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Plyšys tarp Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos nemažėja

Maskvos konferencija nieko gero nedavė. Kinijos 
griežta nota dėl demonstrantų prie JAV ambasados mal
šinimo*

Šiandien aišku, kad viena Kinijos studentai buvo ap- 
iš Chruščiovo pašalinimo' siginkiavę akmenimis ir ki- 
priežasčių buvo įtempti san- . tais panašiais aštriais daly- 
tykiai su Kinija. Jį nuveltu- kais, kuriais puolė begink, 
šieji manė tuos santykius iš
lyginti. Jie sutiko Chruščio
vo numatytą sušaukti konfe
renciją atidėti, tikintis kad 
laikui bėgant santykiai su 
Kinija išsilygins. Mat, kon
ferencijos tikslas buvo pa
smerkti Kiniją. Pagaliau ji 
buvo sušaukta kovo 1 d.

Dar prieš konferenciją 
pats Kosyginas aplankė Ki
niją. bet jos vadų nepajėgė 
Įtikinti ir patraukti toje kon
ferencijoje dalyvauti. Ir iš

liūs policininkus. Atsakyme 
reikalaujama, kad kiniečiai 
studentai būtų sudrausminti. 
Be to, notoje Kinijos komu
nistai mokomi, kaip reikia 
kovoti su imperializmu, o 
ne savo tarpe piautis. Girdi, 
praktiški žygiai prieš agre
sorius yra vienas dalykas, ir 
visiškai kitas — skatinti 
„maištus“ prieš užsienio 
ambasadas, kas yra priešin
ga tarptautiniams susitari
mams.

26 kviestųjų komunistų par- Be to. Kinija vis dažniau
tijų tedalyvavo tik 19. Ne- primena, Kad Sovietų Sąjun- 
lengva buvo ir joms rasti ga turi pagrobusi Kinijos že- 
bendrą žodį. Ir jos Maskvos, net daugiau kaip 506, 
autoritetui nepakluso taip, Į Aišku, tas
kaip anksčiau paklusdavo- ’ gruuOniškiems

Toje konferencijoje jaul valdovams negali patikti, 
neįstengta kiniečių pa
smerkti, bet kalbėta tik apie 
visų komunistų partijų vie
nybę.

Bet visa tai nesumažino to 
plyšio, kuris buvo tarp So
vietų Sąjungos ir raudono
sios Kinijos. Gi pastaruoju 
laiku las plyšys net padidė
jo.

Štai. kaip žinoma, sovietų 
policijai ir net kariuomenei 
teko išsklaidyti studentų de
monstracijas Maskvoj prieš 
JAV ambasadą. Ten užsie
niečiai studentai buvo ap-

ii fine. 
XXI uuuic*uk;

į Šiaip ar taip, o vienalyčio 
komunistų sąjūdžio jau ne
bėra, ir kuo baigsis Mask
vos ir Kinijos varžybos dėl 
pirmavimo, šiandien dar 
niekas negali pasakyti.

Vietname vėl daužė 
komunistų stovyklą

P. Vietnamo 
tuvai praeitą

ir JAV lėk-

žemėlapis rodo šiaurės Vietname vielas, kurias JAV 
ir P. Vietnamo lėktuvai daužė pradedant vasario 7 d.

Harold Wilson 
lankusis JAV

Anglijos darbiečių vy-! 
riausybės premjeras Harold 
Wilson balandžio mėnesį ; 
vėl lankysis JAV- Šį kaitą 
jis atvyksta kalbėti Nevv į 
Yorko ekonominiame klube,! 
kuriam priklauso žymūs 
bankininkai ir kiti biznie
riai. Ta pioga jis tikisi pa
simatyti ir su prezidentu 
Johnsonu ir išsikalbėti Viet
namo bei kitais klausimais.
v tik grįžo iš pOijcjja mušė. spardė, min-
Vokietijos, netrukus jis za- džiojo ^„6,^ dujomis 
da lankytis Paryžiuje. Ro- tloškino žm reikalau- 
moje. G vel.au sovietų Są-ijaniius , ygi pi!ietinių tei.

Pak,SW- į o jos veiksmų paskatin- 
’ ti aršūs segregacijos šalinin
kai taip sumušė kun. Jame3

ne ir Malaizijoje.

Arabai nutrauks su 
V. Vokietija ryšius

Try likos arabų valstybių 
užsienio reikalų ministerių 
konferencija nutarė nu
traukti diplomatinius ryšius 
su Vakarų Vokietija, jeigu 
ji užmegs diplomatinius 
santykius su Izraeliu. Bet 
Nasseriui nepavyko įtikinti 
kitus atstovus užmegzti di
plomatinius ryšius su Rytų 
Vokietija.

Apiplėšė Lietuvių | Kriminalistai šaudo 
Klubą Lynne, Mass, vienas kitą

Kovo 12 d. popiet mas
kuotas plėšikas įsiveržė į 
Lynno Lietuvių Pil. Klubą 
ir iš klubo vedėjo J. Žuko

Praeitą pirmadienį Bosto
no priemiesty Sommervillėj 
nušautas buvęs kalinys

sekmadienį ' pagrobęs $2,065, iššoko pro

Šeimoj rasistas užmušė 
unitarų kunigą J. Reeb

Rasistai nužudė baltąjį kunigą iš Bostono. Protestai 
visame krašte. Prezidentas imasi priemonių panašiems 
įvykiams išvengti. Gubernatorius VVallace neklauso pre
zidento patarimų.

Praeitą savaitę pietuose son gausios delegacijos prie-
vėl matėme vieną baisią sce
ną tragedijos, kuri ten se
niau prasidėjo. Alabamoje

šaky. Kai šie žodžiai rašomi, 
dar nežinoma, kaip ten ta 
diena praėjo. Laukti dar vi
sa ko galima, nes padėtis 
nėra normali. Ji nebus nor
mali, kol vietos valdžios pa
reigūnai nesirūpins tuo rei
kalu. kol ten visi gyventojai 
nebus laikomi lygiais.

Pirmadienį prezidentas 
Johnsonas kalbėjo kongre
sui, ragindamas skubiai pri
imti įstatymą, kuris panai
kintų esamus balsavimo su
varžymus ir garantuotų vi
siems piliečiams lygias bal
savimo teises.

PREZ. JOHNSONAS 
REMIA MENĄ

Prezidentas Johnson pa-

Reeb, atvykusį iš Bostono 
su daugybe kitų dvasiškių ir 
pasauliečių, kad jis po kelių 
dienų mirė ligoninėje.

Tie įvykiai sukrėtė visą 
i kraštą. Protestai ir reikala
vimai užkirsti kelią pana
šiems įvykiams nesiliauja.

Prezidentas kalbėjosi su 
Alabamos gub. Wallece ir 
jam aiškiai pasakė, kad jis
nepakęs panašių įvykių, kad siūlė kongresui pasKirti $i ^LT fl

visų Alabamos gyventojų 
teisės turi būti apsaugotos, 

j nors tai gubernatoriui ir ne-
Rubu teis kovo 29 d. pa}ik^; Jis patarė guber

natoriui imtis priemonių 
Jack Ruby. nušovęs prez.; duoti negrams pilną balsavi-

Kennedy nužudytoją Os- mo teisę, su abiejų pusių at-
vvaldą, yra nuteistas mirti. 
Jis padavė apeliaciją, nes jo 
gynėjai iškėlė bylą pripa
žinti jį nesveiko proto. Jei

stovais aptarti 
kaip gyvenimą 
normales vėžes. 

Gubernatorius per televi-

pnemones, 
grąžinti į

Francis Smith. Tai 20-tas jis bus tokiu pripažintas, tai zjją pareiškė, kad jis to ne 
kriminalistas, nužudytas to- mirtips bausmė nobus wk-mirties bausmė nebus vyk

bombardavo Š- Vietnamo largą į lauke esantį automo- kių pat kriminalistų per pa- doma net ir tada, jei ape
laivų stovyklą Tiger saloje, 
20 mylių nuo kranto.

skutiniuosius metus.
Vienas iš tos gaujos Mc-

bilį ir nuvažiavo.
Vedėjas pinigus buvo at- 

Tam žygiui vadovavo pat- sinešęs iš banko čekiams Laughlin yra suimtas ir lau- 
keisti. Tai daroma penkta-: kia teismo-
dieniais ir šeštadieniais. ’

Kolumbijoj pagrobė
Buvęs gubernatorius milionieriaus sūnų
dabar šof eris Kolumbijos sostinėje die

nos metu pagrobtas milio
nieriaus Herrera 8 metu sū-

liacija ją patvirtintų.
Teisėjas paskyrė bylą Ru-

darys. bet jis sutiks kalbėtis 
su negrų atstovais, jeigu jie 
nėra kurios nors subversyvi- 
nės grupės nariai. Bet jam

milionų fondu 
deralinė valdž

iš kurio fe- 
a galėtų skir-

mušti. Dėl to Kinija Sovietų sai p Vietnamo oro pajėgų 
Sąjungos vyriausybei įteikė vadas vicemarš. Nguyen 
griežtą notą. Joje nusiskun- ęao Kv. Tenykščiai šiaurės 
džiama dėl žiauraus Azijos vietnamiečių įrengimai vi- 
studentų demonstracijos sįškai sunaikinti, 
malšinimo ir reikalaujama.'
kad sovietų vyriausybe pri-, ChrUŠČioVūS Vėl
pažintų savo klaidą ir stu-į Neseniai paaiškėjo, kad
denius atsiprašytų. O aišku, pasirodė viešumoje buvęs 1953-57 metais W. , _ ,. ...
kad sovietinėje santvarkoje/™ , . Virginijos gubernatorius nus' Penkl v-vral valk* Pa
tai padaryti neįmanoma, nes Praeitą sekmadieni Niki-jCa Marland dabar Chi-
ten valdžia visada yra ”ne- ta Chruščiovas pirmą kartą
klaidinga“. pasirodė viešumoje: jis at-: mobį]j Taip j0 gyvenimo ... .. . . ,,..™

Sovietai į tai atsakė, kad vyko paduoti ba.są savival- ke]jas ak dėl aikoho_' ralkalauJa $*>0,000.
dyb.ų rinkimuose. Apie jo |io Daba,. jfe ne ri Visa policija, net ir kanuo-
atvykimą policija žinojo, darbu patenkintas> darbo! menes daliniai ieško pagio- 
nes u nurodė, kame turi sto- viai |ain na, .. ,!aiko bejų. L z suradimą paskelb-
vėti užsienio žurnalistai ir

grobė dienos metu. einant 
jam kartu su kitais vaikais1

by sveikatos ^stoviui nagri-i jr ramiųjų negnj vadas kun.
King yra subversyvus žmo
gus. Taigi, iš gub. WeHace

nėti kovo 29 dieną.

Streikas“ Walpole 
kalėjime

Apie 200 Walpole. Mass., 
kalėjimo kalinių praeitą sa
vaitę buvo metę darbą, rei
kalaudami geresnių darbo ir 
gyvenimo sąlygų.

Taip kitų reikalavimų

y»

cagoje vairuoja taksi auto- r. 1 'u į, ... - 5,tnVU. aHvat- mnhili Tain i n (rvvDnimnls mokyklos. Pagrobėjai uz i buvo ir šitokie, pakelti atly
ginimą už darbą, pavalgius

Vietnamo komunistai

fotografai. Paklaustas, kaip 
jaučiasi, jis atsakė, kad ge
rai, kaip ir visi pensininkai.
Į korespondentų klausimą, 
ar su juo galima pasikalbėti.; 
atsakė, kad ne dabar, betl 
kada nors vėliau.

viai taip pat jį laiko geru 
tarnautoju.

Angliakasiai daužo 
policijos būstinę

leisti eiti dantų plautis, o ne 
tiesiai į darbą, leisti pasi 
rinkti sargybinius, nereika

elgsenos nematyti, kad jis 
stengsis kuo greičiau norma
lią padėtį sudaryti.

Prezidentas Johnsonas y- 
ra paiuošęs atitinkamų įsta
tymų pakeitimus, kurie ppa- 
naikintų dabartinius balsa
vimo teisių įstatymo trūku
mus-

Jie numato panaikinti 
nevisiems lygius reikalavi
mus, paskirti federalinius 
registratorius, kurie užtik

rintų balsavimo teisę pagal

ti lėšas visokiam menui ska
tinu. Manoma, kad kongtt- 
sas tokiam pasiūlymui pri
tars.

Nuo prez. Roosevelto lai
kų federalinė vyriausybė to
kio fondo neturėjo.

SKOTŲ DEGTINEI 
TRŪKSTA STATINIŲ

Skotų degtinė (vvhisky) 
turi išsistovėti medinėse per
sisunkusiose statinėse- Tos 
degtinės pareikalavimas vis 
didėja, tai pritrūko ir sendi- 
nimui reikalingų statinių. 
Del to kai kurios daryklos 
turės laikinai užsidaryti ir 
gamybą sustabdyti.

Pernai Britanija iš tos 
degtinės turėjo 258 mil. do-

I -lenų pelno.
i
VALDININKAI NEGALI 
IMTI DOVANŲ

Prezidentas Johnsonas už
draudė Baltųjų rūmų valdi- 
rinkams tarpininkauti val
džios įstaigose privačių as
menų reikalais ir priimti di
desnę kaip $25 dovaną. To-

Chicagos gubernat. 
Stratton išteisino

ta *>5,000 dovana.

Peronistai laimi 
Argentinoje

Apie 1.000 Mieres kasyk- , Sekmadienį Argentinoje
_ ... * . rMitzrs Mnk’imai Fiov nocici•lų (Ispanijoje) angliakasių ^u.vo. nnl?mah Dar nevisi

užpuolė policijos būstinę, b?kai v^ka>«uoU, bet jau 
i ii™ aišku, kad peronistai laimes

35% visų balsų, gal dau-

Du terminus buvęs Chica-, 
gos gubernatorium respubli
konas YVilliam Stratton bu-

sulaužė stalus, kėdes, 
kelis policininkus lengvai 
sužeidė.
r Panašaus atsitikimo ten i nQrtiia 
nebuvo nuo pilietinio karo " J?
1989 metais. 1 erOnas

Valdiniu pranešimu, taišiaure,
praneiė radę Įeit. Edwardo VO patiaukt»S. /ll esąs komunistų darbas
Dicksono lavoną. I^akunas vasa 
rio 7 d. bombardavo š. Vietna
mą. jo
ir nukrito j jūrą.

lauti rytmetiniu patikrinimų! kvalifikuotiems as-Į kią sumą jau buvo nustatęs
—i,, išsirikiuoti prie durų meI nns’ Vletos registratorių prez. Kennedy.metu 
ir kt.

