. Gobush. A. 
i Blaževich, G. Majauskas. J. 
į Lapinskas. M. Bush, C. Ju- 
į ley. D. Čiras. V. Cilcius ir S. 
i Suslavich-

M. Stonie

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Keleivio 1965 metu
I .
, kalendorius jau iš
parduotas.

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė. 
lapių, 96 p«l., kaina .. SO-75

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS Kai
na ...............................$0.50

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

GYVULIŲ PROTAS. 212 dsL, 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma. L. Tolstojus, 62 psl., kai
na • . $0.35

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

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psl.. kaina ................ $0.10

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATU PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 p?U 
kaina 25 centai.

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

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

SIELOS KAUŠAI. J. Sir.elsto 
riaus eilėraščiai, 221 psl., kai
na ..................................... $0.75

-Nur PO“ LI i rūA S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- 
rys, 225 psi.. kaii*a .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na ..................................... $0.15

IŠ DŪMINES LŪŠNELĖS. K. 
Kraučiūnc eilėraščiai. 124 
psi., Kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl.. Kaina $0.15

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PI RSTSTADYDA SAU
ŽEMĘ. 28 ps,.. kaina .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
IOS SUPRATIMAS. «S0 psL,
Kaina ............................. SG.20

IšLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija. 29 p»l_ kai- 
kaina ............................ $u_ž5

ALKOHOLIS LR KŪDIKIAI, 
kaina ............................. $0.25

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

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

"Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?*
227 psl.. kaina tik $1.20.

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

KAS YRA SO(TA LIZA CIJA, 
K. Kautsky, 31 psi., kai
na ..................................... $0 30
Užsakymus su pinigais tiražo

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos, A. Antarov. 45 psL 
Kaina 10 centu

KELEIVIS 
636 Rr<»art»*«>

Stt. KumUni t?



^nelapig ketvirtas Nr. 10, 1965 m. kovo 10 d.

Lietuvos gamyklų mitingai

ir JAV "provokacija“

(E) Ryšium su kariniais 
veiksmais Vietname, pagal 
įprastinę taktiką, atsilie
piant i maskvinę propagan
dą ir okup. Lietuvos Įmonė
se vasario mėnesi vyko pro
testo mitingai. Jie buvo nu
kreipti prieš "piratiškus A- 
merikos veiksmus, agresi
ją“. Tokiuose mitinguose, 
kaip skelbė Vilniaus ir kitų 
miestų spauda, aidėjo žo
džiai: ”Amerika kursto ne
švarų karą“, ir buvo klausia
ma: argi savigynos tikslais 
reikia brautis i svetimą že
mę už tūkstančių kilometių 
nuo savų sienų? Tai esanti 
grubi provokacija, kuri ke
lia nerimą visame pasauly- 
Pav. Vilniaus grąžtų gamyk
los mitinge irankinirkas L. 
Mikulėnas "karštai pritarė” 
sovietų vyriausybės pareiš
kimui ir ' pareikalavo”, kad 
JAV vyriausybė ir kariauna 
nutrauktų ginkluotą agresi
ją ir išvestų amerikiečių ka
riuomenę iš Pietų Vietna
mo“. Tokie reikalavimai bu
vo kelti Vilniuje. Kaune. 
Šiauliuose, aišku, ir Rygoje. 
Taline. Gruzijoje ir Ka
zachstane.

Lietuviškas jaunimas

Kazachstano šalčiuose

(E) Vilniaus "Tiesa“ in
formuoja. kad i ašigalio vie
tovę Kazachstane. Kokčc- 
tavo srityje, neseniai atvyko 
nemaža Lietuvos jaunimo. 
Jis atliekąs statybos darbus 
ir per trumpą laiką užbaigė 
du gyvenamuosius namus, 
netrukus užbaigs dar du. jau, 
pradėjo statyti elevatorių. \ 
Esą. jaunuolius spaudža 
stiprūs šalčiai ir dažnai 
siautėja pūgos, tačiau ' at
kaklūs statybininkai“ vis, 
vien lieką darbo postuose-

Kodėl Kuzmų vaikai

atsisako vykti j Kanadą?

(E) "Tiesa“ kaip tyčia 
vasario 16 dienos numeryje 
Įsidėjo platų Algimanto 
Kuzmos laišką jo tėvam Ka
nadoje. Tėvai 1944 m. pasi
traukė Į Vakaius, Lietuvoje 
palikdami vaikus: 6 m. amž. 
Algimantą. 2 m. amž. Eleo
norą ir 8 mėn- Vytautą. Vė 
liau Kanadoje Įsikūrę Kuz
mai savo vaikams išrūpiro 
leidimus išvykti Į užsie? i. 
Vaikai tariamai atsisako 
vykti, ir vieno jų —Algi
manto — laiškas, aiškiai 
propagandinio atspalvio, tu
ris tikslą atbaidyti kitus, jei' 
kas būtų kviečiamas vykti Į 
Vakaius. buvo išspausdin
tas. Tai laiškas, kur nepa
prastai išliaupsinta sovieti
nė santvarka. kolchozai, 
globą ir tėvams daromas 
priekaištas, kad jie kvietę 
vaikus, su jais net nepasita
rę... Anot Alg. Kuzmos, 
"dabar iš Tarybų Lietuvos 
niekas nebėga- Reikalo nė
ra. Savo rankomis žmonės 
kala sau ir savo vaikams 
laimę“. Algimantas, vieno 
kolchozo Zarasų rajone vai- 
luotojas. sakosi su seserimi 
Eleonora tėvams parašęs, 
kad tėvynė jiems brangesnė 
už tėvus.

Jaunimo, sovietinėje san
tvarkoje išauklėto, jausmus 
pavaizduoja tokie Algiman
to samprotavimai: "Kanada 
ar bet kuri kita kapitalistinė 
valstybė mums —slogi pra
eitis, kurioje žmogus žmo

gui — vilkas.“ Iš Kanados 
gavęs tėvų laišką su nuo
trauka. kurioje dviaukštis 
namas ir automobilis, dabar 
jis aiškina: "Ką gi. i sveika
tą. Tik manęs nevilioja nei 
svetimi limuzinai, nei mūre-; 
liai. Vargu ar juose laimė, 
kai aplink — svetima gam
ta. svetimas oras, svetima, 
išnaudojimu paremta san
tvarka”- Toliau primenami 
JAV bedarbiai bei negrai ir 
teigiama, kad. esą. "gyve
nam šiltai, sočiai ir laimin
gai“. Laiške vis kalbama a- 
pie sovietinę tėvynę, berže
lius. ir laiškas pavadintas 
"Tėvynė už viską branges
nė”. Laiške neminimas ant
ras sūnus Vytautas., atrodo, 
vyksiąs pas Kanadoje gyve
nančius tėvus.

Čiurlionio ir Žemaitės 
sukaktys

(E) Š. m. įugsėjo 22 d.Į 
sukanka 90 metų. kai gimė 
lietuvių Kompozitorius ir 
dailininkas Mikalojus Kons
tantinas Čiurlionis- Sukak
čiai paminėti Lietuvoje su
dalytas jubiliejinis komite
tas su J. Banaičiu priešaky.1

šių metų pavasari sukan
ka 120 metų. kai gimė Juli
ja Žymantienė-Žemaitė. Vil
niuje vasario 11 d. posė
džiavęs jubiliejinis komite
tas nutarė surengti Žemai
tės kūrinių parodą, sukakti 
atžymėti teatruose (pasta
tant žemaitės veikalus), dar 
numatyti surengti ir litera
tūriniai vakarai.

Rašytojai numatė
suvažiavimą Vilniuje

(E) Vasario 18 d. Vilniu
je Įvykęs okup- Lietuvos Ra
šytojų Sąjungos valdybos 
plenumas svarstė, kaip rašy
tojams prisidėti net prie tri
jų siais metais minimų su
kakčių : spalio revoliucijos 
50-čio. Lenino gimimo 100- 
jų metinių ir sovietinės san
tvarkos Įvedimo Lietuvoje 
25-čio. Valdybos plenumas 
nutarė sušaukti ketvirtąjį 
Lietuvos rašytojų suvažiavi
mą lapkričio mėnesĮ.

Kandidatai Lenino premijai

Taip kandidatų Lenino 
premijai gauti yra ir du lie
tuviai: rašytojas Justinas 
Marcinkevičius — poemos 
"Kraujas ir pelenai“ auto
rius, ir Hamleto filmo ope-! 
ratorius J. Gricius.

BĖGA IŠ RYTŲ
VOKIETIJOS

(E) Vasario mėn. Stutt- 
garte gastroliavo Rytų Ber
lyne veikianti "Komiškoji 
opera“. Ansambliui išvykus 
atgal i Rytų Vokietiją, pa
aiškėjo. kad išvyka Į Vak- 
Vokietiją pasinaudodami 
Vakaruose pasiliko astuoni 
operos ansamblio dalyviai. 
Iš Hanoverio pranešta ir a- 
pie keturių jaunų R. Vokie
tijos gyventojų pasitrauki
mą Į Vakarus. Trys iš jų 20 
ir 21 m. amž. elektromonte
riai turėjo tamsoje nugalėti 
.spygliuotų vielų ir užminuo
tų laukų užtvaras.

RUMUNUS VEŽA
Į KAZACHSTANĄ

(E) Pagal Vakaruose gau
tas žinias, iš Moldavijos res
publikos pradėti didesnio 
masto gyventojų perkėlimai 
Į Kazachstaną. Iš Bukareš-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Popiežius Paulius VI pakelia į kardinolus 26 vyskupus. Dabar bus 103 kardinolai iš 41 tautos. 
Tiek daug kardinolu dar nėra buvę.

IŠ PIETŲ AMERIKOS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

ARGENTINOJE

Buenos Aires lietuvių ko
lonija iškilmingai minėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 47-ją sukakti.

• I
Iškilmingas minėjimas

šeštadienį, vasario 13 d., 
Aušros Vartų lietuvių para
pijos salėje Įvyko Argenti
nos Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Tarybos (ALOST) 
rengtas minėjimas su tai 
dienai pritaikyta programa.

Šv- Cecilijos chorui, muz. 
Vaclovo Rymavičiaus vado
vybėje. sugiedojus Argenti
nos ir Lietuvos himnus, mi
nėjimą atidarė ALOST pir
mininkas Jonas čikšas šiais 
žodžiais: "šiandien iškil- 
minpai minime 47 metus

T

Lietuvos nepriklausomo gy
venimo...“ Salėje klausan
tiems net karšta pasidarė, 
gerai, kad svečiai argenti- 
nieciai lietuviškai nesupra
to... O ta proga ALOST pir-

to pranešta, kad Į Besarabi
joje gyvenančius rumunus 
sovietai darą spaudimą: vi
liojami išvykti jaunuoliai, i 
Įvairūs specialistai, tarnau
tojai. Visi jie numatoma Į- 
kurdinti Favlodaro rajone 
Kazachstane, apie 3.000 my
lių atstu nuo tėvynės. Išvyk
stantiems žadama nemoka
ma kelionė ir pasiūloma pa
skolos namams Įsigyti. Len
kų dienraštis "Dz. Polski“ 
Londone, pasiremdamas 
"N.Y. Herald Tribūne“ ži
niomis. 43 nr- nurodė, kad 
tie rumunų išvežimai prak
tikoje vykdomi gyvuliniais 
vagonais, kai neįmanoma 
pasiimti daugiau daiktų. Iš
vežimai labai primeną 1941 
m. Lietuvoje ir kt. kraštuos 
vykdytas gyventojų depor
tacijas Į Sibirą. Kaip ir kito
se respublikose, darbininkai 
"savanoriškiems“ darbams 
telkiami per tam tikrus biu
rus.