VOKIETIJOJE SALINA 
NACIUS TEISĖJUS

V. Vokietijos parlamen-

egistiatorių 
atmestiems, bausti vietos pa
reigūnus. kurie trukdo turin- : 
tiems teisę registruotis ir į 

; balsuoti.
\ alstybės departamentas 

įsakė patraukti atsakomy-Į 
bėn tuos asmenis, kurie ' 
žiauriai elgėsi su demonst-! 
rantais.

Piezidentas Johnsonas i-

tas nutarė papildyti konsti
tuciją straipsniais, kurie 
verstų atsistatydinti visus 

o__ , dabartinio pre-į teisėjus ir prokurorus, bu-
zidento Illia liaudies radika-, vusius tose pareigose Hitle- sakęs tam tikram kai iuome-

Į rio metu ir baudusius mirti- nės daliniui būti pasiruošu-
buvo nuverstas1 mi tada ir tokiais atvejais, šiam. vykti į Alabamą tvar-

1955 m., pernai giuodžio; kada buvo galimi ir kitokie kai sugrąžinti, 
mėnesį jis mėgino grįžti į švelnesni nutarimai. j Pirmadienį Selmon į pa-

Taip pat pratęstas teimi- maldas už nužudytąjį kun. 
na> naciams kriminalistams' Reeb buvo suvažiavę daugy- 
bylas kelti po gegužės 8 d.,; bė žmonių iš tolimų vietų. į
kada turėjo prasidėti įsise- Ten buvo nuvykęs ir Mass. rat* Prancūzijoje. Jis yra 91 m.

giau, negu

v

& « tfr r

Argentiną iš Ispanijos, bet 
nė viena P. Amerikos vals-Byla tęsėsi net 10 savaičių Jau anksčiau buvo rašyta,

ir baigėsi prisiekusiųjų tei- i kad streikavo studentai, j tybė neleido jam iš lėktuvo 
lėktuvas buvo pašautas jų sprendimu: ”Nekal-'reikalaudami daugiau lais-Į išlipti, ir jis turėjo grįžti ten, 

i tas“.

Rašytojas Somerset Maugham 
sunkiai serga St. Jean.Cap-Eer-

ves. iš kur buvo atvykęs. nėjimas. vicegubei natorius Richard- amžiaus.
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KAIP STALINUI KINKOS
DREBĖJO ,>

Kiek ir mūsų komunistai 
yra prirašę apie Stalino ne
paprastus karinius gabu
mus, drąsą, sugebėjimą ir, 
sunkiausiose sąlygose nepa
mesti galvos ir. šaltai ap-‘ 
svarsčius, rasti geriausią iš
eiti! žinoma, visa tai buvo 
Jonelių durnelių girdėtų pa-' 
sakų atpasakojimas arba są
moningas melas.

Įdomu paskaityti, ką apie ‘ 
Staliną savo atsiminimuose Į 
rašo senas Įžymus* komunis- į 
tas. nuo 1932 iri 1943 metų ! 
buvęs Sovietų Sąjungos am
basadorius Londone, dabar 
komunistų mokslo akademi
jos naiys Maiskij-:

"Prasidėjo karo antroji 
diena.“ rašo Maiskij, —”iš 
Maskvos nė garso. Prasidė
jo trečioji, ketvirtoji karo į 
diena — Maskva vis tylėjo, j 
Nei Molotovas, nei Stalinas: 
nerodė gyvybės ženklų. 
Tada aš nežinojau, kad nuo 
Vokietijos užpuolimo dienos 
Stalinas užsidarė savo kabi
nete, nieko nematė ir neda
lyvavo jokiuose valstybinių 
reikaų sprendimuose. Todėl 
ir birželio 22 d. per radiją 
kalbėjo Molotovas, o ne Sta
linas. ir sovietų atstovai už
sieny tokiu svarbiu momen
tu iš centro negaudavo jo
kių nurodymų.“ ,

Tik liepos 3 d. Stalinas

Amerikos tragedija Šeimoje
*’Kas Įvyko Šeimoj — buvo Amerikos tragedija“, 

taip prez. Johns ;.as apibūdino praeitos savaitės Įvykius 
Alabamos mieste Seimą. O kas ten Įvyko?

Kovo 7 d. ten gub. Wallaee Įsakymu policija lazdo
mis mušė, ašarinėmis dujomis troškino, arklių kanopomis 
mindžiojo ramius JAV piliečius, kurie is Šeimos mėgino 
žygiuoti i Montgomerv Įteikti gub. AVallace prašymą pa
šalinti neteisėtas kliūtis, kurios daromos negrams Į balsuo
tojų sąrašą Įsirašyti. Keliasdešimt žmonių buvo nuvežti Į 
ligoninę pagalbai suteikti. Valdžios pareigūnų elgesys vi
sai atpalaidojo rankas tiems, kurie ir šiaip jų negali su
laikyti : tą dieną vėliau unitarų kun. Reeb buvo taip su
muštas. kad ketvirtadieni ligoninėje mirė-

Visame krašte dėl to kilo milžiniškas pasipiktinimas.
Protestuoja kongresmanai. gubernatoriai, kunigai, visur 
šaukiami milžiniški mitingai. Visur šaukiama, kad pana
šūs Įvykiai neturėtų pasikartoti. Tai pareiškė ir preziden
tas. Jis Įsakė tam tikriems kariuomenės daliniams būti 
pasiruošusiems, kalbėdamas su gub. Wallece aiškiai jam 
pasakė, kad, ar jam patinka ar ne, visi piliečiai turi 
lygias teises ir Alabamoj. Bet užkietėjęs negrų teisių prie
šininkas gub. AVallace, vėliau kalbėdamas per televiziją, 
ne apgailestavo savo elgesi. bet lyg pasityčiodamas, pa
reiškė, kad Alabamoj vis ''turintieji teisę ir kvalifikuoti“ 
asmenys turi būti registruoti ir jiems turi būti leista bal
suoti, bet nepasakė, kas yra tie kvalifikuoti ir turi teisę 
(eligiblek O gyvenimo praktika rodo, kad yra apskričių, 
kur nė vienas negras nėra registruotas balsuoti, nes jiems 
statomos nei vykdomos sąlygos.

Vadinasi, AVallace dar kovos prieš tai, kad visi pilie
čiai Alabamoj turėtų lygias teises, nors tai jiems garan
tuoja JAV konstitucija. Todėl visi turrme pagalvoti, ką 
tai reiškia. O tai reiškia labai daug.

Juk kaip aiškinti Afrikos. Azijos ir kt. žmonėms.
kad JAV yra teisės ir demokratijos gynėja po tokių įvylnų
Šeimoj? Komunistai ir kiti JAV priešai juos steng.as. .e- t «ka,bos J

Uc.Lč.1 v i3, 50. BOS iGrl

Alabamos policija vaiko ramiai iš Šeimos i Montgomerv 
žygiuojančius negrus. Ji daužė juos lazdomis, troškino 
ašarinių dujų bombomis ir kt.

Enkavedė grįžta
Vakaių Vokietijos spau- Kazachstano slaptosios po- 

da su atnaujintu dėmesiu' licijos viršininkas Jekupo- 
kartoja nebe naują naujie-' vas, kurio gausių likvidaci- 

! ną. k«d buv- sovietų slapto-' jų aukų tarpe buvo ir to 
1 sios policijos viršininkas, 48! krašto poetas Saken Sefu- 
metų amžiaus Aleksandras S lin. Dabar gi šio masinio žu- 
Šelepmas. praeitų metų lap-!diko "rehabilitacijos nekro- 
kričio 16 d. išrinktas Į visa- loge“ visa ko kaltininku pa
galinti Maskvos komparti- darytas Stalinas, o sovietų 

• jos prezidiumą, o 40 metų j slaptoji policija ne tik ištei- 
amžiaus neturintis dabarti- sinama dėl šimtų tūkstančių 

žmonių išžudymo, bet dar 
vaizduojama kaip visų pi
lietinių dorybių pavyzdys.

naudoti. Tai lygu krašto išdavimui.

Kas kitur rašoma
1— .*.!«« » 1 
UULU Bgusu,Įdomu

"Laisvės“ redaktoriai
Maskvos davatkų savait- jdntų šitokį faktą: 

Laisvė” vasario 23

L' o i 1A

KANADOS NAUJIENOS
LITAS JAU MILIONUS 

VALDO
bar jau turi išduotų paskolų 
arti 700 rūkstančių dolerių,

nis slaptosios tarnybos virsi- 
ninkas Vladimiras Semičest- 
nyj—į partijos centro komi
tetą vėl atnaujino slaptosios J Kitas sovietų žvalgybos 
policijos vaidmenį. Nuo to, staigaus garbinimo pavyz- 
laiko nepaprastai padaugė
jo sovietinėje spaudoje ra
šinių apie ”garbės pilnus 
didvyriškus žygius“, atlik
tus sovietų slaptosios tarny
bos "didvyri;“. juos statant 
pavyzdžiu SSSR piliečiams.
Kaip ir buvo galima laukti, 
neatsilieka ir sovietinė tele
vizija. kuri serijų serijomis 
jau garbina slaptosios poli

dys yra iš užmaršties ištrau
kimas viena sukčiausio so
vietinio šnipo Richardo Sor- 
ges. kuris nuo 1933 iki 1941 
metų Kinijoje ir Japonijoje 
veikė apsimesdamas kelių 
Vokietijos laikraščių užsie
nių korespondentu, bet fak
tiškai buvo labai darbštus 
sovietų raudonosios armijos 
šnipas, kuris vėliau japonų 

cijos agentus, pindama jiem [ buvo susektas, teistas ir su
šaudytas. Turėjo praeiti de
šimtmečiai. kol šis vokietis 
komunistas ir šnipas. Stali
nui sąžiningai tarnavęs, bet 
per visą tą laiką nė nepami-

lauių garbės vainikus, 
dividento iš-! Vakarų valstybių stebėto- 

Montiealy jau 10 metų į mokėjo per $100,000. iš pel-! jaj Maskvoje tam randa tik 
veikia kooperatyvinis ban- no lietuviškiems reikalams. vieną paaiškinimą, būtent— 
kas Litas, kurio steigiama- paskyn ę apie $5.000. Pavyz-i kad tas atnaujintas krūvi- _
sis susirinkimas buvo 19551 džiui. iš 1964 m. pelno pa-; nos atminties čekistų garbi- nėtas. pagaliau paskelbtas 
m. sausio 16 d. Tada Į jj Įsto-‘skirta $240 Vasario 16 gim-! nimas turi aiškų tikslą at- 

• jo 79 nariai, pinnininku bu-| nazijai. $300 Hamiltono lie-j statyti NKVD-NGB "gerą 
vardą4. kuris prieš 11 metų 
sušaudžius jo viršininką Be- 

j riją per Nikitos viešpatavi-

savo nariam?

buvęs labai nusivylęs.
"Stalinas kalbėjo kažko- 

| kiu dusliu bespalviu balsu,
' dažnai sustodamas ir sun-, 
' kiai alsuodamas, kaitą ar du 
1 suskambėjo stiklinė, iš ku-;
nos jis gere vandenį“, pa-!KAIP JIE RAŠO ISTORIJĄ

ais“ i stebi Maiskij.
i New Yorke leidžiamo ru-1 

rasus Laisve vasario z-s; Sakysime, kažkas pasi- Sų kalba "Russkoje Slovo“ 
d- \ėdamajame, piktinda- ^įdžia Į "Laisvės“ redakto- redaktorius M. Veinbaum tą 
masi senatorių Douglas ir Bimbos ar Mizaros butą. Maiskio atsiminimų vietą 
Lauche Aasario 16 proga Ąntanas ar Rojus praveria šitaip papildo: į
pasakytomis kalbomis JAA duris ir pamato prieš nosį į "Maskij Stalino kalbą te- 

atkišta revolveri. O taip Įsi-; girdėjo per radiją. Aš ma- ’f 
veržęs "svečias“ užlipdo jie-1 čiau ir girdėjau tą tironą; 
dviem žioples, kad nerėktų,> New A orko teatro Cameo ■ 
ir ima įsakinėti atiduoti vi- ekrane, mačiau ir girdėjau., 

. _ . . sa ka tik vertingesnio turi. kaip jis su vargu išspausda-
Smetonos valdžios bendro Jr dar piėšikui pabučiuoti i v0 1S savęs kimius žodžius, 
apsigynimo sutartį, ir ne su ranR kad teikėsi apįpiėšti. mačiau kaip jis griebdavo 

m;™ uz vandens stiklines, kaip jo

senate, tarp kitko šitaip ra 
šo:

"Kalbėkime apie Lietuvą. 
Ne sulaužant su Lietuva su
tarti, bet pagal pasirašytą

Sovietų Rusija, bet Tarybų 
Sąjunga, Įvedė Į Lietuvą ne-tŲ 

"“armijos dali-jkad
Ar B’Svo ^skaitvtoia^" ranka laip drebėj°- kad van‘ 

. , .. duo laistėsi ant staliuko.............. ,kad ne savanonskai isilei- .
nius, Lietuvos laikinoji liau- do D,įMka jr taip pat Šitas vaizdas mano at-
dies vyriausybė su Justu Pa- nori;kai, „et džiaugdamiesi.; P™1?' na'lk° "eisdildomas, 
leckiu priešakyje buvo su- ati(1avf iam viską, ka tik tu-! Ir 35 r‘lekaiP 
daiyta pagal tuo laiku vei

Raudonosios

kiančią konstituciją, o Sme
tona sn savo klika paspruko 
i Vokietiją pas Hitlerį. Toji 
vyriausybė tuojau pravedė 
visuotiniu, slaptu ir laisvu

į rėjo ir ko jis norėjo?

KODĖL JIE GARBINA 
BOOSEVELTĄ?

vo išrinktas A. Norkeliūnas,1 tuvių mokyklai ir $1,000 
kuri nuo 1960 m. pakeitė J. Hamiltono Lietuvių Jauni- 
Bernotas. Banko vedėju nuo mo Centro namų statvbai. 
įsteigimo iki 1964 m- pra-, Riek tokiem5 rejkalams! mo erą buvo 
ba!°P Rudzta/k^ ’ ° sutaupytume, jei tokių Litų į smukdintas.

Jau pirmaisiais metais, . turėtume'
bankas pajėgė išduoti pa- " •
skolų $24,000, o pernai ta f 
suma jau buvo 2.615,766 do
leriai. Narių jau turima net 
1.018. Pelno pernai buvo 
$39.555. Bankas moka di
desnius procentus negu kiti

prasti, kodėl Stalinas leido 
save fotografuoti tokiu mo- 

1 mentu, kada jo kinkos dre
bėjo“.

Tai štai tas "didvyris“,' 
kuri ir mūsiškiai Bimbos.Kitame Maskvos davatkų . j - - - „j__ _  vaia

balsavimu rinkimus. Išrink-, laiKiašt v je "Vilnyje“ jos Į n.nU1..1 •• 
tas Liaudies Seimas paskel- "cy.- ,faktorius V. And-'kanam J,e ,r siandIen paS,‘ 

bė Lietuv. socialistine res-i nulis kovo 5 d. rašo: s ePę

publika ir kreipėsi Į Tarybų Pagerbkime mes ir didįjį
Sąjungos Aukščiausiąją Ta- savo tuolaikinį Prezidentą j 
rybą ją priimti i Sąjungą .Ir rrank'iną Delano Roosevel- 
taip Lietuva tapo viena iš tą. Jei jis būtų paklausęs in-

dar meldžiasi:

žymiai nu-

Sovietą Sąjungos didvyriu. 
Šito sovietų šnipo nuopelnai 
dabai rodomi kino teatruo
se sovietiniame filme, pava
dintame "Kas tamsta esi. 
daktare Sorge?“ Šis sudid- 
vyrintas šnipas dabar kelia-

i ir Talkų Įvairiose ūkiškose j Tas Stalinui mirus jo de- rnas Padan£e?-

KOLEGIJOJ GINČAS

ULL XV X I IČ 
ALA U O

bankai, per 10 metų jis sa- viena pažangesnių mokyklų, 
vo nariams dividentų ir pro- Ji pirmoji pradėjo priimti 
centų išmokėjo apie $150,
000. Reikalingieji paskolų 
jų gauna pigiau negu kitur.

Paskolos apdraustos iki 
$10.000 skolininko mirties ir 
visiško invalidumo atvejais.

Tarybų Sąjungos respubli- fliuota didybe W. Churchil- 
kų.“ lio, fašistai gal šiandien pa-

Tą melodiją gieda visą sauliniai vyrautų. Jis nepa
laiką Maskva, o "Laisvei“ kluso. Fašizmas sutriuškin- 
Mask\.js gadzinkos yra vi-' tas. Jo lyderiai Hitleris, Mu- 
sada šventas dalykas, todėl ssolinis jau sutrūnijo po že-
.ū J 
sa.

ir kartoja garsas Į gar-

šiniosios lankos—visagaiėš! Naujasis dabar skelbia-
i kruvinosios ėekos nuvarai-, ™as s.uk,s
į kavimas ir jos kruvinų dar-! Nuo sl0‘ Joks sese,ls nepr‘- 
bų vis atviresnis aikštėn kė
limas buvo svarbiausioji Są
mokslo prieš Chruščiovą beiOberlino (Ohio) kolegija, . . . , .

Įsteigta 1833 m., laikoma i J° nuvertimo priežastis. Da-
bar ir akli pamatė, kad ta 
pati čeką. kuri vėliau buvo 
NKVD. ar MGB. ar MVD. 
Kremliuje vėl su pagarba* 

; minima ir Kremliaus užku- 
; Ilsiuose staiga pradėjo vai- 

Jau ištisi metai, kai grupė ’ dinti labai dideli vaidmenį- 
studentu prašo leisti parda- Dai gi-uodžio mėnesi pa-

moteris ir negrus, bet ji iki 
šiol draudžia kolegijos ribo
se pardavinėti svaigiuosius 
gėrimus, rūkyti ir šokti. i

valo temdyti sovietų slapto
sios policijos. Dėl visų bu
vusių ydų yra kaltas tiktai 
Staliną? ir Berija“-..

J.Pr.

KO NORI SUVALKŲ
KRAŠTO LIETUVIAI
Iš Lenkijos gavome šitokį 

laišką:
"Gerbiamoji Keleivio 
redakcija,

Nuolankiai prašome pri-Per tuos 10 metų mirusiųjų! vinėti noi’s lengvą alų. ku-• siroaė sovietinio jaunimo ________ _____
artimieji iš paskolų draudi- riame alkoholio tėra vos 3 iaikvasty Komsomolskaja Į laišką, kuris para--------- ra-,...!..-------------------- „„i. ... Amerikos

zidentui, perduoti Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui, kad jis jį išvers
tų Į anglų kalbą ir pasiųstų 

yrė yra graži, grakšti, ge- Ponui Amerikos Preziden- 
ai nuaugusi sovietų slapto-

mo gavo $5 000 nuošimčiai. Tam pritaria . rravcia" pirmoji serija sen-
r. ’ ’ . r . dauguma studentų ir profe-; sacingų straipsnių apie špio-
Litas i> sa\o pelno lietu- • m-ipįino-u ' naža. kurie skaitytom bnvn

viškiems reikalams jau yra 
paskyręs daugiau ne $4,000.

Tas pats ir Talkoje

Ir Hamiltono kooperaty
vinis Talkos bankas taip pat 
jau veikia 10 metų. Ir jis da-

sonų. bet labai priešinga ! nažą. kurie skaitytojų buvo 
vietos miesto administracija ' ryte ryjami. Šių špionažą 
ir dauguma vietos gyvento- i garbinančių straipsnių ”did-
jų. Atrodo, kad ištroškusiem ' v 
alaus ten dar ilgai reikės p

sios tarnybos agentė, kuri 
galu gale susekė ir ”Į teisy
bės rankas atidavė“ —”bai-

tui.
Mums atrodo, kad šislaukti.

FANFANI—ITALIJOS
UŽSIENIO MINISTRAS

Italijos užsienio reikalų 
ministeriu paskirtas Amin- 
tore Fanfani. Anksčiau tas
pareigas ėjo Saragat, kuris1 televiziją visa eilė nepa- 
dabar yra Italijos preziden-: prastai gerai padarytų fil- 
tu. Į mų. bendru vardu "Kapita-

Fanfani vi a krikščionių ! lįstų špionažas Sovietų Są- 
demokratų ‘partijos narys, į jungoje“, kurių scenos pra- 
priklauso jų kairiajam spar-: lenkia visas scenas iš Ame- 
nui • rikos kaubojų, "laukinių Va-

Italijos vyraiusybę dabar! kąru“ ir špionažo filmų. Rei- 
sudaro 4 partijų koalicija, i kia dar pridurti, kad visi tie 
Į kuria Įeina ir socialistai. Ji Į sovietiniai enkavedistai ir 
npra labai tvirta- Tr šiuo me-' MGB (saugumiečiai) pa

sveikinimų ir linkėjimų pa
siuntimas gali mums daug

sų. šlykštų, pasibiaurėtiną! padėti- Tegu pamato Ame-
k'JJr»im 1 ictii čnino1* « - -__ i__kapitalistų šnipą

Šią pirmąją slaptosios po
rika, kad ir mūsų krašto 
lietuviai gerbia ją ir tikisi

licijos gai binimo straipsnių jos išganingos rankos.
seriją pasekė per Maskvos Mes prašome Dievą, kad 

jis pasiųstų Šventą Dvasią, 
kuri apšviestų Sovietų S-gos 
protą, kad ji pasitrauktų iš 
Lietuvos ir leistų jai pačiai 
valdytis.

Lenkų pavergto Suvalkų 

kraito lietuviai

P.S. Minėtame laiške JAV 
prezidentui suvalkiečiai 
jį sveikina ir linki jam sėk
mingai valdyti kraštą.

INDONEZIJA UŽDARĖ
JAV BIBLIOTEKAS

JAV buvo priversta užda
ryti savo bibliotekas Indo
nezijoje. Indonezijos vy
riausybė suvaržė ir JAV di
plomatų judėjimą krašte- 
Jie turi iš anksto pranešti,

kad Hitleris, kuri kai kas 
vadina bepročiu, štai kaip 
sėkmingai muša demokrati
jas. O jeigu jam sekasi, tai 
tur būt apsimoka jam pritar
ti.

Kas. ar ne Stalinas pasi
rašė draugystės sutartį su 
Hitleriu, kad šis galėtų sėk
mingiau su demokratinėmis 
valstybėmis kovoti?

Jūs naujuosius ateivius 
vadinate hitlerininkais, no
rėdami savo pačių kaltę pa
slėpti. Tai yra šmeižtas, bet 
jūs esate pratę visaip šmeiž
ti tuos. kurie su jumis nesu
tinka.

Antai, kaip jūs šmeižėte 
Leoną Prūseiką. kai jis bu
vo jums nugarą atsukęs?

Jūs jį vaizdavote jojanti 
ant statinės degtinės, tuo 
būdu norėdami jį parodyti 
dideliu girtuokliu- O kai jis 
vėl sugrįžo Į jūsų bažnyčią, 
jūs jam vėl kojas laižėte iki 
jis mirė ir šiandien ji visaip 
garbinate.

Tokia jau jūsų prigimtis.
Pranas Naunčikas

HITLERININKAI IR
PAŽANGŪS DIPUKAI

Skaičiau Keleivy. kad 
Vilnies "gudruolis“ Jokub- 
ka rašo apie dipukus ir juos 
skirsto i tokius, su kuriais 
galima susikalbėti, todėl jis 
juos vadina pažangiais, ir 
tokius, kurie drįsta Jokub- 
kai i barzdą spiauti. todėl 
juos vadina hitlerininkais. 
Kadangi iš komunistų nie
kas Jokubkai nesipriešina, 
tai tas reiškia kad visi ko
munistai taip galvoja.

Kam kam, bet ne Jokub
kai. ne Vilnies ir ne Laisvės 
vadukams hitlerininko var
du švaistytis. Tik pavarty-i 
kitę savo laikraščius, ir pa-; 
matysite, ką jūs rašėte- Ar 
atsimenate, ką jūsų "čifas“ 

kame ir prieš karą buvo, jei i V. Andriulis kartą kalbėjo

me
Bet dėl to išaugo ragai 

fašizmo — koVadinasi, Lietuvos Įjungi- raudonojo 
mas i Sovietų Sąjungą ėjo munizmo. 
laisvai, teisėtai. Lietuvos! Churchillis geriau negu 
žmonės to prašę, o gerašir- ‘ Rooseveltas atspėjo Stalino 
džiai Maskvos rabinai jų tikruosius tikslus, ir jeigu 
prašvma patenkinę. Rooseveltas būtų jo paklau-

Atrodo, lyg nebūtų buvę, sęs, tai šiandien tikrai ne 
rė grasinimų, nė ultimatu- raudonieji ar juodieji fašis- 
mo nė prievartinės okupaci- tai valdytų pasaulį, bet vie- 
i s. rė ialsifikuotų rinkimų ni iu būtų visai nuo žemės 
davririų, nė enkavedistų už j nušluoti, o kiti tūnotų ten, 
i inkiku pečių.

Fi tikrųjų tebuvo tik tai, 
lr; Maskva Įsakė ir ką jos tų pats savo mulkintojų ir 
tr.’.T.ai vykdė. j kankintojų nusikratęs.

jų pavergtas žmogus nebū- Tautinėse kapinėse Chica
gos tūkstančiams ten susi
rinkusių žmonių. Jis sakė,

(saugumiečiai) pa
vaizduoti nepaprastai malo- 

lauja peržiūrėti sutarti su niais. simpatingais, kilniais 
Vatikanu, o krikščionys de-; ir drąsiais vyrais ir moteri- 
mokratai yra tam priešingi, i mis.

Praeito vasario 17 d- va
dinamos "socialstinės Ka-

nėra labai tvirta- Ir šiuo me
tu, pav., socialistai reika-

KARNAVALAI SU zachstano respublikos“ val-
ŽMONIŲ AUKOMIS j diškame-partiniame organe

"Pravda“ pasirodė nustebi
mą sukėlęs straipsnis, ku
riuo visiškai rehabilituoja-

Pietų Amerikoje Užgavė
nių karnavalas yra didelė 
šventė. Joje linksminamasi 
net perdaug. Štai šiemetį—■■ » ■*
Brazilijos sostinėje dėl tos « ♦ »
šventės mirė 34 asmenys. O Keleivio prenumerata - gera
Venecuelos sostinėje išdy-| • • « • ___ 4
kėlių taip Įsisiūbuota, kad UOVMia V1SOK1OIY11S prOgOIUlS 
net 400 asmenų sužeista.

mas 1939 metais sušaudytas kada ir kur važiuoja.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KABOL 

TAS DUONOS NEPRAftO.