1944 m. Besarabijai pate
kus Rusijai, šiuo metu ji i- 
eina Į Moldavijos respubli
ką- Joje gyvena apie 3 mil. 
rumunų. 150 metų laikotar
py Besarabija yra priklau
siusi rusams ir rumunams. 
Masiniai rumunų išvežimai 
nuo 1940 metų Besarabijoje 
vyko tris kartus. Teigiama, 
kad išvežimų priežastis ga
linti būti dvejopa: arba no
rima "pamokyti“ maištau
jančius rumunus Bukarešte, 
arba pašalinti nepageidau
jamą elementą. Žinios apie 
išvežimus sukėlusios nerimą 
Bukarešte.

mininkui patartina prieš kal
bant š;ek tiek pagalvoti-..

Vasario 16-sios svarbą 
lietuviškai apibūdino Susi
vienijimo Lietuvių Argenti
noje pirm. inž. Pranas Ališ- 
kevičius. o ispaniškai Zefa- 
rinas Juknevičius (radijo 
valandėlės "Lietuvos Ai
dai“ vedėjas. Lietuvai Išlais
vinti Komiteto pirm., ELTA 
ispaniškai redaktorius, AN- 
CE vicepirm., Argentinos 
Lietuvių Centro narys).

Toliau kalbėjo minėjime 
dalyvaujantieji svečiai ar- 
gentiniečiai: Antikomunis
tinio Centro Argentinoje 
pirm. dr- J. M. Saavedra. 
Argentinos kongreso atsto
vas dr. J. Fraga ir buv. min. 
J. C- Cueto Rua. Jie savo 
kalbose pareiškė remią kovą 
dėl okupuotų tautų išlaisvi
nimo if gyrė lietuvių dva
sios nepalaužiamą atsparu
mą išlaikant svetur savo kal
bą. dairas. šokius ir tauti
nius papročius.

Svarbiausias kalbėtojas 
buvo svetys iš Amerikos — 
Tautos Fondo pirmininkas 
prel. J. Balkūnas (dalyvavęs 
kartu su prelatu I. Albavi- 
čium). Savo kalboje ragino 
vieningai kovoti dėl Lietu
vos išlaisvinimo be jokio Į- 
sitikinimų skirtumo, vado
vaujantis mūsų patriarchų 
dr- Jono Basanavičiaus, dr. 
Vinco Kudirkos bei kitų Ne
priklausomos Lietuvos kūrė
jų idealais. "Lietuviais esa
me mes gimę. lietuviais tu
rime ir būt...“—ugningai pa
baigė jis.

Meninę dalį atliko Šv. Ce
cilijos choras ir Argentinos 
lietuvių tautinių šokių sam
būris "Rambynas“ patiek
damas riainų ir šokių pynę 
"Pabaigtuvės“. .

Ausros Vartų lietuvių pa
rapijos salė buvo per maža. 
kad sutalpintų lietuvius bei 
argentiniečius, Įspūdingai 
švenčiančius taip brangią 
lietuviams Tautinę Šventę.

Kiti šventiniai Įvykiai
Sekmadienį, vasario 14 d. 

ūO vai. ryto Buenos Aires 
lietuvių parapijos Aušros 
Vartų bažnyčioje buvo at
laikytos iškilmingos mišios. 
11 vai. parapijos sodelyje 
prie lietuviško kryžiaus pa
dėtas vainikas žuvusiems 
dėl Lietuvos pagerbti-

17 vai. prie Argentinos iš
laisvintojo generolo San 
Martin paminklo Buenos Ai
res mieste padėtas vainikas 
iš ąžuolo lapų. Argentinos 
Lietuvių Centro sambūrio 
jaunimas, pasipuošęs tauti
niais rūbais, buvo garbės 
sargyboje prie Argentinos ir 
Lietuvos vėliavų. Prie pa

Kaip mes minėjome Maldos kur nereikia

Vasario 16-ją Po paskutinio karo Urug-
Montevideo mieste Vasa- vajuje daugiaa kuni^ a*)s*' 

rio 16-sios minėjimas buvo'ft,-vven,,£ !,7sta nauJa 
kiek anksčiau - vasario 13 da “ raaldos kur .V nere?- 
<1.. nes vasario 15 d. gana kla',Be ,tų talp vadinamųjų
nemažas būrys turėjo išvyk
ti Į Lietuvių kongresą Sao 
Paulo mieste.

invokacijų neapsieina ne 
tik bažnytinių draugijų po
būviai. bet jos mėginta Į-

Minėjimą suruošė Urug- vef! V draugijos
vajaus Lietuviu Kultūros i Imbuviuose. Bet tam griežtai 
Dr-ja. Ji atidarė pirm- An.j P^.p. tesino Keleivio skal
ūnas Zupka. Aido chorui tyt0Jas A S\,r da^ar ten ,s- 
sugiedojus Urugvajaus irl a verčiama be maldų. 
Lietuvos himnus, ispaniškai
ir lietuviškai kalbėjo Lietu
vos atstovo pareigas einan
tis Anatolis Grišonas.

Padeklamavus porą eilė
raščių. sekė P. Martinez Ber-' 
seche kalba. Kalbas baigė 
lietuvių parapiios kleb. kun-

M. Krasinskas

PRANCŪZIJA

Mirė dr. J. Deveikytė- 

Navakienč

\ asario 26 d. Paryžiuje

minklo gausiai susirinku
siem lietuviams ir argenti- 
niečiams Vasario 16-sios 
reikšmę ir Lietuvos išlaisvi
nimo viltį savo kalboje iš
reiškė Š. Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Garbės pir
mininkas prel. J. Balkūnas-

ŠĮ aktą Įamžino filme J.
G ii vy dis. o vietinių laikraš
čių korespondentai — foto
grafijomis.

Atgarsiai vietinėje spaudoje

Buenos Aires dienraščiai 
La N’acion. Clarin. La Pren- 
sa. Freie Presse (vokiečių 
dienr.) ir kiti Įvairias 
straipsniais bei Įvykusių ak-;]0 ^aUSį0 mėnesĮ.
tų fotografijomis palankiai 
atsiliepė apie lietuvius Ar

Leonas Zaremba. Jo kaiba ngat sirgusi teisių dak- 
buvo trumpa, bet geresnė už , ’.ie _^one Ūeveikytė-Nava- 
kitų ilgesnes. Jis kvietė pa- ,Le*Le g^usi Raguvoje 
miršti rietenas savo tarpe ir , Lietuvoje baigė
visiems kartu dirbti Lietu- . ie.'^v?s. Lnnersiteto teisių 
vos laisvinimo darbą. "Var- ir ^kultetus. o Pa-
dan tos Lietuvos vienybė te- ziuje gavo teisių mokslų 
žydi!“—šitais Kudirkos žo- daktaro laipsni ir ten dirbo 
džiais baigė jis savo kalbą, i mo^lrilli tyrimų centre.

Dalyvių buvo nemažai. Jų kelionė yra daug rašiusi 
tarpe net keli argentinie- Rotuvių spaudoje- Ji buvo 
čiai — Lietuvių Balso leidė- Pačiai žinoma ir nelietuvių 
jas Pr- Ožinskas su žmona istorikų ir teisininkų tarpe, 
jr Riti. ' nes jų suvažiavimuose ne

kartą skaitė paskaitas.
Graži vasara, daug 

keliautojų

Pietų Amerikoje, taigi ir
Urugvajuje, vasara praside- __
da gruodžio mėnesĮ. šiemet! ditorijoje buvo pagerbtas 
ji. ga.ima sakyti, teprasidė- Povilas Mileris jo amžiaus 

75 m. sukakties proga. Puo-

CHICAGO, ILL.

Pagerbė P. Milerį

Vasario 27 d. Lietuvių au-

nes iki
sausio vidurio buvo šalta, toje dalyvavo didelis sukak-

gentinoje. Laikraščiai be iš- ^i^vidurio’torim  ̂Va- būivs^0 diaUgU "* biciuhl* 
imties pabrėžė, kad nore žias, alėtas ir karštas die-
Lietuva okupuota, laisvėje i nas Tokio pagerbimo P. Mi-

lietuviai vie- Kadangi Urugvajuje vra Ie,is: kuris lietuviškų visuo- 
giažiausi Pietų Amerikoje meninių į'ivonų įvairiuose

v, K. K.- ,- u. papHSdymiai. tai vasaros ba™osc d‘rį° keliasdešimt
klausomybę bei tinkamą metu įia vasarotojų netrūks- >ra t,kral nusipelnęs,
v,eta laisvųjų tautų tarpe- . Jy čia [)i|na g A .. Sveikiname j, ir mes>

j nos. Brazilijos ir net iš JAV kėdami dar ilgų ramių die- 
ir kt. nų!

gyvenantieji lietuviai vie 
ningai deda pastangas at
kranti nimtriiinc galino npnri.

šį I III *»-»■' J*-“   

Buenosairieti*

ARGENTINA

Prašo atstatyti 

Lietuvos atstovybę

Pasak Argentinos Lietu
vių Balsą, vasario 5 d. Ar
gentinos respublikos vice
prezidentas ir senato pirmi
ninkas dr- Carlos H. Perette 
buvo priėmęs lietuvių dele
gaciją. Audiencijos tikslas 
buvo prašyti Argentinos vy
riausybę atnaujinti konsu- 
larinius ir diplomatinius ry
šius su Nepi. Lietuvos atsto
vybe. Tie ryšiai buvo su
spenduoti Perono laikais, ir 
Lietuvos pasiuntinybė anuo-; 
met išsikėlė Į Urugvajų. Lie
tuvių delegacijos Įteiktame 
rašte žymima, kad ryšių at
naujinimui su Lietuva. Lat
vija ir Estija visiškai nerei-

. ............ F............ .......................................ii

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro,
2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo Įgaliotinius.

TAU, LIETI VA — 480 psl„ kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina 56.00. Perkantieji TAD, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina 55.50 už 54.00
K. Bielinio Dienojant ” ” 56.00 ” 54.00
K. Bielinio Penktieji Metai ” ~ 56.00 ” $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” 52.50 ” $1.80

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku-
kaiingas kongreso nutari- šieji, sakysim, knygą “Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka
mas. bet tik vyriausybės de
kretas. panaikinantis Pero
no vyriausybės dekretą. Vi
cepirmininkas pažadėjo lie
tuvių delegacijai paramą.

URUGVAJUS 

Laikas zovada lekia

Ką tik buvo Kalėdos, 
Nauji metai, o čia jau žiū
rėk — atėjo ir karnavalo lai
kas. O karnavalas čia di
džiausia liaudies šventė. Ji 
prasideda Užgavėnių išva
karėse ir tęsiasi ištisą mėne
sį.