IŠ PIETŲ AMERIKOS
ARGENTINA

Teroristų ir policijos 
susirėmimas

1905 m. sausio 28 d-, vi
durnakti. Buenos Aires pro
vincijos policijai telefonu 
pranešė, kad netoli aerodro
mo Ezeiza, miškelyje, vyks
ta slapti susirinkimai. Tam 
naudojama kelių taisymo 
vaidybos Įrankiams sudėti 
sandėlis. Gerai apginkluota 
policija apsupo nurodytą

Surastas ginklų sandėlis
Vasario 26 d. Buenos Ai

res prov. policija pranešė, 
kad priemiesty Lanus pada- 

! ryta namų krata. Jos metu 
rasta trys dėžės su sprogsta
mąja medžiaga "Gelolit“, 
automatinių šautuvų bei re
volverių ir šovinių. Manoma, 
kad tuo ginklų arsenalu bu
vo naudotasi apie du metu. 
Name gyvenantis su šeima 
Papi ”Cacho“ tardymo me-

vietą. Jai artėjant, pasipylė tu prisipažino priklausąs
šūviai. Į kuriuos atsakė poli 
cija. Susišaudymas užtruko 
keletą minučių, po kurio i- 
tartini asmenys, pasinaudo
dami tamsa, paspruko trimis 
automobiliais, iš anksto pa
slėptais miške.

Nepaprastas radinys
Sandėlyje rasta įvairios

buvusio generolo Iniguez su 
organizuotai peronistų - te
roristų grupei, kuriai pri
klausė rasti ginklai-

Įsakymas — apleisti namus

Aplink gyvenantiems bu
vo įsakyta laikinai apleisti 
namus, kol sprogstamoji me
džiaga bus pašalinta. 10,000

sprogstamosios medžiagos, gyventojų, pakelti taip anks- 
bombų “Molotovo koktei- ti rytą. buvo nustebinti tokio 
lių“. automatinių šautuvų, Įsakymo. Sužinoję pavojų,
palapiiiių, virvių, bomboms 
nešti kuprinių, svastikos 
ženklų, žemėlapių ir užsie
nio valiutos- Ypatingą dėme- 
sĮ atkreipė sąrašas su adre
sais 29 žydų tautybės asme
nų. kuriuos buvo numatyta 
"sulikviduoti“.

Eichmano sūnus—”vadas“?
Policija ėmėsi nepapras

tų priemonių tų asmenų gy
vybei- apsaugoti. Areštuoti 
nacionalistinės organizaci
jos 'Tacuara“ veikėjai. Jų 
tarpe Adolfo Eichmano 
(1960 m. Izraelio agentų 
pavogto iš Argentinos ir vė
liau pakarto) vyresnysis sū
nus Adolfas. Jis laikomas 
svarbiausiu antisemitinio ju
dėjimo vadu.

Mikroskopiniai filmai
Suimtųjų teroristų butuo

se padalyta krata- Rastuose 
mikroskopiniuose filmuose 
"tacuaristų“ nufotografuo
tos žydų mokyklos, krautu
vės. draugijų patalpos, va
sarnamiai. sinagogos ir pri
vatūs butai.

Policijos manymu, prieš 
žydus būtų Įvykę atentatai, 
pradedant sausio 29 diena, 
ne vien Buenos Aires, bet ir 
kituose Argentinos miestuo
se. Rastuose žemėlapiuose 
pažymėta Tacuara organi
zacijos skyriai, slapti aero
dromai ir ginklų sandėliai.

"Perkrikštijo“ gatvę
Corrientes mieste esančią 

"Estado de Israel“ (Izraelio 
valstybės) gatvę vasario 2 
dieną tacuaristai "perkrikš
tijo“. nuplėšdami seną pa
vadinimą ir uždėdami me
talines lenteles su užrašais: 
"Calle Adolf Hitler“ ( Adol
fo Hitlerio gatvė). Toje gat
vėje esanti žydų draugijos 
"Acholem Aleijim“ namą 
apipylė benzinu padegė, pa
darydami daug nuostolių 

Vis smarkiau siaučiantieji 
"Tacuara“ teroristai kelia 
rūpesti Argentinos valdžiai. 
Jiems nuslopinti policija i- 
masi ko griežčiausių priemo
nių.* * * *

Argentinos komunistų par
tijos neleidžia dalyvauti 
parlamento rinkimuose, ku
rie Įvyks kovo 14 d. Rinki
mams savo kandidatus pa
siūlė 22 partijos.

kuriame jie išgyveno apie 
dvejus metus, reikalavo te
roristams ko griežčiausios 
bausmės.

Rastas sprogstamos me
džiagos kiekis galėjo prie
miesčio dalĮ išnešti Į padan
gę. Prifvrę specialistai, išve
žė i laukus rastus 40 kg "Ge- 
init“ ir šovinius, susprogdi
no.

Suimta 11 asmenų
Remiantis policijos Įsaky

mu. suimta 11 asmenų, ku
rių pavardės atsargos dėlei 
dar neduodamos spaudai. 
Norima išaiškinti ir kitų pe- 
ronistinių grupių turimus 
ginklų sandėlius, nes, artė- 
ant kovo 14 d. rinkimams,* j

padidėjo ir teroristų veikla. 
3ombų atentatai prieš pero- 
nizmo priešus drumsčia ra
mybę taikių argentiniečių 
tarpe. -vb-

KUR TAIP YRA?
Vilnies“ redakcijos šu-! 

įas S. J. Jokubka nepašyksti1 
pažerti savo "išminties per-' 
ių,“ kai ateina jo eilė pirmo-' 
jo puslapio skilčiai prirašy
ti. Štai kovo 6 d. jis taip sa- 
palioja:

Pasauliniuose darbinin
kų sluogsniuose antikomu
nizmas pastaruoju metu pa
sidarė taip nepopuliarus. > 
kaip demokratinėse šalyse, 
fašizmas.“

Kur jis tokius darbinin
kus rado? Nebent savo re
dakcijoje. Juk jeigu tas ko
munizmas toks populiarus, 
tai kodėl jis nežavi Europos 
darbininkų, kurie yra la
biausiai susipratę ir geriau
siai susiorganizavę?

Gal Jokubka paskelbtų, 

kiek komunistų atstovų yra 

Anglijos. Skandinavijos, V. 

Vokietijos ir kitose Europos 

valstvbėse ir kaip tas ju 

skaičius auo-a. Ar jis tai pa

skelbs. nežinome bet iš 

anksto <ralime nasakvti. kad 

♦ie skaičiai jo nenudžiuerins.

__L
Astronautai Virgil Grisson (kairėje) ir John Young 
grįžta atlikę 7 valandų pratybas. Jie Gemini erdvėlai
viu skris aplink žemę kovo mėn, jei nebus kliūčių.

CONNECTICUT KLONIUOSE
NEW BRITAIN, CONN.

Kaip mes minėjome 
Vasario 16-ją

f NEW HAVEN, CONN. I

Bus geras koncertas

Ne\v Haveno Lietuvių 
Moterų Klubas kovo 21 d. 
4 vai. popiet YWCA didžio
joje koncertų salėje. 42 Ho- 
ve St. (prie Chapel St.) ruo
šia koncertą-parodą.

Programoje dalyvauja pi
anistė Aldona Kepalaitė, 
damininkė Salomėja Valiu- 
kienė. aktorius Vytautas Va
liukas. Parodoje išstatyti 
dailininkės Lijolės Židony- 
tes kūriniai- Po koncerto — 
aišes.

širdžiai kviečiami atsilanky-
Apylinkės lietuviai nuo- 

ti-

NEW YORK, N.Y.

Pabaltiečių Diena — 

rugsėjo 5 d-

Šiemet rugsėjo 5 d. Pa
saulinėj parodoj Nevv Yor
ke lietuviai, latviai ir estai 
rengia bendrą pasirodymą. 
Smulkmenos bus praneštos 
.ėliau.

Persitvarkė ir tos parodos 
Lietuvių komitetas. Pernai 
jam vadovavo prof. Jokūbas 
J. Stukas, šiemet jis atsisakė 
pirmininkauti, todėl jo vie
ton išrinktas žinomas sporti
ninkas Aleksandras Vakse- 
lis, o J. Stukas pakeltas gar
bės pirmininku.

Komiteto pasėdy paaiškė
jo. kad parodoje esančio lie
tuvių kiyžiaus pataisymas ir 
atnaujinimas atsieis apie 
tūkstantį dolerių. Kasoje 
komitetas turi apie $2,000, 
bet dar yra ir daug reikalų,1 
kurių be pinigo neatliksi.

WORCESTERIO NAUJIENOS

Petuškis. V. Raškė vičius, M.
: Turskis, K. Zavickas, M.
Grimaila, M. Raškevičienė.
A. Mičiunas. J. Varkala. J.

Mes tos dienos sukakti Ščiuka. V- Juozokas, V. Jo- 
paminėjome vasario 28 d. kubauskas. Z. Dalangaus- 
Zmonių prisirinko pilna sa- kas, A. Steponauskas, J.
•Iė, buvo atvykusių ir iš kitų Beinoris, P. Raškevičius, J. 
vietovių. Minėjimą pradėjo Zdanys, T. ir S. Grušauskai, 
trumpu žodžiu Mataušas Dlugauskai, Pr. ir T. Naun- 
Grimaila ir pavedė progra-, čikai. P. Stribienė, P. Stri- 
mą tvarkyti jaunuoliui Juo- Bis, J. Arlauskas, Dalan- 
zui Raškiui. ; g'auskai. O. Somovienė, A.

Jono Bendoriaus vado- Lazauskienė, O. Mikalaus- 
vaujarnam chorui sugiedojus kienė. A. Zdanys, J. Leibe- 
Amerikos ir Lietuvos him- ris. J. Zdanavičius. N. Raš-
nus skautai inešė vėliavas, kienė, J. Plečkaitis, B- Ku- . ...... o..,
Minėtam chorui sudainavus kalis. Kubilius, V. Sinkevi-1 diniiinV1 ^eikai. Stilsonų. 
kelias dainas, jaunuolis Do- čius ir J. Kreivėnas. anuKUi, suėjo 8 m. amžiaus,
naldas Balinskas perskaitė Buvo ir mažiau aukojusių.

BROOKLYN, N.Y. 
Dėkoju

Kovo 3 d. Randolfui-Ge-

Sergame
Sunegalavo ūkininkė iš 

Hardwick Ona Stulgaitienė, 
vietos veikėjo Jono Stanke
vičiaus sesuo. Vežama Į Hol- 
dono ligoninę, ji prisiminė; 
neskaičiusi paskutinio Mai
kio su tėvu pasikalbėjimo, ' 
todėl sūnus turėjo grįžti li
tą Keleivio numerį jai pa
imti.
Kitas geras Keleivio bičiu

lis Domininkas Mažeika li
goninėje net porą savaičių 
pagulėjo, bet dabar jau gy
dosi namie.

Buvo susirgęs ir ligoninėj 
gulėjo Jonas Vaškus, serga 
Ona Tarailienė ir nevienas 
kitas. Visiems linkiu grei
čiau pasveikti.

Mirė
Chicagoje mirė begalinės 

energijos žmogus kun. Jo
nas J. Jakaitis, kuris Wor- 
cestery gyveno nuo 1913 iki 
1930 metų. Jam vadovau
jant čia buvo pastatyta šv. 
Kazimiero bažnyčia ir mo
kykla, nupirktas Maironio 
paikas. Marianapolis, kur 
dabar yra marijonų kolegi
ja, ir daug kitų didelių dar
bų nuveikta. Tai buvo gra
žios išvaizdos vyras, ugnin
gas kalbėtojas- Už tai aš 
lenkiu galvą, atiduodamas 
jam pagarbą.

Ačiū Jankauskui už
komplimentus

Dėkoju bičiuliui Zigmui 
Jankauskui už komplimen
tus, kuriuos jis man išreiškė 
praeito numerio Keleivy. Ji 
mes anuomet vadindavome 
VVorcesterio žentu, nes buvo 
vedęs vvorcesterietę Timins- 
kaitę.

J. Krasinskas

Lietuvių Fondui paaukojo
šie Worcesterio apylinkės 
asmenys: Magdelena Slora. 
Margareta Giraitienė, Pet
ras ir Raminta Moliai. Vla
das Garsys — visi po 100.00 
doleriu.

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA. su spalvotu žemė. 
lapių, 96 p«l., kaina .. $0 75

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS xai- 
.........................$0.50

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

GYVULIŲ PROTAS. 212 psL 
kaina 75 centai.

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

VVorcestery mirė Anelė! LYTIŠKOS LIGOS. nr. F. Ma
tulaitis. 24 psl., kaina S0.25Laukaitienė = Radzevičiūtė, 

67 m. amž., Ruth Vaškelevi- 
čiūtė-Amarol, 54 m., Marijo
na Kvietkauskaitė, 47 m., 
Petras Žukauskas, 45 m., 
Jonas Ulida, Julius Bedug
nis ir Ona Trumavičienė.

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ i’ARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

Gegužės 2 dieną didelis 
banketas

SLA 57 kuopa ir Sanda
ros 16 kuopa bendrai rengia 
didelį banketą-pietus gegu
žės 2 d. 1 vai. popiet. Į ji 
atvyks SLA prezidentas ir 
Sandaros viceprezidentas P. 
Dargis, bus graži meninė 
programa, kurią paruošė 
SLA 57 kp. nariai Ona ir 
Jonas Dirveliai, gros Šim- 
kaus-Nevio geras orkestras.

SLA nariai ir Sandarie- 
čiai iš kitų kolonijų prašomi

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

Lilija ir Antanas šateikos 
surengė sūnui gražią gimta
dienio puotą, kurion buvo

Rinkėjams surašant au 
kojusių pavardes, lengva su-
klysti. Gal ir šiame sąraše pakviesti gardžiai pavai- 

James Dovvson, savo kalbą yra tokių klaidų. Iš anksto sintl sūnaus mokyklos drau-
baigęs lietuviškai: "Lai gy- atsiprašau. ^al- . „
vuoja Lietuva!“ Amerikos Lietuvių Tary- Šateikos dėkoja uz sveiki-

Pagrindinis kalbėtojas bu- bos, skyrius, kuris minėjimą) nimus n- dovanas B. Spudie- 
vo dr. B. Matulionis iš Wal- i dėkoja visiems atsLs nei, Kazei Biziutei įs Los
lum Lake. R.I.

Po jos kalbos Marijošie
nės ir Ramutės Zdanytės va- Mu»ų eilės labai praretėjo 
dovaujami tautinių šokių šo- 1964 metais mirtis nusi-’ 
kėjai pašoko, padainavo ir nešė iš mūsų tarpo pagrobu- 
padeklamavo. Ypač 10 m. si 33 vyrus ir 10 moterų. Jau i 
Būgai dūkas gražiai dėklą- supylėme kapų ir šiemet.
mavo, todėl nusipelnė smar- Turime ir nemažai sergan- ................................
kių plojimų. čių. Jų tarpe yra tokių, ku- Spėjęs ligoninėje mirė Ke-

Kad minėjimas šiemet ge- riems nėra vilties pasveikti, Ieivio skaitytojas Jurgis Pe- 
riau pavyko kaip paprastai, Iš tokių galiu suminėti Ke- čiukaitis, kilęs iš Vilkaviškio 
visi dėkingi Jonui Beinoriui, Ieivio skaitytoją Petrą Esiu- apskr.. apie 80 metų amz. 
kuris neseniai Čia apsigyve- kevičių, Antaną Ptakauską. Į JA v atvažiavo 1906 m., 

bet jau spėjo daug ką Marijoną Miknevičienę, ku- dirbo anglių kasyklose. Pa- 
rie yra Lexintono prieglau- laidotas Maple Hill kapinė- 
doje. Jau kelinti metai ser- se. Paliko 2 sūnus, 3 poduk- 
ga ir Esiukevičiaus žmona. ras >r posūnį.
Marijona Zankauskienė. M. Stanislovaitis
Minkienė, Tarnas Janavi-, 
čius, Juozas Rusilavičius ir-

gubernatoriaus proklamaci
ją, kalbėjo kleb. dr- B. Gau
ranskas, miesto majoras

no
padaryti

Po minėjimo visi dalyviai
buvo pakviesti į žemutinę 
Varpo Klubo salę vaišių.

Aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalams surinkta viso labo 
$806.45. kurie bus pasiusti 
Alto centrui.

lankiusiems ir aukojusiems.1 Angeles. A. Feigerienei. gi- 
Į mirėms ir kt.

Močiutė N.

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

LSDr FOR LiinėANIA'S 
FREEDOM. parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys. 225 psl., kaina .. $5 00

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

IŠ DŪMINES LŪŠNELĖS. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124

WILKES-BARRE, PA. 

Mirė J- Pečiukaitis

Kovo 3 d., 10 dienų pa

gi gyvena prieglaudoje. Jur- metu
giui Naunčikui vra nupiau- t ų

kalendorius jau iš-

AKĖČIOS

Ne dirvai akėti, bet pasi
skaityti humoristikos laik
raštis. Kaina 50 centų. Gali
ma gauti Keleivio administ
racijoje.

Aukojo:
Po $25: Varpo Klubas ir Ustalas ir Petronė Statkie- 

Šv. Andriejaus par. gildija. nė yra netekę vienos kojos-
Po $20: kleb. kun. Gau-Į Jie kankinasi namie. 

ranskas. A. Semaška. Šv.
Rožančiaus Dr-ja. Išvyko į Floridą

Po $10: Bugardai, K-i Pranas Kavaliauskas, Mo- 
1 Giedraitis, SLA kuopa. P-itiejus Juodsnukis, Jonas ir LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Karosas, K. Damijonaitis, Petronė Paulauskai ir Pra- _ . T •
K. Stasiukevičius, P. Cer- nas Kulikauskas išvyko i Tunm? h"'‘T
nauskas, J. Grikis. Auksinio Floridą. P. Kulikauskas ža- P”! — uz 50 centl} uz r “ 
Jubiliejaus Klubas, A. Dū- <ja ten nuolat gyventi, nes

t v Mari- nusipirko namus, kuriuose
ir kitiems gali kambarių iš
nuomoti Pr. Naunčikas

da, J. Rezevičius. V. Mari 
jošius ir J. Liūdžius.

Po $5: V. Trečiokas, J.

(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

psi., kaina ...................... $1.00

pabūti worcesteriečių sve-! DELKO ŽMOGUI REIKIA 
L • | GERT IR VALGYT, dr. A.
ciaK ‘ j Garmus, 40 psl., kaina $0.15

Pietūs bus gražioje Lietu-1 Į^JJ SENOVĖJE žmonės 
vių Piliečių Klubo salėje PERSISTADYDAVO SAU 
(67 Vernon St.). Čia dirba ŽEMŲ. 28 psl., kaina .. $0.10
puikūs vyrai — Juozas Pup- EILĖS IF STRAIPSNIai 
ka, Jonas Kuliūnas. Edvar- (Kaip atsirado popiežiai, rė

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 peu. 

Kitos naujienos į *ain* .............................

Rovo 7 d. Vyčių bankete „no komedija. 29 psl.. kai- 
kalbėjo Mass. seimelio at- kaina ............................... $0.25

dąs Meilus, Antanas Okle- 
raitis ir Jonas Stankevičius.

stovas V- Pigaga.
Lietuvių Piliečių Klubo

nariai džiaugiasi, turėdami DAINOS aPIE LAISVŲ. A. 
gerą sekretorių Julių Sviklą, Giedraitis, 32 psl., kai- 
kuris gerai surašo ir perskai
to protokolus.

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

na $0.75
vARPAS NR 3-«* (Vinco Kudir

kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt.
59 psl.. kaina ..............$2.00

DAR GALIMA GAUTI ; K AS

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

"Ar Romo* popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“
227 psl., kaina tik $1.20.

K.
na

YRA SOCIALIZACIJA 
Kautsky, 31 psi., kai- 

............................... $030
Užsakymus su pinigais nraSn- 

ma siusti;
PAPARČIO ZIEDAS ir kitos •- 

pvsakos. A. Antar.ov. 45 psL 
Kaina 10 centų

KELEIVIS
636 tir<«(!»•

Sft t1a«wf<»r v -



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 11, 1965 m. kovo 17 d-

Iš pavergtos Lietuvos
kūmo principu“ būrius, pri
imant i juos geriausius stu- 
dentus-aktyvistus. Pagal Ta- 

Lietuvoje jau ruošiamasi <so pranešimą, praėjusiųjų 
jos pavergimo zo m. sumanų metų patirtis moko, kad Ka- 
pamineti. ftengejai, žinoma, zachstanui ir šiais metais 
tą sukakti vadina Lietuvos reikalingi specializuoti e- 
isiaisvmmiu. Jau suuarytas lėktiilikavimo. radiofikavi- 
69 asmenų komitetas, kuria- ni0 ke}]ų tiesimo ir sanitari- 
me yra ir tokie „lietuviai“
kaip ropovas, Dzonjev a,
L*uoase\as, MescereKuva

Ruošiasi pavergimo 

sukakčiai

Skruur.evas ir kt.
Komitetą* išleido atsisau-

kimą. kuriame sakoma, kati 
partinės, tarybines, prot^ą- 
junginės ir komjaunimo or
ganizacijos tūles išpiešti 
gyvą aiškinamąjį masinį

nės technikos darbų būriai, 
automobilių kolonos, dar ir 
grupės darbininkų-apipavi- 
dalintojų. Netenka abejoti, 
kad ir iš Lietuvos "laisva
noriškumo principu“ i Ka
zachstano plėšinius išvyks 
tūkstančiai jaunimo. Būdin
ga, kad ir Vilniuje leidžia-

i ma „Komjaunimo Tiesa“ 36 
kultūrinį darbą, miestuose numeryje paskelbė irėmin- 
ir kaimuose, gamyklose ir jr , febiomis raidėmis ži- 
statybose, kolūkiuose ir ta- pi-a “plėšiniai kviečia“, 
ry ūmiuose ūkiuose i engti Sovietiniai ūkio rūpesčiai 
susirinkimus, damų ii šokiu įr menka gaminių kokybė 
šventes, 'liaudies vaikšty nes,
sporto varžybas ir tt.

u Vilniuje ous visos Lie
tuvos dainų šventė.

šilo dokumento Roger H. Patterson iš Brodhead, Vis., 
neparduolda nė už $5.000. Tai jo prosenelio iš kariuome
nės paleidimo pažymėjimas, pasirašytas George Wa- 
shington 1783 metais.

galėjo būti. Velionio Jono smuikais (jaunesnysis sū- džiuma Lietuvos gyvento- 
sumanymu, vartotojų bend-1 nūs Jurgis dabar yra pagar-'jų— darbininkų, valstie- 
robės pradėjo supirkinėti sėjusio Lietuvos styginio čių —išbristų iš skurdo, var- 
kiaušinius ir linus, o sąjun-i kvarteto narys). Taigi, tik-
ga juos į užsienį išvežti tin-Įras namų orkestras. Jį pa
kantai paruošusi, todėl ir jų pndę muzikos mokytoju P.

Armonu, kuris grojo violon
čele, kaznai

kaina buvo visai kita
Kiek vėlau vėl daugiausia 

velionio -Jono Fledžinskio 
pastangomis buvo įkurta že
mės ūkio kooperatyvų sąjun
ga Gamintojas, kuiis žemės 
ūkio gaminių eksportą dar 
labiau išplėtė.

Kiek tuo būdu buvo su- 
: taupyta žmonėms taip reika- 
; lingo pinigo ir kiek Lietuvos 
Į gaminių vardas buvo užsie- 
I nyje pakeltas, čia aš negaliu 

smulkiai dėstyti, bet galiu

go ir tiek ekonominiai, tiek 
ir kultūriniai galėtų kilti. 

„Prof. St. Kairys pirma-
rengdavo savo i v0 ir darė d!d<lės vi‘

namuoae koncertus, kuriais I8“! Painiam (Basana-
teko geiėtis ir siu eilučių L™““6- ^“'Ąus u- kitų) 
autoriui Lietuvos gyvenimui, kurio

Aplinkybės taip susiklos-! ™nas ^bai,^ ?“* - , - i lionies suredaguotu Lietu-te, Kad v enonis negalėjo pa- ® .
smaukti kai azbatai antra vos nepriklausomybes pa
kartą uzpiūdo Lietuvą, j,.;-kejbimo aktu Ui. m. \a
pasiliko Skaudvilėj. Jam pa- *ai l° cl- 
vyko Sibiro „malonių“ iš-' "Jeigu Lietuvai likimas 
vengti, dirbo, kol galėjo,į būtų lėmęs tęsti savo demo- 
kolchozo raštinėje. Jis jau kratinę santvarką ir vėliau 
seniai sirgo Basedovo liga, nebūtume nepriklausomybės

tik pasakyti, kad tai buvo todėl ii* mirtis atėjo po ilgos nustoję, tai be abejo prof.

» Nors sovietinis sep 
tvnmečio planas (1959-651 
artėja prie pabaigos, tačiau j 

• sovietinės Įmonės vis dar ne- 
' sugeba pasiekti joms nuro- 

Mirė pulk. A. Kerbelis Į <jytų planų vidurkio ir dėl to 
Vasario 19 d. mirė pulk. negali reikiamu tempu aug- 

Andrius Kerbelis. ,72 m. am-, ti gyventojų pragyvenimo 
žiaus. Velionis 3 okupacijos b'gis. Sovietų spauda diena 
metus slapstėsi, bet vėliau iš dienos praneša apie apsi
buvo suimtas ir ištremtas į; leidimą imonė&e, pernelyg 
Sibirą. 12 metų iškentėjęs menka gaminių kokybę.

i h

Mirė Jonas Fledžinskis
Iš Lietuvos atėjo liūdna ateitimi. Jonas pasiryžo pa

žinia, kad Skaudvilėje kovo siekti aukštąjį mokslą- Jis 
2 d. mirė Jonas Fledžinskis. išvyko Į Petrapilį, ten baigė 
Nevienam Keleivio skaityto- aukštuosius komercijos kur- 
jui. seniau Lietuvą apleidu- sus ir išvyko i Berlyną toliau 
šiam, tas vardas gal nieko aukštojoj komercijos mo- 
nesakys. bet kam teko ne- kykloj mokslo tęsti, bet ka-

nepaprastas sumanymas, di
delės reikšmės turėjęs Lie
tuvai greičiau atsigauti.

Anuomet Lietuvai išmoks
lintų žmonių labai trūko, to
dėl velionis Jonas buvo vie
nas iš Pedagogų ir Specia
listų Būrelio steigėjų ir jo 
kursuose dėstė buhalteriją, 
rats būdamas geras buhal
teris ir mokėdamas savo ži
nias kitiems perduoti, jis pa
ruošė nemažai gerų knygų 
vedėjų.