Tos šventės metu urugva
jietis dažnai pusalkanis bū
na. nes pasilinksminimui iš
leidžia sunkiai uždirbtą pi-

$10.00, t. y. gauna 52.00 nuolaidos: pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x ll’/r) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29, III.
J. Valaitis, 1507 So. 51 th Avė., Ckero 50. III.
A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.
A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd, E. Cleveland 12, Ohio.
J. Novog. 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston. Mass.. 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo
nigą. Tos šventės laukia u- adresū: K. Bielinis, 29 West 57th St. 101h fl„ New York, N. Y 
rugvajietis ištisus metus, o 
sulaukęs linksminasi nesi
gailėdamas savo išteklių. iRininiiiHNiiiMiiinnmmi
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1Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Dievas sutemose
(RECENZIJA IR KRITIKA)

S. MICHELSONAS

(Tęsinys)

vienaip, kiti ki-

dilerentas — priklausė ma
sonų organizacijai, veikė su 
socialdemokratais ii- drau
gavo su kun. J. Matulevi
čium, kuiis vėliau tapo arki
vyskupu. Matyt, jo nusista
tymas buvo toks: kas tiki. 
te sau tiki; kas netiki, te sau į sudeginta kaip ragana, tos

AR ŽINOTE, KAD:

—Prancūzų Šventoji Joana 
Arkietė (Joan d‘Arc), išgel
bėjusi nuo anglų Prancūzi-j 
jos karalių Karoli, vėliau

-Ar skaitei 
šias knygas?

PALIK AŠARAS MASK- 
anglų ir katalikų bažnyčios'VOJE, Barboros Armonie-

Bet mitais negalima tikė
ti. Logiškai galvojant, ne
galima tikėti, kad išmoks
lintas žmogus, buvęs švieti
mo ministeris ir universite
to prezidentas, koks buvo

vieni teigia 
taip.“

Tuo tarpu K- Bielinis ra
šo man iš New Yorko:

"Kas buvo kun. Ylos pa
rašyta "Tėviškės Žiburiuo-i

netiki. Tai asmens dalykas,
'kuris kitiems neturėtų 
i pėti.

Tačiau atsidūręs tremty-! pripažinta šventąja.

pačios katalikų bažnyčios 
rū-: po lygiai 500 metų (1924) 

buvo kanonizuota, tai yra

prof. Čepinskis. — kad toks gg- apje prof. Čepinskio lai 
žmogus važiuotų Į provinci- dotuves ir apie jo kelionę j 
jos miestelį ir darytų išpa- Zarasus neva išpažinties at- 
žinti paprastam kunigėliui, likti, tai grubus prasimany- 
kui is turėtų būti dar jo mo- mas. lygiai toks pat prasi-
kinys.

Buvę artimi prof. Čepins
kio draugai, kuriuos aš ge
rai pažįstu, kategoriškai sa-

je, kur visus kankino var
gas, badas ir neviltis. M- 
Biržiška sakosi priartėjęs 
prie tikinčiųjų, bet tai tik 
"telepatijos“ būdu.

Atvykęs Amerikon ir ap-| 
sigyvenęs Kalifornijoje, ka-

—Popiežiaus neklaidingu
mo doktrina buvo paskelbta 
tik prieš nepilną šimtą metų, 
būtent, per Pirmąjį Vatika
no konsiliumą (santarybą) 
1870 metais, daugeliui to

manymas, kad Čepinskis pa- tankų tarpe, M. Biržiška nu- bažnyčios suvažiavimo de- Į
laidotas Kauno kapinėse 
bažnvtinėmis

su ėjo ir bažnyčion, gal dau- legatų priešinantis arba su-! 
silaikant nuo balsavimo- Tai

nes atsiminimai iš Sibiro 
tremties kentėjimų, sura
šyti Algirdo J. Nasvyčio, 

253 psl., kaina $3.00. 
VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

čio-Dėdės šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas. 2u6 psl.. kai
na $2.00.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ., lietuvių dainynas, 

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

apeigomis, giausia dėl to. kad jo duktė
Velionies kūną išlydėjome; ištekėjo už kataliko. Todėi reiškia, kad per clevynioliką j

ko. kad jo kelionė į Zarasus js jo }>ut0 Putvinskio gatvė-!kun. S. Yla ir rašo. kad M. šimtų metų popiežiai buvoj GYVENIMO VINGIAIS,

ir išpažintis yra nedoras | je j Medicinos fakulteto rū- Biržiška, buvęs profesorius, klaidingi, arba galėjo tokie dr paulmos Kalvaitytės-
prasimanymas —toks pat. mus Mickevičiaus gatvėje i masonas, socialdemokratas būti. kol nubalsavimu priim- Karveuenes įdomus atsi-
kaip ir kun- S. Ylos "Tevis • - -

gatvėje
kremacijai. Aš dalyvavau ir laisvamanis, sugrįžo prie ta doktrina juos padarė "ne

kęs žiburiuose“ pasakoji- asmeniškai. — K- Bielinis". Dievo-
mas. kad Čepinskis buvęs 
palaidotas Kauno kapinėse 
su bažnytinėmis apeigomis.

Kai buvę Čepinskio drau
gai pradėjo dėl tokio prasi
manymo viešai protestuoti, 

j j tai kun. Yla kreipėsi į Lietu- 
Į vių Socialistų Sąjungos 
pirmininką J. Pakalka su 
tokiu pasiūlymu: Jei turite 
įrodymų, kad taip nebuvo, 
kaip "T. Žiburiuose“ para- 

' syta, tai duokite man tuos 
įrodymus.

J. Pakalka atsakė, kad 
nebuvo- Prof. Čepinskio

Taigi turime aiškių Įrody
mų. kad kun. S. Yla parašė Dievui laimėjimas, o 
apie Čepinskį netiesą.

Prof. Mykolas Biržiška

klaidingais“.
Bet koks čia galėtų būti 

kun. —Jungtinių Valstybių him-' 
Ylai džiaugsmas, kad Myko- nag star Spangled Banner 
las Biržiška, likimo iškan- ; tgra vog 33 metų senumo. Iki 
kintas. kūnu ir protu nusil- 1916 metų net jAV kariuo-, 
pęs senelis, nuėjo bažnytė- ; men^ šios giesmės negiedo-Į
lėn. kurion jį, dar mažą vai- 

Labai nejaukus dvasiški- ką. nusivesdavo mama ir 
kad apsišvietę nuo kurios jis, kaip indife

rentas, niekad ir nebuvo tik-
jai

žmonės dažniausiai pasi- . 
traukia nuo bažnyčios, kai rai nut°lęs • 
tuo tarpu davatkos, tamsiau
sias mūsų liaudies elemen
tas. visada būna geriausiai 

bažnvčios dirva- Todėl daro-

(Bus daugiau).

jo. Jos melodija, kaip Syd- 
ney J. Harris savo skiltyje 
rašo. yra paimta iš senos 
anglų girtuoklių dainos, va
dinamos "Anacreon in Hea- 
ven“.

— Vot, Maiki. aš jau čia. goję turi 19-kos kambarių 
Noriu daugiau žinių apie ni-, rūmus. vadinasi Elijah Mu-įtajp'
gėrių vairą Pasakyk, dėl ko hammad. Iki skilimo jo vy-, kūnaTbuvo Šudegtot^’krZ ™°? P^tangos įrodyti, kadi 
jie musasi? nausiuoju patarėju buvo.— •„ ir tie. kurie. įgiję mokslo zi-

— Dėl nuomonių skirtu- minėtas Makota X bet kai Run yį šj j Pakaikos į’--------- ' ------- '
mo. teve. Matai, yra keltos jis pasviro perdaug t kairę ir. atsakvma savo knygoje pa
jų organizacijos. ir kiekvie- viešai pradėjo džiaugtis. I minėJ0 bet vis dė;į, drucls.I 
na kitaip galvoja. kad prezidentas Kennedy, čia vardeni jr .

-Artai jie ne vienaip buvo nušautas, tai Ehjahį ,.Dė, y. Čepinskio laido-
mlS -'f v .... i *’uham.mad Pasali™ » *? tuviu atrodo neaišku, ar jis

— Ne. teve: kai vieni ju juodųjų muslimų argam- buyQ- palajdotas kapinėse, ai 
sudegintas. Iš dalyvavusiųreikalauja daugiau teisių gy-! zacijos. Bet Malcolm X iš-'

venti tarp baltveidžių. tai 
kiti tam priešingi- Dėl to ky
la ginčų ir prieinama prie 
muštynių. Priešingieji vadi
na save juodaisiais musui-i 
monais. angliškai — "black 
muslims“.

—Tai ko jie nori?
Sunku suprasti, tėve 

ko jie nori. Prieš kiek laiko angliškai — "Organization

nų gamtai pažinti, pameta 
tikėjimą, vis tiek anksčiau

e.10 ne vienas. Jis išsivedė iiv
savo šalininkus. Taip įvyko'_________________________
skilimas-

— O kur jie nuėjo? — yra jų ir krikščionių.
Jie sudarė kitą organiza- tėve. tik ne juodieji "musli- 

ciją. priešingą juodiesiems-mai“- Šitie atmeta krikščio- 
muslimams“. Pavadino jųJnybę. parodydami tuo būdu 

kaip sakiau, ’Afro-Ameri- savo neapykantą baltiesiem, 
kos Vienybės Sąjunga ‘.| — Tai pasakyk, kada pasi jus*

jie buvo iškėlę šūkį: ’Atgal of \fro. American Unity“. 1 
į Afriką!“ Dabar apie griži- jos centrui buvo parinktas! vnJ 

New 1 orkas. Anądien tenai j 
buvo viešas mitingas, kur

mą Afrikon jau nieko ne-, 
girdėti, bet vis dėlto kalba
ma apie atskirą vienų juodų- Raibėjo pats Malcolm X. — 
jų žmonių valstybę. Kain ir 
kur jie norėtų tokią valstybę 
sukurti, nėra aišku.

ugningas, vitrioliškas kalbė
tojas. -Jam perkūnuojant. sa
lėje prasidėjo muštynės. Jo 

— O kaip tu rokuoji. kur asmers sargai puolė jų mal- 
jie galėtų tokią valstybę su- gjnti. Tada prie sakyklosJie
daryti?

Juk sakau, kad tai nė

juos tokia 
dėjo? Juk

zavieruka 
seniau to

prasi-
nebu-

Protestuoja prieš kun. S. Ylą
Spausdinamas laiškas pa- asmeniškas J. Bagdono gy- 

pildys S. Michelsono rašinį venimo sritis, naudojosi tik- 
kun. S. Ylos knyga Ui poros nutolusių ar tolimų 

„Dievas sutemose“. Jau S.
Michelsonas Įrodė, kaip ten

ar vėliau grįžta prie Dievo. ^Ple 
Kun. Yla tam tikslui pa-

Šiliuko eilę geriausia žino- į -moks,iškai-kun ,S .y |a ra 
mų musų visuomenes inteii- kiek visokių netei?ingų

į dalykų jis savo knygoje pri
kalbėjo. Šitas laiškas tuos; 
recenzento teigimus dar la 
biau sutvirtina-

Red.

gentų ir mokslininkų. Už
baigęs su prof. ČepinskiuJ 
jis stato pavyzdžiu velioni 
prof. M. Biržišką, kuris ne
seniai mirė Kalifornijoje- 
Būnant tremtyje, velionis 
pats jam prisipažinęs, kad 
jaunystėje 'motina jį ir bro
lius dažnai vesdavusi baž
nyčion ir griežtai prižiūrė- 

jų pamaldumą“.
Bet. kaip žinom, išėję! 

aukštus mokslus, visi tiys j

Gerbiamas 
Pone Redaktoriau,

prašome patalpinti Jūsų 
laikraštyje šį viešą laišką, 
liečianti mūsų mirusio tėvo 
prof. Juozo Bagdono bio
grafiją neseniai pasirodžiu-

l — Rasių antagonizmas.! aclovas ir Viktoras — nu- 
i tėve. yra taip senas, kaip iri nno tikėjimo ir veikė su 
pati žmonija, tik jis ne visa- Lietuvos socia.demoki atai>. 
da ir ne visur vienodai pasi
reiškia. Susikirtimų tarp 
baltųjų ir juodųjų Ameriko
je įvykdavo ir seniau, bet tai 
būdavo staigūs vietiniai įvy-

Bii žiškų broliai — Mykolas. į šioje kun- Stasio Ylos kny 
goję "Dievas Sutemose“. 

Šiuo laišku mes norime

Prof. Vaclovas Biržiška y-
protestuoti prieš kun. S. 
Ylos patiektų J. Bagdono

pač buvo tvirtas socialdemo- gyvenimo faktų iškraipymą 
. ____ a,;). . - •___• • »______

- .Juk sakau. Kau ta, re- kX^| k- kurie plačiau neišsiiie-
ra aišku. Aišku tik tiek. kad |įoijka šūviu, mil tinai jį su-1 [ olų d.e"ų i'>klai ;_e,sr 
jie neapkenčia baltų žmo- žeisdami. Niekas nedrįso k-mu masini nema. .samd, 
nių- Kaip sakiau praeitą žmogžudžių sulaikyti, ir jie
kartą. į baltąjį žmogų jie paspruko. Vėliau du nužiū-

kia jau masinį negrų sąjūdį, 
apėmusi visa kraštą. Jo pra
džia laikoma 1955 metai 
Montgomery mieste. Alaba
mos valsti joje. Tų pačių me
tų gruodžio 1 dieną viena 
negrė tenai įlipo į busą ir 
atsisėdo- Vėliau įlipo balt- 
veidis vyras, bet jam sėdi
mos vietos jau nebebuvo. 
Bušo vežėjas pareikalavo, 
kad negrė atsistotų ir užleis
tų savo vieta baltveidžiui. 
Bet ji griežtai atsakė: No! 
Ji buvo už tai areštuota. Bu
vo kalbama, kad ji buvo pa
kurstyta komunistų. Bet 
kaip ten bebūtų, vistiek dėl 
to suėmimo sukilo visi mies
to juodveidžiai. Tuoj priva
žiavo į Montgomery juod- 
veidžių kunigų, ir prasidėjo 
agitacija, kad Husuose būtų 
panaikinta segregacija. Tai 
buvo kibirkštis, kuri įžiebė 

Pavyzdžiui. pasižymėjęs ’ — Tai sakai, jie mahome-i visą dabartini negrų sąjūdį.

žiuri kaip į velnią, nes ir 
velnias esąs baltas. Dievas 
esąs juodas ir tokius jis su
tvėręs juodveidžius — pa
našius i save. Todėl jie lai
ko save tikraisiais Dievo 
vaikais ir su baltaisiais ne
privalo nieko turėti bendra. 
Bet ir jų pačių tarpe įvyko 
skilimas.

— Dėl ko?
— Kaip sakiau, dėl nuo

monių skirtumo. Matai, jų; 
organizacijoje susidarė kai- 
riasparnių frakcija, kuri už
simanė vartoti ginklus kovo- 

su baltveidžiais. Josje
priešaky atsistojo negras, 
pasivadinęs Malcolm X. 
Bet tai vra ne tikroji pavar
dė. kaip ir visų kitų "musli-
nų“ vadų vardai pramanyti, jo religija.

rėtus negrus policija suėmė.
— Nu. tai dabar galės 

: prasidėti dar didesnė vaina,
ar ne?

— Jau ir prasidėjo, tėve.
Užmuštojo Malcolmo leite
nantas Leon X Ameer tuo
jau pasakė: "Mes atlygin- 
sim jiems su didžiausiu kau
pu!“ Ir nepraėjo nei 35 va
landos po Malcolmo užmuši
mo. kai bomba sugriovė 
New 'iorke keturių aukštų 
namą. kur buvo juodųjų 
"muslimų“ susirinkimų sa
lė ir Muhammadui priklau
santi Islamo šventovė.

— O kas yra Islamas?
— Islamu, tėve. yra vadi

namas Mahometo mokslas.

negru kumštininkas Cassius tonai?
— Taip. tėve.

! tik gaila. kad. kovodami dėl 
i savo teisių, jie pradėjo muš-dav įsirašė i juodųjų "mus-; a . . .. .

limu“ organizaciją ir apsi- — Bet Amerika vra knks- tis ir savo tarpe, kaip Afn- 
krikštijo" Muhammad Ali čionių kraštas. Maiki, taigi koje-
vardu. O pats vyriausias jų ir jie turėtų būti krikščio- —Zajadlas narodas. Mai-i 
dvasios vadas, kuris Chica- nys, ar ne? į ki!

kratas ir laisvamanis iki 
mirties. Apie jį kun. Yla nu
tyli. Neužsimena ir apie 
Viktorą-

Bet Mykolas buvo silp
nesnio būdo. Tikėjimo at
žvilgiu jis buvo visiškas in-

1 ir neteisingą jų interpretaci
ją.

1. Abu J- Bagdonui skirti 
knygos poskyriai pilni klai
dingu ir nepatikrintų davi
nių.

2.

į minimai, 3ou psi., Kai
na $3.oU.

'PLAUK, MANU LAIVELI, 
fetro begalo eiierasciaų 
111 psl., Kaina..........iZ.l'U

ŠVENTADIENIS U 2 MIES
TU, Mariaus KauiišKio 17

novelių, Kama $o.U0.
MINDAUGU NUŽUDY
MAS, Juozo Kraiikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl., kaina $2.

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

KATRYNA. Sally Salmi
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 

knyga apie tą miestą ir a- 

pylmkę, 430 psl. Kaina 

$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry- 

j nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl ,
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

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

giminaičių pasakojimais, 
nerasdamas reikalo kreiptu 
į pačią jo šeimą-

3. Aprašydamas J. Bagdo
no gyvenimą, kun. S. Yla 
naudoja tendencingą, daž
nai tiek velionį, tiek ir jo 
šeimą įžeidžiantį toną.

Jeigu kun. Yla būtų susi
rūpinęs atstatyti teisybę ir 
atitaisyti, jausdamasis su
klaidintas, velioniui ir jo 
šeimai padarytą moralinę 
skriaudą, mes esame pasi
ruošusios suteikti jam visas 
pageidaujamas informaci
jas ir turimą dokumentaci-
j$-

Tikėdamos, kad kiti ge
ros valios lietuviški laikraš
čiai persispausdins šį laišką, 
prašome priimti, Pone Re-| 
daktoriau, nuoširdžius mūsų 
padėkos pareiškimus 

Aldona Elzbieta Bagdonaitė ATSIMINIMAI APIE JUO-

Kun. S. Yla. liesdamas

Ona Bagdonaitė-Greimienė 
1965 m. vasario mėn. 
Cleveland
Paryžius

ŽODYNAI
Keleivi: administracijoje 

galite gauti šiuos kiekvie-1 
nam reikalingus žodynu-'• 1

Anglų-lietuvių kalbos žo

ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet
ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina..............$1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 216 pusla
piai, kaina..........$3.00.

MURKLY^, A. Giedriaus graži 
apysaKa jaunimui, 130 psi., 
kaina............................$1.80,

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

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą ; dyna*, V. Baravyko, 3bd I VIENIŠI MEDŽIAI, roma- 
kasdier. lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma 
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, noi’s 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

psl. apie 20.000 žodžių, kai 
na ....................................................... $4.0’

nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl.. kaina $1.50

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems redagavo Karsavi
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- j naitė ir šlapoberskis. apie 
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- i 27.000 žodžių. 511 psl., kai- 
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Anglų-lietuvių kalbos žo- NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
dynas, '7. Baravyko, apie TUVĄ STATANT, Rapolo 
30,000 žodžių, 383 puslapiai, Skipičio atsiminimai. 440 
k„ina ........ . ............ $6.00 psl., kaina. . . . $5.00

Lietuvių-anglų kalbų žo- TŪZŲ KLUBAS, Antano 

Tūlio 11 novelių. 196 i>sl.,

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS’

636 E. Broadvray So. Boston 27, Mass.

na — $5.00.
Lietuviškai angliškas žo

dvna*. Viliaus Peteraičio. II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edaga'-c pref. J. 
Balčikonis ir kt.. yra apie

45.000
kaina

žodžių, 990 psl., 

$12.00

kaina . ...•••........ $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA

MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina........................$3.50

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 

novelių, 204 psl., kaina 

$2.00.

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Masa. 
636 E. Broadvray,

1 1
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MOTIEJUS VALANČIUS

Nikė melagis
(Tęsinys)

Kažikuomet dienos viduryje, visiems valgant. Įėjo 
Mikė tarsi persigandęs ir sakė: "Saulė užtemo, saulė už
temo“. Visiems išėjus stebėtis, šis juokėsi tarydamas: 
"Tasgatis. ar nematote, debesys užslinko saulę, ir nebe
šviečia kaip reikiant!“

Ganydamas galvijus ant Lenkimų linkan. pamatė 
vyrus beariančius ir sušuko: "Vilkai mano karveles ap
niko!“ Artojai, žambius pametę, išsilaužė mietus ir sku
bėjo gelbėti, bet atbėgę nieko nerado, o Mikė ratavo juok
damasis ir sakė: "Apgavau, apgavau!“

Sutikęs bejojanti žmogų sušuko: "Tėvai, nosis atkri
to. nosis atkrito!“ Raitelis tuojau kibo sau už nosies — ra
do tebesančią, veizdėjo arklio nosies — ir ta tebebuvo. O 
matydamas Mikę juokiantis, pasakė: "Ar neisi šalin tu. 
paršeli!“ ir nujojo toliau.

Vienas samdytas vaikelis sugebėjo šaudyti ir turėjo 1 
šautuvą. Mikė. prie jo kamaros prilindęs, staiga tarė: 
"Vanagas vištą pagavo, vištą pagavo!“ Berniukas tuojau 
grobė šautuvą ir išspruko klausdamas:

— Kame tas vanagas, kame?
Mikė atsakė:
— Ne nugis, bet pernai pagrobė vištą pereklę. :
— Kad tu surūgtum su savo apgaulėm! — tarė ber- 

niukas ir sugrįžo Į kamarą.

KELEIVIS, SO. BOSTON

šitie kūdikiai Houston. Tex.. ligoninėje gimė vienas su 
kitu suaugę, bet gydytojai juos atskyrė po 5 su puse 
valandų trukusios operacijos. Kūdikiai jaučiasi gerai.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažy mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
B«»ston, Mass. 02131.