Vadovaudamas minėtai 
valioto jų sąjungai, Jonas 
rūpinosi plačiu narių švieti-

ligos. St. Kairys būtų buvęs vienas
Velionio žmona, su kuria vadovaujančių Lietuvos res-

laimingai išgyveno 46 me- publikos vyrų. 
tus, mirė 1961 m. Jo sūnus 
V y tautas ir 2 dukterys, žino
ma dailininkė Aleksandra 
Kašubienė ir Sofija Pimpie-
nė, gyvena JAV, o sūnus visas savo darbingas valan- 
Jurgis, kaip minėta, yra Lie- das ir kad ir jau silpnėjan- 
tuvoje. Jiems mano giliau- ėįas pajėgas skyrė tam pa- 
sia užuojauta, netekus bran- čiam svarbiausiam tikslui — 
gaus tėvo- , Tau. Lietuva.“

J. Vanagas į

„Velionis ir išeivijoje Į 
savo amžiaus pabaigą, ly
giai kaip ir pradėdamas gy
venimą —jaunose dienose,

gavo
mą sugrįžti i Lietuvą

GERA DOVANA

Kai rengiatės duoti kokią
mu. Sąjunga tuoj pradėjo pirmininkas Jonas Pakaika, dovaną angliškai kalban- 
leisti kooperacijos ir savi- pradėdamas pirmąjį po drg.į tįems, nepamirškite, kad ge- 

Stepono mirties Centro vai- rįausia dovana yra knyga, 
dybos posėdi, šitaip prabilo: štai čia kelios lietuvių rašy- 

„Pradėdamas ši posėdi, tojų parašytos ir į anglų 
noriu dar keliais žodžiais kalbą išverstos knygos, ku

rios labai tinka dovanoms:

PRISIMINĖ ST. KAIRJ
ALASS Centro vald vbos'

valdybių reikalams skirtą 
Sietyno žurnalą, kurį reda
gavo P. Bugailiškis ir kuria- 

bendra-priklausomoje Lietuvoje gy- ras sutiukdė tą mokyklą me velionis uoliai
................ , . . . , .. darbiavo. Sąjunga paskyrė pagerbti 1964 m. gruodžio

tydziau ir iš toliau sekti, tas Pirmąjį pasaulini karą jis, dvi stipendijas tiems, kurie! 16 d. mirusi prof. Steponą
atsimins, kad su Jono Fle- praleido Rusijoje, ten 19151 buvo pasiryžę pasiruošti Kairį', Lietuvos Socialdemo: "Selected Lithunian Short 

.. . dzinsKio mirtimi lietuvių m. vedėjau minėtą Alek-, dirbti kooperacijos srity. kratų Partijos jr mūsų visų Stories- (21 autoriau.) ,280
jo menka kokybe ir jos dau-' tauta neteko labai brangaus Sandrą Zuoovaitę. dirbo Že- Tomis stipendijomis pasi-1 įvairiuose kontinentuose at- psl., kaina $5.00. 
nima teko sukrauti i sande-Į nario, kuris jai yra labai mietiių s-gos šiaurės fronto naudojo buvęs Keleivio re-, sjdūrusių socialistinės ideo-

spauda nurodė, kad iš 1961! venti arba jos gyvenimą a- oaigti.
Velionio sūnus Vytautas metais patikrintų 12.6 mili- 

Kerbelis gyvena Providenee, 0; plataus vartojimo reik- 
R.I. Jam reiškiame nuošir
džią užuojautą.

mių \ jenetų, pusė pasizyme-

Trakų pilis žiemą ir kovos 

nrieš kyžiuočius ir nac.us

(E) Trakų pilis virto s 
biu turistų objektu. Tiesa 
teigė, kad tik pernai pili

liūs. Vakaruose gaminamai daug davęs. komitete, po revoliucijos net j daktorius Jonas Januškis ir į logijos tautiečių lyderi. Ve-
ne pagal planuotojų ar Įmo-j Velionis Jonas gimė ne- vicepumminko vietos pasie- į dabartinis jo redaktorius! ]įonjs gt Kairys, tas žymu- 
nių vadovų norus, bet atsi-: turtingoj šeimoj Skaudvilės Pskove suorganizavo, Jackus Sonda, kurie baigę! sjs lietuvių tautos žadinto-

var-; žvelgiant į gyventojų porei- miestelyje 1885 m. rugpiū- pažangiųjų ^sukurtos Grūdo mokslus ir dirbo koOperad-Į jas kuriam Lietuvos 
dr-jos skyiifj, kuris lūpinosi * • • « « .kius. Dėl to teko nustebti. ’; čio 12 d. Baigęs Raseinių

kai 400 parinktų Įmonių pa-' apskrities mokyklą, jis tuoj 1 Rusiją pasitraukusiais lie- 
Tlakuose aplanke! vesta pradėti gamybą derin-1 pradėjo tarnauti, atsidūrė tuviais.

net Ukrainoj. Ten už daly- 1918

„The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

»•« ‘*-1-_ _ •_ _____ - .u z ALiinuaman ųuartei yn. 
Baronas. M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius),

muziejų
100,000 turistų. Ju buvę įsĮti prie gyventojų poreikių. 
Lenkijos. Čekoslovakijos, bet ne atsižvelgti Į Įprasti- 
Chilės, Izraelio, JAV. Pa- nius planuotojų nurodymus, 
teiktas vienos JAV turistės, i Toks posūkis prieš keletą 
„pažangiosios“ Estheros metų sovietuose būtų buvęs 
Shields iš San Francisco.' neįmanomas ar net palaiky- 
„People’s Vv'orid“ korespon-• tas nusikaltimu.
dentės raštas: „Mes laimin-i ____ ________
gi, kad lietuviai apgvnė sa-! *
vo nuostabią žemę,
socializmą.“

Trakai pagal B. Krūminio 
ir S. Mikulionio projektą bū

pastatė1 MCSIJ KOVA ŠVENTA
„Visos»s sovietų pastangos! 

įtikinti pasauli, kad lietuvis;
vo pradėti atstatyti 1951 m. | .valia Bkait? laisvf ir! 
Darbas buvo baigtas 1980! ^p. iK.ausomybę į vergovę, 
m. Konservavimo darbai at-1 "*ek,° nejtikina ir nejtikms.

• įauta. kun taip pasielgtų, 
dar negimė. Dargi jaunutė

i tv- t- • Burundos valstybė Afrikojely. Pmes salėse vra įrengtas • -J -•* ; šiomis dienomis išgujo rau-muziejus — cia paieiKtOjei ° Z, J.............. 1 doruosius atstovus iš savoekspozicijoje, žinoma, pasa-

likti priepily. o pastaruoju 
metu jie vykdomi pusiausa-

valstybės. Tad, kas beitikės,
kad tauta, kurios neriša su

. i sovietais nei kalba, nei ideo- ziuocius, bet is kitur atvykę , .. . ,.. - i n- lociia, nei tradicijos, savasupažindinami su kultui os. , J, , t valia atsižadėtudailės pavyzdžiais, statybo
mis bei krašto ekonomika.

kojama ne tik apie lietuvių 
kovas prieš agresorius kry-

ni.
vavimą 1905 m. revoliucijoj Maskvoje, dirbo Rusijos 
teko ir kalėjimo paragauti, vartotojų kooperatyvų są- 
Grįžęs Į Lietuvą, pradėjo jungoje instruktorium, 
dirbti Vladimiro Zubove 1919 m. grįžęs Į Šiaulius, 
dvaro administracijoje. Bu- tuoj visomis keturiomis ima- 
vo, matyti, vertas dėmesio įvauių darbų.

! jaunuolis, kad netrukus jis Gerai išsimokslinęs, turė- 
! pavergė ir gražios bei išrnin- damas didelių organizacinių: žodžiu. 
, tingos grafaitės Aleksand- gabumų ir jau nemažos pa
ros širdį. Rimtai susirūpinęs tirties ūkio organizacijose 

ir. svarbiausia, Įsitikinęs, 
kad

nes tai kova už pagrindines 
žmogaus teises. Toji kova 
artima ir brangi ne tik lie
tuviams, bet visiems žmo
nėms, kurie tokias žmogaus kybą 

! teises brangina. Laisvių ii
teisių begalinė 
priežastis,

meilė

. , nepn-
jos srityje, kol buvo privers-; klausomybė buvo ne vien 
ti kito darbo imtis. laisvės siekimas, jos že-

Kooperatyvuos dirban- į mgg su jos gižiais miškais. 203 psi., kaina $4.95. 
apsigyvenęs Į tiems arba norintiems juose upėmis, ežerais — išlaisvini- Visos šios knygos yra gra 

t, dirbti sąjunga rengė kursus.. massvarbiausia, kad di- žiai Įrištos,
iš kurių vėliau nevienas pa- į
sižymėjo savo profesijoje. ’
Sąjungos instruktorius ne!

iiiiiiiiniinni v

tik kooperatyvus tikrino, da-' AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 
vė jiems patarimų, bet ren
gė jų nariams ir paskaitas.

PRANEŠIMAS

LITERATŪROS FONDO

"kur du stos, visados 
daugiau padarys“, kad tik 
"vieny beje galybė“. Jonas 
visų pirma metėsi organi
zuoti kooperatyvus.

Ūkio gyvenimą karas bu
vo visai nualinęs. Visa pre- 

buvo privačių, gobšių 
asmenų, nelietuvių tautybės

yra rankose, 'la aplinkybe tie

Jono pastangomis 
buvo varomas didelis švieti
mo darbas.

Tvarkydamas žmonai pri
klausanti Ginkūnų dvaro 
centrą, velionis Jonas jį pa
vertė vienu iš pavyzdingiau
sių ūkių. Jo gaminiai paro
dose gaudavo aukščiausias 
premijas, plačios apylinkės 
ūkininkams jis buvo geras 
pavyzdys, kaip reikia ir ga
iima ūkininkauti.

Neužsidarydamas savo ū- 
kyje. velionis uoliai dalyva
vo įvairiose žemės ūkio or
ganizacijose, nevienai jų va
dovaudamas. Kurį laiką bu
vo net Žemės Ūkio Rūmų 
pirmininku ir ten parodė 
daug sumanumo Lietuvos 
žemės ūkiui kelti.

Okupacijos metu velionis 
buvo įsijungęs i pogrindžio 
veiklą. Vertas pažymėti iš to 
laiko šitoks faktas- Vokie
čiai sumanė priversti mūsų

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

TAU, LIETUVA — 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:

dėl kurios mes godūs žmones naudojosi, lu 
turime taip skaitlingų geros po devynis kailius nuo pir- 
valios diaugų, kurie mūsų kėjo.
tautos aspiracijas rėmė. te- Kentėjo ir žemdirbiai, nes 
beremia ir. aš tikiu, rems ir jie už jiems reikalingas pre- 
ateityje. kės brangiai mokėjo, o už

„Mūsų kova gera ir kilni, savo gaminius pigiai tegavo.
Ji yra kova už teisę, teisin- Velionis Jonas pasiryžo 
gumą. už tautos teisę Į laisvę suburti vartotojus ir žemės 

_ ir prasmingą gyvenimą. To- ūkio gamintojus, kad jie 
mas joms sovietų prievarta je kovoje svyravimui, nusi- bendromis jėgomis galėtų 
įrzkariumus ševiotai n-žcfr.- minimui, nevilčiai bei nuo- savo reikalus tenkinti. Jis 

valgiui vietos nėra- Kam buvo tas svarbiausias as-
daug duota, iš to daugiau ir muo, kuris jau 1919 m. rug-! žymius asmenis pasirašyti 
reikalaujama. Mes Vakaruo- piūčio 15 d. Įkūrė Šiaulių! atsišaukimą, raginantį jau- 
se išvengėme to. ką Lietuvoj srities vartotojų bendrovių ! nimą stoti į vokiečių kariuo-

. pasilikusieji ir Sibiran iš- sąjungą, kuriai priklausė menę. Tik velionis Jonas,
sius nusikratyti raudonojo ’ tremtieji iškentėjo.. Mes 100 vartotojų bendrovių. rodos, ir dar vienas kitas 
jungo. naudojamės laisvės palai- Ji iš urmininkų ne tik pa- asmuo teišdrįso atsisakyti

'Nežiūrint sovietų "žyg- ma. Mūsų pareiga ją panau- rūpindavo reikalingų pre- tai padaryti. Anuomet tai
. doti savo tautiečiams lais- kių. bet jiems ir parduoda- buvo labai pavojingas žy-

žiniomis, šių metų vasarą Į vos pripažinimas ir šiandie-! vinti, ta akciją paremti ir vo tai, ko žemdirbiai turėjo gis: jis galėjo nuvesti į ka-
plėšinių sritis Kazachstane ną tebegalioja. Tokio JAV j pavergtam lietuviui tiesti atliekamo- 1 cetą ir net... į karstą. Jonas
numatoma išsiųsti 40.000 nusistatymo dėka aš galiu pagalbos ranką“. Sąjunga tuoj organizavo to nepabijojo ir savo parašo
studentų-statvbininkų. Kom- prabilti, kaip nepriklauso-! Taip kalbėjo Lietuvos at- kiaušinių ir sėmenų bei linų po Lietuvai žalingu raštu
jaunimo centro komitetas mos Lietuvos atstovas. Tai stovas Juozas Rajeckas supirkimą. Perkupčiai už tai nedavė.
Maskvoje įpareigojo sąjun- didelis dalykas. gausiame VVaterburio lietu- niekus mokėjo, iš Lietuvos Veiioinis buvo didelis mė
ginių respublikų (taigi ir "Lietuvių tautos kova už vių susirinkime, minint Lie- tas prekes leido blogai pa- no gerbėjas, pats gerai vai- 1Mlft
Lietuvos) komjaunimo or- Lietuvos nepriklausomybės tuvos valstybės atstatymo įuostas, todėl jų kainos už- dė smuiką. Žmona skambi-1
ganus sudaryti „laisvanoriš- atstatymą — šventa kova, paskelbimo 47 metų sukakti, sieny buvo žemesnės, negu no pianinu, vaikai grojo I

l>ardavimo kaina $5.50 už $4.00 
” ” $6.00 ” $4.00

** $6.00 ” $4.00

” $2.50 ” $1.80

nepriklau
somybės palaimos?

„Lietuvių tauta negali ža
vėtis Kremliaus tironija.

viena valstybė niekur

Dabar ekspozicija dar pa
pildoma. ir ji. atrodo, Įgis
dar didesni propagandini! 1 . .v-j- kt •• •• i .„tį sava valia nepuola i sovietu pobūdi. Naujieji eksponatai k y II jr ko'lonializ;
užims astuonias muziejaus 
sales. Viena salė. anot mu
ziejaus direktorės I. Misiū
nienės, vaizduojanti ”Tėvy-!<, v ...................... , u f •_ likos Konge, bet jie žiaunaines karą . pasakosianti apie J

užtariamas. Sovietai užsto- 
a žmogėdras sukilėlius Af-

partizanų žygius ir apie tau
tų draugystę..-“

Tūkstančiai jaunuolių 
Į Kazachstaną

naikino savo laiku mūsų su
kilėlius, mūsų partizanus ir 
Budapešto sukilėlius, sieku-

(E) Iš Maskvos gautomis darbiu“, tarptautinis Lietu-

St. Kairio Lietuva Budo
K. Bielinio Dienojant
K. Bielinio Penktieji Metai
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku
sieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos: pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka SI9.80 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’/D 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 Ave., Cicero 50. III.
A. Sukauskas, 2002 Ferdinand. Detroit 9. Mich.
A. šemeta. 13508-10 Woodworth Rd„ E. Cleveland 12. Ohio.
J. Novog. 87 Windcrmere Ave Tomnto 3. Ont., Canada.