Jei dantistas turi draudimą 
(o daugelis turi), advoka- 

Dantų gydytojui (D.M.D.) tas susisieks su draudimo 
parodžius man skaudamą kompanija ir su jais tarsis 
dantį, jis. pridėjęs pirštą, dėl atlyginimo Tamstai, 
nei nepatikrinęs, kurį skau- Man atrodo, kad Tamstos 
da. pasakė, kad to danties advokatas aprašomomis są- 
negalima sutaisyti (užplom- lygomis neturės didelių sun- 
buoti) ir. įleidęs vaistų, man kūmų įrodyti, kad Tamstos 
ištraukė sekantį dantį, ku- i dantistas nesiėmė reikalingų 
rio visai neskaudėjo. apsaugos priemonių, kad jis

Skaudamas dantis liko,1 nepasielgė taip. kaip geras

Klausimas

labai skaudėjo, sutino burna dantistas turi elgtis tokiose 
aplinkybėse: taigi, kad jis 
buvo "negligent“. Tamstai

ir reikėjo net sekmadienį 
šauktis to dantisto (gerai,
kad radome namie). Pada- turėtų būti atlyginta už vi
rius rentgeno nuotrauką, ra- sus piniginius nuostolius ir

I

Mikė per savo masinimus tapo visiems apsukui žino
mas, todėl niekas jau jam nebetikėjo- Vieną kaitą iš tiesų j 
vilkas įsisuko į jo bandą, šis pagalbos šaukė, bet vildamie
si meluojant niekas nebėgo gelbėti. Tuo tarpu vilkas vie
nai karvei rietą išplėšė, o veršį paplovęs nusivilko. Namo ; 
sugrįžęs kad viską papasakojo, už savo melagystes nuo, 
tėvo gerai gavo per kailį ir sulig tuo kartu liovėsi meluoti.

Čilė. Mikės sesuo, gerai mokėdama raštą, parodė ka
žikuomet jam raides. Šis. be kokio toliau mokytojo, pats 
išmoko dailiai žemaitiškai skaityti, nusipirko sau spin
dinčias knygas ir visuomet į bažnyčią nešiojosi.

Mosėdžio bažnyčioj pamatęs vamzdžius, klarnetomis į 
vadinamus, pats padirbo namie tokį pat vamzdį ir išmoko , 
pūsti kaip vien reikiant. Dar pagudo pūsti trimitą su vai- j 
tema- Po savo tėvo pėdų buvo jo vietoj šeimininku, vedė į 
moterį, sulaukė vaikų ir dailiau už tėvą gyveno. Per kiau
rą savo amžių sekmadieniais prie vargonų pūtė kokį rors ’ 
vamzdį. Dekanas ir klebonas Daušinas didžiai jį už tai ' 
mylėjo ir ne kaitą vaišino gražia arbata.

Oi, kad toks vaikelis būtų turėjęs kuo į mokslus eiti. ■■ 
būtų galėjęs didžiu žmogumi tapti.
1864 m.

* *

Benediktas Rutkūnas

BĖGLI KŪDIKYSTĖ

Aš jaučiu, kaip siela alky vysta
ir verkiu, kad juokas jaunas miršta.-. 
Sugrąžink it mano bėglią kūdikystę, 
kur taip greit nuraškė skausmo pirštai — 
mano džiaugsmo lėlę — kūdikystę. 
Rūdys, piktos rūdys — kandžios, aitrios,.., 
sopulingi žemės kaltės pūliai 
ryja žydinčių žarijų kaitrą, 
ryja dainą, laužia širdį, gula — 
mano giedančios krūtinės kaitrą^
Leiskit, leiskit man iš čia išskristi, 
pasiėmus skardų rytgonio lumzdelį: 
gal pavysiu savo bėglę kūdikystę,
lūkinčią manęs ant vėjų kelio — 
lakią sodo kregždę — kūdikystę.

Ant. ji žaidžia šalia šaltinėlio — 
šviesiaplaukis, saulės glostomas vaikytis— 
Suka ratą baltos ramunėlės, — 
aplink galvą dūzgia aukso bitės — 
mano šventos godos — aukso bitės! 
Žvelgia akys it kristalas grynos 
ir pro laiko dulkes vėl mane pažįsta.
Ir tvirtai man kakią rankom apkabina 
mano atrastoji bėglė kūdikystė — 
mano ryto žiedas — kūdikystė.-.

do "susuktą“ šaknį, bet dėl 
sutinimo negalėjo traukti, 
prirašė penicilino ir pirma
dienį nusiuntė į ambulatori
ją. kur. visą užmigdžius, iš
traukė danti.

taip pal už turėtą skausmą ir 
nemalonumus.

Man atrodo, kad nebus 
reikalo kreiptis i teismą. Ma
nau. kad bus galima susitar
ti arba su pačiu dantistu, ar-

Daug skausmo, daug nėr- ba su jo draudimo kompani 
vų ir daugiau išlaidų. Ar ne- ja. Neabejoju, kad Tamsta 
būtų galima reikalauti iš to j gausi atlyginimo.
dantisto kokio atlyginimo _____________________
ir ar neapsimokėtų? Jei jie ‘

RIEBAUS ŽMOGAUS

GEROSIOS PUSĖS

Kai visur pasauly žmonės 
stengiasi būti "stori-drūti“ 
ir riebumas laikomas pasi
sekimo ženklu, čia. Ameri
koje, riebus žmogus yra ap
kalbamas. persekiojamas ir 
pajuokiamas.

Tuo tarpu, kaip AP skel
bia. riebumas turi daugiau 
gerųjų ypatybių, negu liesu
mas.

Kai liesasis dėl menknie
kių įsiunta, riebusis yra fi
losofas. į dalvkus žvelgia 
daug šalčiau ir ramiau, o jei 
nusijuokia, tai atrodo, kad 
visas pasaulis drauge su juo 
juokiasi.

Riebulis visuomet yra ge
resnis pilietis. Pavyzdžiui, 
riebių vagių beveik nėra. o 
bankų plėšikų ir su žiburiu 
nerasi, ir ne tik dėl to. kad 
riebiam su pavogtų pinigų 
maišu sunku greit pabėgti. 
Didieji pasaulio niekšai bu
vo arba liesi, arba lengvo 
svorio.

Riebumas vyrą daro išti
kimesnį savai žmonai, ir la
bai maža riebulių, kurie vai- 
kytųsi paskui mergaites- Dėl 
to patariama iš riebių žmo
nių nesijuokti, nes gali gau
ti atsakymą: "Liesu kiek
vienas kvailys gali būti: rei
kia tik nebevalgyti!“

kokius "insurinimus“-i turi
i apsidraudimą, tai 
būtų dar sunkiau iš jų ką 
gauti, nes su draudimo kom- 

j panijomis labai sunku byli- 
l nėtis- Ką Tamsta patartum ?

Keleivio skaitytojas
Connecticut.

tur būt

Atsakymas

Patarčiau Tamstai pasi- 
! kalbėti su savo advokatu, 
kuris pasikalbės su Tamstos 
dantistu ir gal gemoju su 
juo susitars dėl Tamstai pri
klausančios kompensacijos.

Lietuvos moterų rūpesčiai l’T' ' r , • 3 '£ 435 •' iv

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti if Kitas# Dovanoti

NEMUNO SUNŪS. Andriaus^ Valac- 
ke romanas iš 1935 metų Snyaiirt- 
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų Pirma dalis 380 
pat Kaina................................ 93.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ 24.00

IJETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE,
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00. minkytais 
viršais ......................................... 94.00

DgL LAISVOS LIETUVOS. Lieto 
vov socialdemokratų raita’ dėl bol 
šėrikų okupacijo* ir teroro Lieto 
▼oje. Kaina.............. .. 25 Cnt

tVTT.GSVTS I PRšETTL X. Žuko I 
doTPū’ atsiminimai. 477 pal.. kai 
n. ....................................... KJ»

DnE.-4O.JAVT “Vnvęr.ešlū karaliaus” 
Kir^e Bielinio idonifls atsi

minitnai. 464 pal.. kaina.... M.***

1905 VIETAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai 
Kame ....................................... 26.00

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
surinko iT suredagavo Joną- Ba
lys, 472 dainos ru gaidomis. An? 

Mikai duotas kiekvienos dainos 
tariny’, todėl tinka dovanoti vr
lietovijkai nekalbantiems, i rišta 
226 posl. kaina ............... .. 26.00

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

MART.BOROrGH‘8 LITITUANIAN 
SELF-TAUGITT M. lnkienė « 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. ’4J 
pal., kaina ........................... 21.25

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios arti 
sų raiytojos pirmojo karo met, 
Amerikoje oaraiyti vaizdeliai «, 
rašytojos paveikslų, 128 poslaoiai 
kaina....................................... 50 O

TAVO KELIAS 1 SOCIAI.IZMA 
Parakė Ikonas Bliumas. Trumpe 
socializmo aiSkinmmas. Kaira 25 <

TETUVA BUDO, Stepono Kaino 
Janai vaizdžia, tr Įdomiai parašyti 
atsiminima:, kaip Lietuva kėlėsi 
iš mieero. reriausn* dovana kiek
viena prosra gražiai? kietai? vir

šeliais. ’liustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina__ _ 95.60

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Parai Kautskj, nan 
jausiomis žiniomis papildyta tt< 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 C*',

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anrių ka.bomia 
apie lietuvius visame pa-auly, 

464 psl. Kaina ........................ 96.50

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, S2 psl., kaina......... 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams 144 pusla
pių. Kaina................................ 21.09

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kooei mo-uo*e nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. 21 jM

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 23.60

VISUOTINAS TVANaS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Crt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............21.25

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveiksiu, 256 psl. gera 
popiera. Kama ....................... 25.09

SIAURUOJU TAKELIU. K. R 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir ’* Atne.-ikrm lietuviu gwe» 
nimo. 178 p»L kaina ........... 22.09

BOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai lr 
aiškiai parodo, kaip keitM risuo-

tematika bei mažu patrauk
lumu.

Suvažiavime buvusiose 
diskusijose H. Korsakienė 
pasigedo moterų rašytojų 
vaikams ir jaunimui skirto
je literatūroje. Ji dar nuro
dė. kad "pradės veikti jau
nojo žiūrovo teatras“.

Buities klausimais kalbė
dama šiaulietė M. Kerienė 
teigė: žema gaminių kokybė 
esanti todėl, kad "darbinin
kas materialiai nesuintere-

Pasva'tio. Kupiškio rajonuo- kolchozų pirmininkės ir trys 
se 1964 m. nepastatyta nė sovenozų direktorės.

• vienos pirties. Tenka dau- švietimo srityje -čia mo- 
; giau skirti dėmesio kaimo terys sudaro 80 < visų švie- 
i gyventojų medicininiam ap- tuno daibuotojų. 1964 m-

(E) Vasario 3-4 d.d. Vii- tenkinti mažai kvalifikuotu tarnavimui tvarkm'p Lietuvoje buvo išleista 42 . .
illip ivvknsinmo mntpm C11- darbu vadinami ir m»7ian kad tėra vipni motinos ir vai pavadinimu originalios lite- j suolai gaminti aukštos ko-hau rei a vieni motinos n vai- tū •; am*ir «5 nava- kybės avalynę“. Viena iš

ko poilsio namai Palangoje. aidams ii oo pav a , . mokslo daktarių T ip-
Ka« varvina i b»*..vn* mn dinimu verstines. Moterų su- PenK1ų moKjo aaKtanų Lie

mažai domisi' • * L 4 “ važiavimp T Dii-žinskaitė tuVOje — V. Zelionkaitė.
mažai domisi, tena? Prieš moterų suvazia- az!a 1,11Z J te dirbanti Kauno Politechni-kaip moterys gyvena, kokie vimą apkIausta dau. nusamdė tos hteraturos j« «

ypač buitinėje chemijoje

Lietuvoje 5 mokslų daktarės — Moteris daugiausia vargi 
na namų ruoša, stovėjimas eilėse — Jų nepasiteikinimas 

buities sąlygomis

niuje įvykusiame moterų su
važiavime pasakytose kal
bose moterys pavaizdavo 
kai kuriuos būdingus Lietu
vos. jos buities, kultūros ar 
ūkio gyvenimo bruožus. Mi
nisterio pirmininko pava-

darbu. vadinasi, ir mažiau 
apmokamu darbu.“

Jos žodžiais, įmonių va
dovai dar JUOZAS STALINAS, arba ka, 

Kaukazo iiponis buvo pasidaro 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, je 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Pan liūs Galaunė, didelė kny
ga sn daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina................... 28.50

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktato
re faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 
laibai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIU PINTGAI noo 
seniausių laikų iki Lietuvos na- 
priklausomybės tralo 1796 metai*. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa- 
vrikslų, 896 psl., geras popierius 
kaina..................................... ŠIOJI

ALTORIŲ 8ESELT. V. Pntino-My 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trya dalys jrištos j viena 
Autorius, nats buvęa kunigas, ap 
rašo, kaip kuries* Vasari.* išsiža
dėjo kurritryetėe dėl moterystės 
knvgų, kieti virėsi. 991 puslaots 
“ ‘ ................................... M.OO

jų rūpesčiai .. Ji pakartojo į giau‘ kai 3 WO mot ir g 
žinomus trūkumus: plataus,ju 70% skundėsi: jas dau.
vartojimo prekės būna men-. —•—-•-------• -___ - -
kos kokybės, mažai siuva-

duotoja. organizacinio ko- vartojimo prekės būna men-: įjausia vaigjna na'
kos kokybės, mažai siuva-< stovėjimas ejIįse pagarboj 
ma patogių ir gražių mbų| irkė ui s(oka Neretai m0. 
mažiesiems... Daugiau rei-. t neranda vaikams ava.

miteto pirm- L. Diržinskaitė 
pagrindinėje kalboje pažy
mėjo. kad šiuo metu Lietu-
voje yra 5 mokslų daktarės. 
240 mokslo kandidačių, dir
ba dausriau kaip 50 profeso
rių ir docenčių, be to. 6,000 
moterų yra inžinerijos-tech- 
nikos gretose. Ji dar paste
bėjo. kad pernai 10.000 pra
monėje dirbančių m oteių ta
po kvalifikuotomis darbinin
kėmis.

Tai statistiniai duomenys. 
O kokia tų moterų buitis, 
jų darbo sąlygos, moterų rū
pesčiai? Čia vėl leiskime• «• • A*

k.a gaminti šaldytuvų sinte-|, ės rūbelių ir kjt reika. 
tinių baltini™ ir skalb,mo| K prekių.\ai vyksta dė! 
priemonių, siūti naujų ir netvarkos prekyboje. L Dir.
nal'ba? ”daS r^ia ir
P moterimTdkban- ran* ^bu - juo-Jrūpintis 
čiomis nakties pamainose“.

Tiesa, pripažinta, kad šių 
dienų Lietuvoje visiškai pa
naikintos apkrečiamos ligos, 
kaip maliarija, poliomelitas, 
trachoma ir kt-. dabar susi
rūpinta visiškai įveikti tu-

; berkuliozę. bet. teigiama, 
kalbėti režiminei pareigūnei daug esama trūkumų kaimo 
L. Diržinskaitei: "Lietuvos sanitarinėje kultūroje. Pa- 
moterims neretai tenka pa»i-teiktas pavyzdys: Molėtų,

se sugaištama daug bran
gaus laiko, siauras valgių 
pasirinkimas, trūksta patie
kalų iš daržovių, maistas 
nevisada šviežias, skanus“.

Kolchozo moterys sudaro 
pusę visų darbingų kolcho- 
zininkų ir pusę visų sovcho- 
zų darbininkų. Daugiau nei

L _
Londone rodomas 

į musulmonu seniau 
haremuose galvos apdangalas.

3,000 žąmės ūkio specialis- kur! madą kūrėjai siūlo dabar 
Čių — moterys. iŠ jų — 38 moterims dėvėti.

Lietuva atsiliekanti nuo kitų 
respublikų.

Religija — tai sritis, ku
riai vis teikiamas rimtas dė
mesys. Moterų suvažiavime 
L. Diržinskaitė priminė, kad 
"religingos motinos reika
lauja savo ateistus vaikus 
pakartoti santuoką bažny- 

j čioje. krikštyti vaikus“, o 
I karvių melžėja B- Liubertie- 
Į nė iš Kretingos rajono pri- 
1 pažino: nemaža motelį te
beklaidžioja religinėse tam
sybėse...

NEVIENAS PRAŠO MUS 
SAPNININKO, TAD PRA
NEŠAME, KAD JIS JAU 
IŠPARDUOTAS.

1

santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ........................ 25 Ck

DEMOKRATINIO SOČIA II 7 MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienu klau-iman.s su
prasti. Kaina ............................(Oe.

Ufeakymu ir pinigui prašome gfqgtf iiuo adresu: 
KELEIVIS

<31 K. Bro«dway ---------- :------------So. Boatoo 17, K am.

I i
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VIETINES ŽINIOS JUOKA*
Lietuvos sovietinėje mo- 

’VELNIO BALOS* FILMAS kykloje mokinys klausia 
mokytoją:

—Drauge mokytojau, kas 
išrado komunizmą?

—Mokslininkai. — atsa-

Mūsų vyrai atsilaikė

Kovo 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se vyko rungtynės tarp Bos
tono šachmatų lygos pirmū
nų Cambridge II ir lietuvių. 
L. P. Draugijos šachmati
ninkai pelnė 2.5 taško, sve
čiai 1.5 tš. Beliko Gedimino 
Šveikausko susitikimas su 
Jugoslavijos meistru Milan 
Vukcevič. Jei Šveikauskas 
sužaistų lygiom, kaip jis su
žaidė pirmojo rato rungty
nėse, rungtynės būtų laimė-

LAIMĖJO PREMIJĄ

Mūsų jaunosios kartos i
bostoniečio menininko Ro- ko mokytojas.
mo Šležo pagal raš. Jurgio a ? j-, ••_ , 1 , . 6 —O kodėl jie pirma neis-
Jankaus novelę pagamintas mėgino jo su šunimis? — 
filmas V elnio bala“ Holly- paklausė mokinys, bet atsa- 
woode Įvykusiam konkurse kymo nebegavo, 
laimėjo ”Screen Producers
Guild“ trečią premiją. * £

šiame konkurse dalyvavo 
su savo kūriniais apie 40 
filmų meno skyrius turinčių

Kitoje Lietuvos sovieti
nėje mokykloje mokytojas;

tos santvkiu 3Ui Vukcp VVV? "“*:*''*.'* paklausė mokinius:tos c.niyKiu o._. jei vuKce , jav universitetų, tarp jų ir
v ie laimėtų, i ungt> nės pasi- j Bostono Universitefias, ku-i Kodėl mes mylime 
baigtų .ygiom po 2.5 taško.'rįam magistro laipsniui gau- ^ask\ą?

VOKIETIJA

Vasario 16-ji Heidelberge

Jau eilė metų Vokietijoje 
surengiamas centrinis Vasa- 
no 16-sios minėjimas. Šie
met vasario 21 d. šimtai lie

tuvių pradėjo rinktis gra
žaus Heidelbergo miesto se-

EKSKl RSIJA Į Et KOPĄ
Stasys Gečas, LB Centro Valdybas pavedimu, šių metų vasa

rą. organizuoja Lietuvių Bendruomenės ekskursiją i Europą. Bus 
skrendama liuksusiniu DC-8 Fan džetu su 175 keleiviais iš Ne\v 
Yorko j Frankfurtą, V. Vokietiją, iš Frankfurto ekskursantai 
toliau vyksta kiekvienas pagal savu susidarytą planą. Tie, kurie 
norėtų lankyti atitinkamas vietas arba kitas valstybes, apie tai 
praneša ekskursijos vadovui St. Gečui. O jis jų pageidavimus per
duos VVide VVorld Treval Agency atitinkamai patvarkyti jų toli
mesnę kelionę. Ekskursija truks 3 savaites.

t ... . .. Iš New Yorko lėktuvas išskris š. m. liepos 17 d. vakare Į
nos pilies salėn. Greit ji bu- Frankfurtą ir š. m. rugpiūčio 7 d. tas pats lėktuvas iš Frankfurto 
VO pilna, daliai nebuvo vie--grįš i New Yorka. Kelionė vienam asmeniui ten ir atgal kainuos 
x ’ tik 267 dol. Tai pigiausia kelionė, kokia bet karia yra buvusi. Vai

kai. užimą atskirą vietą lėktuve, moka pilną kana.
Ekskursantai turi būti Lietuvių Bendruomenės nariai ir su

mokėte už šiuos metus solidarumo mokesti.
Ekskursantai registruojasi laiškais ar telefonu pas ekskursi-

tų sėdėti.
Minėjimą pradėjo Kraš

to valdybos pirm- kun. dr. 
J. Aviža. Po jo kalbėjo Vo-

Penktadienio rungtynėse 
labai svarbų tašką mūsų ko
mandai laimėjo Algis Ma
kaitis, Harvardo universite-

—Dėl to. kad ji mus iš
laisvino.—atsakė vienas mo

ti Romas Šležas “Velnio ba 
lą“ pagamino. Suprantama, 
kad ne tik Romas Šležas ir • kinys-
filmo aktoriai, bet ir Bosto-5 —Labai gerai. O kodėl

Raiph HotchkLss iš Rockford, 
IIL. sako suradęs akinius ak
liesiems. kurie tuos akinius dė
vėdami matys ausimis.

to studentas, Įveikęs Bosto- no Universitetas tuo laimė- 
no ąempioną Alexandrą jimu yra labai patenkinti.
Keyes. Dera pabrėžti, kad 
ir pirmojo rato rungtynėse 
Makaitis sutvarkė A- Keyes, 
o mūsų vyrai tose rungtynė
se pelnė žymiausią lygos 
varžybose pergalę prieš vi
sų varžybų favoritą Cam
bridge II santykiu 4:1.

Nors filmas ir nedidelės

mes nemylime amerikie
čių? — klausė mokytojas.

—Dėl to. kad jie mūsų
• neišlaisvino.—atsakėapimties ar ilgumo, bet tei 

sėjai atkreipė dėmėsi Į jo o- 
riginalumą viso pastatymo 
požiūriu ir i vaidybinius mo
mentus.

” Vėl nio baloje“, be ame
rikiečių aktorių John Mc- 
Lean ir James De Felice,' išėjęs lygiai devintą, 
vieną svarbiausių vaidmenų, _Nemeluok _ pyksta 
vaidina rašytojas Antanas

klaustasis.