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

Visais Literatūros Fondo teidv klos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SL lOth fl-, New York, N. Y,
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tęva

Dievas sutemose
(RECENZIJA IR KRITIKA) 

S. MICHELSONAS
(Tęsinys)

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Putvis-Puivinskis
Vimdąs Put vis-Putvinskis 

gimė dvarininkų Putvinskių 
šeimoje. Tėvai buvo religin
gi. ypač motina. „Savo sū-

; klausia: „Pasakyk, Perkū
ne. kas daiyti. kad svetimo 

i Dievo pranašai ateina su 
žudikais ir žudo lietuvius?“ 
Perkūnas atsako: „Ginkitės. 
Ne prieš jj. bet jo vardu 
ginkitės!“

Kun. Ylai atrodo, kad tai 
reiškia Putvinskio grįžimą

• nui Vladui jinai buvo Įkvė
pusi įeligijos meilę.“ sako 
kun. S- Yla. Bet kai jaunuo
lis išvažiavo i Mintaujos re- . T.. ~ , .. .
alinę gimnazija, tai tenai' Llle leV?’ -e ,re^ p bręsdamas pradėjo nuo re- '*»’» Pokyti, kad Putv.ns-1

, 1 „ f ..... kis grįžta prie Dievo jau ligijos tolti. O kai įsigijo,, ... 1 , ,■, J ; - , , ' kia lojančiu protu. Kol jodar daugiau mokslo žinių: ; . 1 • - •! plotas buvo sveikas ir svie- įr pradėjo draugauti su pa-Į1
žangiais inteligentais. Put-

Jacque!ine Kennedy dėkoja Kuwait ambasadoriui Talat 
Al-Ghussein už jo vyriaus? bės $50.000 čekį John Ken
nedy bibliotekos rūmams pastatytu

sus, jis Dievą netikėjo. KAS NUŽUDĖ TĄ LATVj?
Atrodo, kad protas jam Urugvajaus sostinės prie- 

susimaišė beskaitant Švent- miestyjegražiamenameras- 
rašti. nes ir pats kun. Ylasa- tas nužudyto latvio Albert

vinskis visiškai nutraukė ry
šius su bažnyčia ir savo šei

jos. Tik dėl žmonos tėvų. ku- ko: .Iį t0 .la,k° «ahma Cukul s lavonas- i1“3?? ila’ 
rie bu.o jau pasenę ir reli- ncrt vle"« 1® straipsnį para- gammų. Tų namų prieš mė- 
gingi. jis leido savo vaiku Sv^asto "e?! išnuomavo austras Tau-

■ (2/9 pusk). ssing. kuris atvažiavo iš
Putvinskis tikėjosi numi- Prancūzijos ar Vokietijos, 

ręs būti dangaus karalystė- Policija mano, kad jis ir yra 
je. tačiau dažnai pasakyda- Cukurs nužudytojas. Be to, 
vo: „Aš nenoriu būti vienas dar Įtaria vieną asmenį, ku- 
danguje. bet su visa tauta...“ i l is jau suimtas.
(284 pusl.)-

Laimei. tauta tebėra dal
gy va. o Putvinskio jau ne
bėra. lr jis ne dangaus kara

vaikų i
kambarėliuose laikyti šven
tųjų paveikslus. Bet kai se
ni tėvai mirė. tie paveikslai 
dingo.

Ir vis dėlto kun. Yla pri
pažįsta, kad be religijos 
Putvinskio namai buvo pa
vyzdingi- Sako: „Abudu bu
vo griežti blaivininkai—net

— Gera diena, Maiki!
— Gera. gera, tėve! Ge

rai, kad nors tiek išmokai 
lietuviškai.

— Ne. Maiki, „gera die
na“ nėra tikrai lietuviškas 
sveikinimas. Kiek atsimenu,

svečiams nedėjo stikleliu . ,
ant stalo. Apy linkės žmolp-' ^; het Ful,.u?Plltas ze‘ 
nės. ypač kumečiai, gerbė Į
šią šeimą dėl gailestingos ir 

j teisingos širdies, tik stebėjo- 
kitiems

me Kelmės kapinėse. 
(Bus daugiau).pasiūlytas, bet po ilgų ginčų 

Kongresas ji atmetė.
— Už tai. Maiki, respub- si blaivybe. Bet kiti

u„n: į Putvinskių bedievybė buvo
pavyzdys. Vienas kumečio
vaikas, kuriam Putvinskis Fonui Keleivio Redaktoriui

likonai buvo kalti.
— Daugiau kalti buvo de

mokratai, tėve, nes jų bai-'

LAIŠKAS REDAKCIJAI

sais tas sumanymas buvo at buvo padaręs daug gero. iš-
Lietuvoje mano laikais nie- iip tnrėin vYko Amerikon ir pasidarėr- , . . . '. tvonxrese jie turėjo bedieviukas taip nesisveikino.

— O
didelę daugumą, ir jeigu vi

kaip tėvas nuėjęs sj jje butų balsavę už prezi-' Jmetais IJetuvoje
revoliu- se“Putvinskis įsijungė 

cijon. buvo suimtas ir iš
tremtas Rusijon- Antią kar
tą rusai jį suėmė ir ištrėmė 
Rusijon 1914 m. Kaip maty
ti iš jo raštų. Putvinskio pro-

Ar skaitei 
šias knygas?

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboi •os Armonie- 

nės 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. 206 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.

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

Pranešimą apie Cukurs 
nužudymą gavo Associated 
Press Bonnoje. Pranešimą 
pasirašė „Tie. kurie nieka
da nepamils“. Jame prane
šama, kad teismas nuteisė 

i Cukurs mirti, kad nutarimas 
įvykdytas ir kad jo lavonas ’ jos oi ganizaeiją Interpol, 
yra ten ir ten- Iš tikrųjų, jis prašydama padėti išaiškinti 
ir bu\o rastas nurodytoje Cukurs nužudymą.

vietoje prie Montevideo U-; 
rugvajuje.

Cukurs buvo minimas 
Nuernbergo teisme, kaip 
prisidėjęs prie 32.000 Latvi
jos žydų nužudymo. Po karo j 
jis atvyko į Braziliją ir ten
Sao Paulo mieste buvo gerai' PLAUK, MANO LAIVELI, 
prasigyvenęs. 1960 metais,. Petro Segato eilėraščiai,
kai buvo sugautas garsusis ( 111 psl., kaina............$2.uu
Eichmanas, Cukurs paprašė1 ŠVENTADIENIS Už MIES* 
Brazilijos valdžios apsau-1 TO, Mariaus Katiliškio 17 
gos. Š. m. vasario 23 d. jis n0Velių, kaina $5.00. 
atvažiavo į Montevideo, su
stojo viešbuty ir po dienos, 
dingo.

Spėjama, kad jį nužudė! 
tarptautinės organizacijos • 
nariai. Urugvajaus policija 
kreipėsi į tarptautinę polici-

Keleivyje gerb. S. Michel- 
senas recenzuoja kun. St. 
Ylos knygą „Dievas Sutemo- 

Jau anksčiaupas Kaimynus Lietu\oje sa- dento sumanymą, jis būtų 
ky davai? priimtas.

Caky • ,a\ au: Tegul bus — Tai Raip bus dabar? 
pagarbintas! Taip sakydavo ... . .,
visi. Kitaip niekas nemokėjo abai. te\e, pieziden-
ii nežinojo. * \° sumanymas vel yra pa- ________ ___________ ± _

— Bet tai nėra lietuviškos CU?^S kongresui. Bet ie»- tas pradėjo klajoti: jis pra-
kilmės sveikinimas, tėve. publikonai pa&iule daug ge-j dėjo kalbėti apie RažkoRi kny??, dėl jų spaudoje jau 
Tai yra lenkų kunigų įpirš- ! esnS sveikatos programą, • nvieną..? apig -piimyn- 
tas lietuviams "Niech będzie iet ar Ji praeis tat dar pa- „atgal“. ge ’’atgaj- nebūtų 
pochwalony...“ Kol senovės matysime. Kol kas ją svars-. ”pjrmyn“. Jo galvoje pradė- 
Lietuva garbino savo dievą t0 7car atstovų rūmų ways jo Vaidintis kažkokie „du;
Perkūną, lietuviai sveikin- anc* means komitetas. • genijai“, kurių vieną jis va- • 
davosi lietuviškai: „Sveikas, • — O kodėl tu rokuoji. į dino „Sparnium“, o antrą—Į
broli!“ ; kad respublikonų programa J "Proėium“. Pirmasis atsto-

skaičiau 
Ji*.

se
i i__ vri_ _____

g€FD- KUII. I ll/s, manu

nevy k u s ius mirusių taurių 
žmonių sielų gaudymus,, 
„Tėviškės Žiburiuos“ skelb
tus. Kai tie dalykai sudėti j

Kairėje latvis Albert Cukurs. rastas nužudytas Mon
tevideo priemiesty (Urugvajuje), dešinėje graikas Dio- 
nisio Mabridis. įtariamas nužudęs Cukursą, todėl suim

tas

— Nu, o kaip tu rokuoji.; geresne, negu prezidento?
ar „Gera diena“ nėra iš-, — Štai kodėl, tėve: pre- 
versta iš lenkų „Dzien dob- zidentas siūlo duoti seniems 
ry, pan“? ! žmonėms tik ligoninės pa-

* — Tiesa. tėve. ir tas iš jų gaibą, bet neduoda nei vais- 
paskolinta. tų, nei gydytojo. Už tuos da-

— Nu, tai pasakyk, ką da- lykus ligonis turėtų užmokė- senoj iškyla, kai jis suran- 
bar daryti, kad paliokai už- ti iš savo kišenės. Ir ligoninė da nebūtą Lietuvos karalių 
movė mūsų kalbą ant savo nebūtų visai už dyką, nes
kurpalio? žmonės turėtų mokėti padi-

— Dabar jau nieko nepa- dintą mokestį į Sočiai Secu- 
darysi, tėve: dabar turim lity fondą. Toks mokestis 
kalbėti taip. kaip mūsų kai- būtų privalomas. Daktaro ir 
bos žinovai pataria. Susitikę vaistų pagalbai gauti būtų 
draugą, turim sakyti: ”Ge- pridėtas laisvo noro draudi- 
ra diena!“ Bet galima sakyti mas.
ir kitaip: „Sveikas gyvas“.’ — Ale aš, Maiki. Į tą so- 
„Kaip jautiesi“ ir panašiai, šei sekiūriti fondą dąbar; nų?

— Aš, Maiki, praktiškiau! nieko nemoku, tai kaip būtų
pasakau. Susitikęs seną su manim? Ar aš gaučiau 
f renta, aš klausiu: „Ar už- - ošpitalėj lovą, ar ne? 
fundysi?“ Žinoma, tavęs, — Kolkas. tėve, tas dar 
taip nesveikinu, ba žinau.: neaišku. Prezidento planas 
kad tu ir kvoterio prie dū- kalba tiktai apie tuos. iš ku
šlos neturi. Viską praspen-. rių uždarbio yra išskaitomas 
dini ant knygų- ; mokestis į Sočiai Security

_  Tėve, užbaikim tą te-' fondą. Šiuo laiku iš uždar-
mą. Pasauly yra svarbesnių bio yra išskaitoma 3.625'<, 
klausimų. ! tai yra truputį daugiau, kaip

_  Aš ant to suglasnas,' trys ir pusė nuošimčio: pa-

vavo jo širdžiai ir valiai, o» 
antrasis — protui. Vienas 
gynė savo deivę, o antras— 
gyvybę.

Dar daugiau miglų Put
vinskio netvarkingoj gaivo-

ir siunčia jį pas dievą Per
kūną patarimų klausti- Nu-į 
ėjęs pas Perkūną, karalius!

per 60 dienų, bet negautų 
nei daktaro, nei vaistų.

— Na, o koks respubliko-

Maiki, ba ne tik pasauly yra gal Jonsor.o planą, tas mo- 
visokiu klausimų, ale ir aš kestis turėtų būti pakeltas

su virpate turiu svarbų klausimą. ■ iki 5-kių nuošimčių 
Vot. pasakvk, kada prezi- šum. Tiek pat turėtų pridėti

pasiredė visai pagrįstų ir 
pilnai užpelnytų piktų re
akcijų.

Papildydamas p. K. Bieli
nio liudijimus (Keleivio Nr.i 
10), prašau ir mane laikyti 
prot. V. Čepinskio, mirusio
1940 m. rudenį, laidotuvių —---------—'— • ■ r - ,r--i-- ę-r. -
liudininku, nes dalyvavau to rūmus įneštas. Juose buvo anksčiau buvo sudeginti taip 
velionies laidotuvėse. Lydė- vienintelis krematoriumas pat garbingų profesorių Pet- 
jau karstą iš jo buto Putvins- Lietuvoje. Pilnai tikiu, kad ro Leono ir Vailionies palai
kio gatvėje iki Medicinos; karstas su velionies Čepins- kai.
fakulteto rūmų Mickevi- kio palaikais ten buvo sude- Su pagarba 
čiaus gatvėje Kaune. Ten gintas, nes po to nebuvo jo- Juozas Audėnas
karstas buvo nuo vežimo pa- kių kitų laidotuvių. Tame Bruki ynas,
imtas ir į Medicinos fakulte- pat krematoriume kiek, 1965. III. 11.

ŽODYNAI
Keleivi: administracijoje 

... galite gauti šiuos kieKvie
Murklys yra neturtirgos ūkininkės Daug’.enės ma- narn reikalingus žodynu*-’ • 

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių Anglu-lietuviu kalbos žo 
36d

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

— Jų programa siūlo įves
ti atskirą di
žmogus turėtų kas menesi
mokėti po $3 ir tiek pat tu- žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
rėtų pridėti 
jis gautų
ir daugiau_______________ ... , . . ...

prezidentas ’r tenka pnešų dantų ir aštrių sr.apų paragauti.