Girtas vyras namo grįžta 
pirmą valandą nakties ir sa
ko žmonai, kad iš restorano

Floridoje. St. Petersburgo 
mieste, netoli jūros pigiai par- 
duodami du namai su 2 ir 3 mie- Gustaitis
ganiaisiais kambariais. T . , . ... x x . . . •

Kreiptis i savininką G»i-an, Linkime filmo statytojui gatveles.
_ 50* so. Romui Šležui ir ateity gero —Trumpos tai trumpos...

St. Petersburg, Pla. pasisekimo. Betgi jos plačios.

žmona. — nuo restorano į- 
ki namų tik trys trumpos

GRAMERCY SHIPPING Co.
įsteigta 1945 m.

A muito
DOVANŲ IR MAISTO 

SIUNTINIAI
GR-23-BCONOMY GIANT 121.00 

11 sv. miltų 
11 sv. ryžių 
oVį sv. taukų

2.3 sv. degintos kavos pupelių
4<m; gramų daržovių alyvos

vOI.GA —5-kių vietų liuksusinis
avtcmobilis .......................$2627.99
IL’PI'IER — 3-jų sėdynių moto- 
iklas ............................... $ 488.88

Pristatymas 
gara n tuja mas 

Visos kainos pilnos. Jokio muito. 
Pristatoma per 2—3 savaites. 

Gavėjų pasirašyti kvitai.
Pilnų katalogų prašykite ar skam
binkite lietuviškai arba angliškai.

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 E. 28 S t.. New York 16. N.Y. 

Tel. MU 9-0398 
Atidaryta: kasdien 9-5:30;

šeštadien. 9-12:30
PINIGAI I C.S.S.R.
PiLNA! GARANTUOTA 

TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI $20.000.00 
MŪS FIRMA YRA VIENINTEI.fi 
KURi SIUNTĖJUI PERSIUNČIA 
GAVĖJO PASIRAŠYTĄ KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiuntimas: iki $30.00—$2.75

per $30.-10% 
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street
Newark, N. J.

Jieškojimai
Paieškomas Stasys Miliukas.

.... .... - - ... .■ i n •» ęfc 11c uote *» ■»- ę v ▼ V nivagvjv. t»Kj «*«
apie jį ką žinantieji malonėkite 
pranešti svainiui Baliui Damu- 
liui. 289 E. Main Street, Ams- 
terdam. N.Y. Telef. 843-1473.

tūnįs \ ii iv <4^0 .1 lz-

Vedybos
Merginoms ir našlėms reta 

proga!
Rimtus vedybų pasiūlymus 

siųsti
John žagaras 
125 — 96 VVest 
San Antonio. Texas.

Šių metų Keleivio kalen
dorius jau išparduotas.

Tie, kurie dabar už jį at
siunčia pinigus, gaus 1966 
metų kalendorių, kai jis ru- 
deni įseis.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk šj skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112
Newark 4. New Jersev

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvu*j» nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINI JUBILIEJŲ. ...
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir Iidžiausi ka-

< ££'£,.»<». neio.M hEIEiKO E.TVS APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA aporauua gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpines pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais. ________
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo 8100.00 iki 
JI0.000 00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga Siais laikais kiek
vienam. . .
SI.A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją
gauna pats. . , _ ... ...
SI.A galima gauti apdraudą nuo gimimo dienos :ki gilios se
natvės. , ,
SI, A kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikta 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W«t 30th Street New York 1. N. Y.

KĄ DOVANOTI?

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

kietijos parlamento vicepir-i ios organizatorių Stasi Gečą. 7252 So. Rockwell St.. Chicago, IIL, 
mininkas dr. R. Jaeger. Nors' 
jis ir senas parlamentaras, 
bet ši kartą pamiršo, kad 

. kalba lietuviams, o ne vo- 
■ kiečiams.

Jam baigus. Vasario 16- 
sios gimnazijos mokinys ta
rė žodi Lietuvos jaunimui- 
Jo kalba buvo labai gerai 
suredaguota ir pasakyta, ir 
jis nustelbė prieš ji kalbėju- 

Į sius.
Meninę programą atliko 

Vasario 16-sios gimnazijos 
mokiniai, svečiai iš Ameri
kos — dainininkė Aldona 
Stempužienė ir pianistas A.
Smetona.

Minėjimas buvo baigtas

60629, telef. PR 8 -8034. Užsiregistravę ekskursantai gaus toli
mesnes informacijas, kain pasiruošti kelionei.

Prašau pasiskubinti registruotis, nes pritrūks vietų.

Ir man teko po minėjimo 
ištisa naktį traukiniu namo 
grįžti kartu su keliais, kurie 
darbe turėio būti 6 vai. rvto. į 
Jie kaip tik tuo laiku tesu- 
spėjo namo grižti ir. vadina
si. nemiegoję eiti i darbą. O 
jei minėjimai britu šeštadie
ni, to vargo jie nebūtų turė
ję.

Antras dalykas, kam kun. 
dr. J- Aviža turėjo varginti 
klausytojus tokia bloga vo
kiečių kalba? Ar negalėjo ji 
pakeisti tas. kuris moka ge- 

, rai vokiškai?
Daug kas nesupranta, ko-i 

dėl tokie minėjimai daromi' Trečia, rengėjai turėjo ži- 
sekmadieniais. o ne šešta- noti. kad salės akustika blo

ga. tai kodėl nepastatė tin

-ooooscooisosecr oe vj-tvmooo

Ruoškitės 
„KELEIVIO“ 

banketui 
balandžio 25d

Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje istorija, 1914- 
1964, 112 psl.. gausiai iliust- Lietuvos himnu, 
ruota. medžiagos linkime 
talkino Pranas Stalioraitis.
parašė Andrius Jakubaus-, .... T _ . . , , ., , . -- tz dieniais. Juk i juos laukia-kas. spaudai paruošė Kas-. . , . -•w-,K isuiHn Q„ci ; raa ^kstancių is toliau. karnoj vietoj mikrofono me tentas Norkus, išleido Susi- Jie atvvksta> kodėl ren- - - * nrn 
vienijimas Lietuvių Argen- gėjai nepagalvoja, kiek jie! - ! •
tinoje. : privargsta- 1 J. P

I SKAITYK STASIO Ml- 
PARAŠYTĄT . ... . CHELSONOJeigu yra reikalas amen- ..

kio/-i iri nuHnvnnnti knvira. | KNYGĄ: Lietuvitg iieivija
Amerikoje,” DAUG PA* praeitis“ 11 tomo knygą 1,
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00,
KIETAIS—S5.no

PALENGVINKITE MOŠŲ

DARBĄ
Kiek laiko ir pinigo sutau

pytume. jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo

TAUTOS PRAEITIS 

Keleivio administracijoje
galite gauti žurnalo “Tautos’ “Keleivio” administraci 

ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
mirš** numirti ir senąjį.

198 psL, kaina $5.00-
Joje J. Jakštas rašo apie 

1863 m. sukilimą Lietuvoje, 
Vilniškis apie lietuvius Vil
niaus krašte, J. Rugis apie 

■ Sibiro lietuvių batalioną 
1918-1919 m. ir kt

KNYGOS JAUNIMUI

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

prenumeratai pasibaigiant, GINTARO TAKAIS, J. Na 
atsiustu reikalinga suma- rūnės eilėraščiai, daug ilius-- PAŽINK LIETUI «-««>•

DDAriT. KETURKOJIS UGNIAGE-PRAEITl
“Iš praeities tavo sūnūs te 

stiprybę semia,“ -giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
paraiyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga,

tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

LEAVE YOUR TEARS 
IN MOSCOW, B. Armonie- 
nėa atsiminimai iš Sibiro 
vergų stovyklos, surašyti A.
J. Nasvyųio, 222 psl., kaina 
$3.95.

HISTORY OF THE LI
TO U ANIAN NATION, pa
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10-

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania/* 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

"Lithuania land of he- 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B.
Končius, iliustruota, 211 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI- lengvai skaitoma,
AN RECIPES- parašė Juzė! $12. Ją galite gauti Keleivio 
Daužvardienė. kaina $2. administracijoje.

. * |

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarka* bruo
žai, 176 psi., Kama........................... ............................. .. $2.00
Dan Kui '.ičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba; Įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nue 
2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik...................................................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Cicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina...........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .......................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina ___ _________ ______ $2.00

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas, gera dovanu 
vaikams, bet ir senelia* 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

IICLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
tono apyafcKcitėa vaikams, 69 pil
kam* .................................. SI

GINTARĖLĖ, J. Narams pasa
lia, gražios iliustracijos, 24
psl., kaina ............... $1.00
Ta pati knyga anglų kalba,
kaina ........................ $1.00

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto1 
15 pasakų ir padavimų, 186 

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

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas, 336 psl, kaina $5.

VLADAS NAGJUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo h 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai

1 gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite 
kad geriausia

Stepono Kairio ”Tau. Lie
tuva“, kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo“, kaina $5.50

ivipro Bielinio “Penktieji 
sietai“, kaina $6.00.

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

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

TIKRA TEISYBE

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

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

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

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė. 11 d., roma
nas. 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą, SIKSNO-
_ SPARNIŲ SOSTAS, oremi-

, 7*^ juotas romanas iš politiniųdovana bus J x OCoemigrantų gyvenimo, 268 
nsl.. kaina $2.50.

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

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

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

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

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

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

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj 
“Tikra teisvbė apie Sovietu 
Sąjungą.“

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją. apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są- *^.00 
žinės laisvę ir tt ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir Įdomi paskaityti. Jos 
dairia tik 50 cpnttj

Knygoje pirmą kartą pla-1. 
čiai aprašytas Karo Muzie-1 ,r 
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovu paminklai din
go-

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

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

“ “ -- -----------7------- Vvtautas Alantas: TARP
Šiandien, kada prieš 10 DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 

metų miręs Juozas Stalinas, pusi., kaina $4.56.
Pranas Naujokaitis: U- 

PELIAI NEGRĮŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina

pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 

jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS. 
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 

Kaina 25 centai.

Į <5.00.
Alė Rūta, MOTINOS 

RANKOS, romanas apie 
motinos meile, ios tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti- 

Į krais lietuviais, 397 psl., 
■ kaina $4.00.
mo.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.

t

VIENINTEI.fi
KIETAIS%25e2%2580%2594S5.no


Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 10. 1965 m. kovo 10 d

Vietines žinios
KĄ MES REGĖSIME 

BRANDOS ATESTATE?

Bendruomenės susirinkimas
Lietuvių Bendruomenės*

Gaila, jeigu nebuvote 
Kaziuko mugeie

Bostono apylinkės narių vi
lkautai kasmet rengia suotinis susirinkimas bus 

Kaziuko mugę. Šiemet ji bu- 1965 m. kovo 13 d. 7 vai. 301 
vo kovo 7 d. Pilna So. Bos- min- vakaro So. Bostono

L. Fodoro 3 veiksmų Pje
sėj B.andos atestate**, kurį 
Lituanistinei mokyklai pa-

: remti kovo 28 d. 5 vaL po tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa- Lietuvių Pil. Draugijos ma-; 
Pietų S. Bostono Lietuvių lė prigužėjo skautų, jų tėvų žojoje salėje apylinkės at-į 
PiL Lr-jos salėj mums įteiks ir bičiulių. Buvo svečių net stovams i apygardos suva- 

KELEIVIO 60 METŲ SUKAKTUVINIS BANKE- Dramos sambūris, regėsime, iš Worcesterio. Waterburio žiavimą išrinkti.
TAS BUS BALANDŽIO 25 D- SO. BOSTONO LIETU- ^°kyįį? «rvenun4 daug ir kt. \ įsi džiaugėsi tais gra- Visus maloniai kviečiame 

kuo skirtmgą, negu amen- ziais darbeliais. kuriuos dalyvauti.
VIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS III AUKŠTO SALĖJE, kietiškasis- Tai dar "gerųjų skautai-skautės pagamino ir Apylinkės valdyba

PRADŽIA 5 VAL. VAKARO. laikų“ mokykla, kurioje siūlė kiekvienam įsigyti. O 
ko čia nebuvo! Medžio dro-

V. ANESTA BUS 
KELEIVIO BANKETE

Alto posėdis

šiukšlių dėžėj rastas moki
nės "meilės laiškelis** yra 
sukrečiantis įvykis. Be to, ar 
gali mokytojas pamilti mo-

žiniai. mezginiai, audiniai, 
lėlės, gėlės, margučiai, — 
visko nė nesuskaičiuosi! Ir

t

EDMUND L. KETVIRTIS £ 
►

PAULA B. KETVIRTIS f
LICENSED BROKERS £

►
KETVIRTIS REALTY

$79 WEST BROADVVAY ►
SOUTH BOSTON, MASS.. 02127 ►

* TeL 268-4649 __  |

REAL ESTATE
A & S CONSTRUCTION 

COMPANY
Sienų klijavimas apmušalais, 

dažymas,
kambarių pertvarkymas, 

klojimas lentelėmis ir kt., 
mūrijimas,

durų ir langų pakeitimas, 
spintos virtuvėje ir kt., 
kambarių padidinimas,

naujos grindys. 

Priimtinos kainos.
Niekas dėl jų negali 

varžytis.
Skambinti tel. LI 2-2776 

tarp 9 vai. ryto ir 5 vai- vak.

mcomjcni j i ii meonPj
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. aixht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645 

^eeoooeeeoeoGeeoeeooooroĮ*

Darbininkų dr-jos gegužinė
Lietuvių Darbininkų Dr- 

jos 21 kuopos gegužinė bus 
Bernice Claire 

organizaci
jos prašomos tą dieną savo 
gegužinių neruošti.

kine, kad ir jau baigiančią vis vieni už kitus gražesni, o liepos 25 d. Be 
Amerikos Lietuvių Tary- gimnazją? Tai irgi didelė kai kurie lyg senų meninin- sodyboje. Kitos 

bos posėdis bus penktadie- problema, kurios atomazgą kų ranką darbo.
nį, kove 12 d. 8 vak vak.. So. reikia patiems pamatyti ir ,

Senajai kartai gerai žino
mas visuomenininkas Vin
cas Anesta prieš 2 metus 
sunkiai sunegalavo, ir šian
dien jis dar neatgavo visų 
turėtų jėgų, bet jau įsigijo 
Keleivio balandžio 25 d. į- 
vykstančio banketo du bilie
tus — Nr. 1 ir Nr. 2. Jis sa
ko, kad tokios retos progos numeryje paskelbtą bosto- sius menininkus Mariją Gi 
negali praleisti ir būtinai tu- niškių aukotojų Vasario 16- neitienę, Aldoną Gineitytę, 
ri tame bankete dalyvauti, sios minėjime sąrašą nepa- Giedrę Karosaitę, D:—*-

Bostono Lietuvių Pik Dr-jos, išgirsti, 
patalpose. \ isi nai iai k\ ie- Mes gerai pažįstame savo 
čiami dalyvauti, nes įeikia nusipelniusius aktorius Ri- 
spręsti svarbius klausimus, fe, Auciejūtę, Zita Zarankai-

Tikrai džiaugies, maty
damas tokius gražius Balti
jos (tuntin. Stefanija Subai- 
tienė) ir Žalgirio (tuntinin-l Trečiadienį, kovo 17 d.,

Trečiadienį paradas

. , • i -• i kas Česlovas Kiliulis) tuntų So. Bostone bus kasmetinis
tę, Jurgi Jasmska. Jie mus darbelius. Todėl ir anglų pasitraukimo — šv-

Atitaisoma klaida vįs žavėdavo. Bet ar jūs ma-
Per klaida į praeitame tėte mūsų scenoje naujuo- “ — »• •iją Gi- 

įeitytę, 
Birute

sakau: gaila, kad nevisi atė- Patriko dienos paradas, kū
jo tų grožybių pamatyti. ; ris prasidės 1:30 vai. popiet. 

.. . , .. • Prieš tai 10:30 vai. bus iš-
. . ., . .j-- • - . kilmes prie paminklo Dor-

ZS Hei«hte (Thomas
Neabejojama, kad V. A- teko A. ir J. Januškevičiai, .Vaičjurgytę, Algį Anbma-: ti nes skautėms ........... park

nešto, pavyzdį pasek, ir kiti kurie aukojo $16. M. Simą- v.qių, Antaną Janušką. Ed- padėjo ir gardžių valgių pa- Edm Ketvjrtis 
ir iš anksto nasirŪDins isi- • vičius — $10 ir Fel. ir Al. vardą Mickuna. Joną Valiu- gaminti

konį ir Povilą Žičkų? Gal ir 
ne. Tai bus tikrai reta proga 
iuos paregėti šiame kūrybi
niam darbe.

Spektaklį organizuoja Li- 
1 tuanistinės mokyklos tėvų

ir iš anksto pasirūpins įsi
gyti bilietą. Jo kaina tiktai Karosai — $5. 
į? gn I Už klaidą atsiprašome.

Trans--Atlantic Travel Service

Uoli jaunimo auklėtoja

rūpinasi 
tos dienos garsinimu spau
doje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

d

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
krastus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis

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

t ĮPĖDINIS
} OPTOMETRISTAS
! Valandos:

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. J 
Vakarais iš anksto susitarus } ’

447 BROADWAY •
( South Boston, Mase i

Biletai lėktuvais - parūpina viešbučių užsakymus, komi,elas KomiteloT ą _ 1 _ 1 • * /UrlVVM 1t adeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, kc

gom po vaidinimo bus dar

Paulina Kalvaitienė. Gied-] Jei būna graži diena, to nuo 9 vai. ryto iki 6 val. vak* 
rėš Karosaitės padedama,' parado pažiūrėti susirenka o šeštadieniais
paruošė veikalėlį ”Snieguo- tūkstančiai žmonių, net ir iš w , ... ... 9 v_i __ 
lė ir septyni nykštukai“, ku- 1 toliau atvažiavusių. nuo 8 vaL °l° 2 V‘* P P’
ris buvo gerai suvaidintas, i

Aplamai, Kaziuko mugė
gausus bufetas, baras ir šo- buvo didelė, graži ir įvairi, 
kiai. Taigi tą vakarą jau iš ja džiaugėsi jos lankytojai, 
anksto rezervuokite šiam į- 0 nemažįau pagrindo turi 

Į vykiuL ’ džiaugtis ir jos rengėjai,
i - ----------------------------- i Ž-tis

327 W. Broadvray,
So. Boston, Mass. 02127

Uodas, peržiemojęs už, Tel. 268-0068
krosnies, linksmai čirpė: į Vedėjas J. Vaičaitis

—Butą čia žiemos! Vos 
nesudegiau iš karščio.

_ ____ -r- i . o o-c. i Išnuomojamas butas suaugu-
6311 Tresi DlzvyrtrzTT z-z z, JU. -- ' . - vic*c • foOTmrc, o. 6tfe St..
persiunčiame Jūsų sudarytus siuntimus { LIETUVĄ ir VISAS tarp K. ir L gatvių, antrame-.

kitas Rusijos valdomas sritis. -aukšte.— 1 .kambariai, .vonia,'
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali- krosnis ąžuolinės grindys,
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė- šiltas vanduo ir kiti patogumai. ’ 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs- *^einont uotas
kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skary tes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų ištaigoje .
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų j PgĮgj* JldJcSVįįtis Į

$42.00 mėnesiui.
Kreiptis tel. 268-2814.

------ - ... ...• t
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas •
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSU NČlA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame au INTURISTO įgaiiojimau 

Siuntiniai priimami na««iien nuo V iki 5 vai. vak.. Ketvirtadieniai® nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d
, »« !«»%«« ą IMl'OlSIC

! Atlieku visus pataisymo, remon- 
J to ir projeictavinio darbus iš lau- į 
• ko ir via u je, gyvenamų namų ir ’ 
' biznio pastatų, pagal Jūsų reika- j 
I lavimą. šaukite visados iki 9 va- < 
j landų vakaro. j

Kaina

IEŠKOMA SIUVĖJŲ 
(Stitchers)

Išmokysime šio amato 
Geros darbo sąlygos 

STATE COAT FRONT CO. 
90 Wareham St„ Boston 

Tel. H U 2-6591

Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL, 

So. Bostoa

LAISVĖS VARPAS
naujosios angluos lietuvių 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA j

Sekmadieniais 8-9 vat ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
IS WK0X, Framingham. Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROCKTON 18, MASS.

TeL JUniper 6-7209

Ketvirtis & Co.
; —JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
; Papuošalai
Į Elektros Prietaisai 
{ Rūpestingai taisome laikrodžius, J

tiedus. papuošalui

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Telefonas AN 8-3630

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti GE61204
Naujas ”P A G A L UŽSAKYMĄ*

FORTŪNA.
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

Į JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

Patvarumas

Mėgiamiausias 
modelis 
FT 2

Visos tos žymės rodo, kad ”pagal užsakymą“ 
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
burneriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

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

Shell degimo galva 

Svarus geras šildymas

Aliumininis apdangalas 

Darbingumas, taupumas

PARDUODA, įRENGIA IR APTARNAUJA

FORTUNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai 
487 WASHINGTON STREET 

DORCHESTER, MASS. 02124

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
i Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat * 
Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,—

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštus 

d o v a n ų—s i u n t i n i ų

Skyriuje jūs rasite didelį pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
medžiagų, taip pat įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE 
Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

Gerb. klientų patogumui užsakymus galima atlikti telefonu 
Informacijų prašome kreiptis telefonu, raštu arba vietoje.

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 

1 pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

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

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

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
9

j Draudžiame nuo polio, viso- 
Jkių kitokių ligų ir nuc nelai- 
5 mių (ugnis, audra ir kt) ..
} Visais insurance reikalais 
J kreiptis:
! BRONIS KONTRIM
t Jastire of thePeaee—ConstsMe 
Į 598 E. Broadway 
' So. Boston 27, Mass.
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

t

; Dažau ir Taisau <
a Namus iš lauko ir viduje, h

Lipdau popierius ir taisau} 
viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią
medžiagą. 1

JONAS STARINSKAS 3
220 Savin Hill Avė. j
Dorchester. Mass. j

e Tek CO 5-5854

JTel AV 2-4026

Dr. John Repshis •
LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2—4 ir 6—8 Į 
Sekmadieniais ir šventadieniais J 

parai susitartas I
495 Columbia Road ! 

Arti Upham’s Corner ! 
Dorchester. Mass. !

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirarraa 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ckis:
287 Ceveord Rd.. Billeriea, M

TEL MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Lanrama 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