,rama.iuio įves inamju_2Vlibhų, pe u, žiurkių. Ji turi suni, jos kiemą dyna«, Y. Baravyko, 36?
audimą, kuriam - - , J; - - , • • • m u žorižin kai;t’i kas mėnesi kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- Pbl- aPle Z I . KUių^kai

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

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

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

i AUKOS TAURĖ, Stasio 
; Santvaro 5-ji eilėraščių
? knyga, 150 puslapių, gra

žiai įrišta, kaina... $2.50.
į KATRYNA, Sally Salmi- 
j nen, garsios švedų rašyto- 
i jos romanas, 291 psl., kai

na $5.00.
PANEVĖŽYS, didžiausia 

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 

! premijuota knyga, 80 ps1, 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina...............$1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžiuš, 246 pusla
piai, kaina...........$3.00.

MURKLY^, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 ps»„ 
kaina .............................. $1.80,

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

gonine, negu 
Johnsonas skilia. Jeigu bū
tu dar kokių jo gydymo iš-J 
laidų, tai prie jų jis turėtų 
pridėti 30 nuošimčių, o val
džia 70 nuošimčių.

— O kada tas bus įvesta, 
Maiki?

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. -Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams

— Spėjama, kad šimet .
( Kongresas ši reikalą sutvar- ir pažįstamiems. Apysakos kaina bl.80 su persiuntimu 

mums skarbavą gydymą už į gus uždirba per metus dau-j Rys, ir gal nuo ateinančių
dyką? Į £dau Ka’P $4,800. tai ir už tą mepą pradžios jis jau pra-

— Sveikata, tėve. yra perviršį turėtų mokėti pa-, ^ės veikti.
svarbus klausimas visiems, didintą mokestį. Už tuos — atrodo, kad
Prezidento planas duoti se- mokesčius žmogus po 65 man rejkės dar pakentėti. O 
niems žmonėms pagalbą bu- metų amžiaus gautų ligoni- marmatizmas suka kau- 
vo jau pereitam Kongresui nės ir slaugės patarnavimą jug> ^ajp pašėlęs...

dentas Džiansonas duos įr darbdavys- Be to, jei zmo-

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS’

636 E. Broadway So. Boston 27, Mas*.

$5.00 
Antano

Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina ................. $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mas*. 

636 E. Broadvray,

k<.ina ........................ $6.00 psk, kaina.
Lietuvių-anglų kalbų žo- TŪZŲ KLUBAS, 

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo 
dvna*. Yril»aus Peteraičio. 11 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietusių kalbos 
žodynas, .edagave prof. J.
Balčikonis v kt., yra apie 
15.000 žodžių, 990 psl.. 
kaina ........................ $12.00
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BERŽYNAS

Ben. Rutkūnas

Miglotas rytmetis. Pre baltąjį beržyną 
saulė rieda. —
apmausčiusi kiekvieną šaką ir šakytę 
aukso žiedu.
Ir gera taip dainuot ir juoktis,
kai gegės šūkauja pakirdę--------
O žalia, žalia! Kvepia! Skamba!
Net graudulys Įsimeta i širdį.

EGLAITĖS

Sniegakepurės žalios eglaitės, 
jūs — mano meilės karalaitės!
Griebiu į glėbį — glostau, purtau: 
renku Į saujas žvaigždžių turtą. 
Pečius apkrito- Veidą. Plaukus — — 
O saulė — juokiasi išplaukus.

KLEVAS

Oi ūžia, šlamščia žalias klevas 
seklyčios palangiuos.
Per mielą vasarą lingavęs, 
per rudenį linguos.
Oi, kleve, kleve, skėstašaki, 
nelauk šerkšnų žemos! —
Pusnys užgoš į tave taką, 
ir vėjas lauš nuožmus — —
O su pavasariu ir vėliai 
atkusi kaip kadais: 
kaišysiesi žiedais!----------

Bolševikiškas teisinas
Raudonosios teisenos konvojeris pradėjo darbą 9 vai. 

ryto. Pro "trijulę“ turėjo praeiti NKVD sumedžiotieji 
politiniai ir buitininkai, buvę žitomirsko kalėjime. "Tri
julės“ pirmininkas, petingas bernas, sėdėjo tarp dviejų 
čekistų — teismo narių, o teismo sekretorė — mašininkė 
raudonu peštuku rankoje žymėjo "išspręstas bylas“.
Sprendimus iš anksto paruošė NKVD ir "Kriminalinių 
sekimas“. Sprendimus atspausdino mašinėle ir Įsiuvo i 
kiekvieno bylą. Didžiulė Įvairaus amžiaus suimtųjų eilė 
su keliomis dešimtimis moterų stovėjo koridoriuje ir aty- 
džiai klausėsi, kas vyksta teismo salėje. Eilės pašaliais 
pirmyn ir atgal vaikštinėjo keletas tardytojų: jie privalėjo 
lydėti Į teismą jų tardytus. Duryse iš koridoriaus į salę ir 
iš salės Į kitas patalpas stovėjo sargybos, stebėjusios suim
tuosius. Iš salės buvo girdėti teisėjų klausimai, kaltinamų
jų atsakymai, tardytojų replikos ir stovinčių eilėse vos 
sulaikomas triukšmas.

Prie užtvaros, skyrusi os "teismą“ nuo patalpos, prie 
jo iššauktas kaltinamasis Dubovik.

— Kuo vardu? — klausia iš "trijulės“.
— Ivan Dubovik.
— Kada gimei?
— 1915.
— Už ką suimtas? prisipažįsti kaltas? — Tyla.
— Už ką pasodino? — klausiu.
—Už... priešsovietinę dainelę.

— Treji metai stovyklos. Eik!
— Sekantis! Kuo vardu? Kad?, gimei?° t
— Povilas Krasula. gimęs 1918 metais.
— Už ką sėdi? Prisipažįsti kaltas?
— Ne. neprisipažįstu. Suimtas dėl jūsų provokatorių j 

įskundimo.
— Viskas aišku. Penkeri metai su teisių pažeidimu

trejiems metams. Sekantis! i , -_-r, • -x - . . . , , . ! V«. kas eina maisto pa-Pne užtvaros pneina vyras, metų 4o-nų. plaukuotas. i sipjrkd krautuvžse pastebi 
basas, Pet inteligentiškų veido bruožų. Sustojo, tyliai ir • butė’rius -buteliukus
ramiai stebi sėdinčius užstalėje teisėjus. Jį kaltina valka- j PU juodu skysčiu ir užrašais 
tavimu, 35-ju straipsniu. Jam gresia 3 metai koneentraci- ”Sov Sauce“ — sojos sunka 
jos stovyklos.

— Tamstos pavardė?
— Amžinas sovietinis kalinys, nuolatos trokštantis 

išsilaisvinti iš velniškos čeka-GPU-NKVD globos, norįs sojos pupelių eksportas iš 
tapti laisvu žmogumi ir piliečiu. • Amerikos į Japoniją. Kana-

Eile nuėjo pritariantis dešimties kaltinamųjų šnabž-1 C^t° ^ngn£
Kažkas nusijuokė- ! sudarė vienais tik praeitais

— Nutraukit kalbas ir juoką! — sujudo tardytojai į metais 524 milionus bušelių 
ir apsauga. po §2.72 bušelis, taigi 1 bi-

— Pakartokite, pilieti, ką pasakėte! lioną 400 milionų dalel ių
— Esu tikintis, gyvensiąs amžinai. Į teismus nevaikš- pajamų vien tik iš sojos pu- 

čiojantis. : pelių.
— Kam jūs čia jį atvedėte? — suriko pirmininkas.— ■

Pašalinti ir perkvalifikuoti nusikaltimą 58-ju str., 10 punk- į ^as yra ta soJa? 

tu (propaganda nuversti sovietų valdžią...). Kas toks esi? • Soja. kaip pieno, mėsos ir
— Jei jūs varinėjate mane, varinės ir jus. vitaminų pakeitalas. yra ži-
Eilėje įsivyravo tyla. Ir tardytojai pamatė tokios drą- noma Azijos rytuose prieš 

žmotni geras 5.000 metų. bet Vaka-^Išveskite ji! Sekantis! ' F Pasau'v>tik
siais metais pradeda įsigyti 

* * * ! pilnas teises, kai buvo ištir
ta, kad tai yra turtingiausias 

■ proteinų ir alyvos šaltinis.

Mažos pupeles didelė ateitis

arba sojos padažas. Tai vi
sa. ką eilinis amerikietis a- 
pie soją žino. kai tuo tarpu

(Iš Kipro Bielinio parašytos knygos "Teroro ir vergi
jos imperija Sovietų Rusija“, kurią galima gauti ir Kelei- kokį tik galima gauti iš
vio administracijoje. Kaina $2.50). • brangiųjų gyvulių mėsos da-

Prasideda pavasarinis valymas
Žmogus yra laisvas. Jis už ją blogesnė šeimininkė? 

nenori daryti ką nors prieš 
savo įsitikinimą. Taip ir aš.
Aš noriu būti laisva ir ne
noriu šį pavasarį namo va
lyti. Pas mane ir taip viskas 
švaru, o, be to. kaip tik pa
vasaris. kada mes jaučiame 
"pavasario nuovargį4, tai 
kodėl aš turiu kaip tik tada 
imtis papildomų ir sunkių 
darbų? Kodėl? Ne! Šiemet 
aš nebūsiu tokia naivi ir nie
ko panašaus nedarysiu ir 
neversiu viso savo namo 
"aukštyn kojom“.

Bet.-, ateina diena. Graži, 
saulėta diena, ir aš matau, 
kad mano kaimynė neša į 
kiemą visas savo sofos pa
galvėles išvėdinti ir velka 
didelį kilimą išdulkinti. Ta
da ir aš neiškenčiu. Kuo aš

Teises patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

mas reikalas, bet įrodžius, 
kad žmona arba vyras yra 

Tamsta, i neištikimi,. — nuskriaustoji 
kaip čia Amerikoje yra. Jei pusė neturės sunkumų sky- 
vyras nori divorsuoti savo rybas gauti.
žmoną, nes jis turis įrody- Jeigu ir vyras ir žmona 
mų. kad ji yra jam neištiki- įrodo, kad "kita pusė“ buvo 
ma. o žmona iš savo pusės neištikima, teismas nė vie- 
tikrai galėtų įrodyti, kad jos nam nepripažins skyrybų, 
vvras. nors daro jai visokių Tai nėra lengvai įrodomas 
nepagristų priekaištų, pats reikalas, bet įrodžius, kad 
yra velnių priėdęs., katras žmona arba vyras yra neišti- 
gali katrą į teismą paduoti kimi. — nuskriaustoji pusė 
ir divorsą gauti? neturės sunkumų gauti sky-

Jei negali žmonės sugy- rybas- 
venti, galėtų žmoniškai suti-! Jei ur vyras, ir žmona įro- 
tarti ir gera noru išsikirti, ; do, kad ”kita pusė“ buvo 
Kokia prasmė vienas kitą neištikima, teismas nė vie- 
kaltinti? Vaikų mes neturi- , nam nepripažins skyrybų,— 

teisiniai tai vadinasi "recri- 
mination“. Susidaro tokia 
situacija, kad teismas nesu
tinka teikti savo pagalbą 

ti, kiek to gyvenimo beliko ’. žmogui, kuris pats ateina į

Klausimas

Pasakvk man

me, o turto kažin kiek irgi 
nėra. Esame vidutinio am
žiaus žmonės, virš 50 metų 
amžiaus. Kam čia dar varg-

Nusivylusi žmona
Massachusetts

j teismą, taip sakant, su 
švariomis rankomis“.

Atsakymas

Skyrybų įstatymai (divor- 
ce laws) yra labai specifinio 

j pobūdžio. Jie numato visus 
1 atvejus, kuriais teismas ga-! 
į Ii savo nuožiūra suteikti 
skyrybas nuskriaustai pusei. 
Susitarimo skirtis negali bū
ti. Tai vadinasi — "coliu,- 

! sion“, ir teismui nėra priim
tina. Neištikimybė — "a- 
dultery“ yra viena iš prie
žasčių. dėl kurių nuskriaus
toji pusė gali gauti skyry
bas. Tai nėra lengvai irodo-

I-

piltos? Sojos alyva. Taip 
nuo pagerintos duonos ir 
saldainių iki dirvos kreta'ų 

i ir parazitų naikintuvų, gy
vulinių pašarų ir dirbtino 
sviesto, — visur sojos pupa 
yra prikišusi savo ranką.

Tas sojos pupelių iš Rytų 
Azijos į Europą atneštas ge
resnio gyvenimo pranašas 
buvo ir Lietuvoj gana anks
ti pastebėtas, ir Nepriklau
somybės metais ji buvo ne 
tik pradėta plačiai rėkia-

: liu ir geriausių alyvmedžių- Sve<1,.i’»s karalienė Louise. 75jmuOĮi bet jr praktiškai įgv-
Šiandien iš sojos pupelių ga- m- amžiaus, šiomis dienomis mi-' 
minama daugiau kaip tūks- rusi.
tantis maistinių, technikinių, 
vaistinių ir įvairiausių kito
kių produktų, kaip sako-

Tai ir aš nuimu užuolaidas.: ma n?° sojos pieno iki 
surenku pagalvėles ir išne-, automobilio kuzavo. _ 
šu ir išdėstau balkone ar so-: šiandien beveik nėra tos 
(je]yje ! srities, kur nerastum sojos

Už gerą pinigą aš buvau' «’ Valgydamas gerą
pirkusi specialu dulkėms' st?lKa.' nePaP11 . ' --
siurblį kuris ki’ima nadau- geriausias pneskoms yra iš siurbi Kuris kilimą padau- vaitodamas vaistus
zo ir r ulkes sugena. Bet da- ’ .. ... n ,.
bar, matyt, kad toks valy-'!P??es.
mas lvg ir nusibodo, nes aš VK1.35' a -a vėtrai «ardi i 
irgi velku savo kilimą į kie-i dahs sojos. Valg ai sar ri
mą, jį kabinu ir daužau, va- nes kokia a yv J P - 
lau dulkintuvu kuo garsiau,
kad ir kaimynė išgirstų... Ji 
išgirsta ir prieina prie tvo
ros.

"Graži diena“, sako ji.
"Taip, labai graži“, atsa

kau aš ir žvelgiu į viršų — į 
saulę ir pos apšviestą medį. 
kur keletas paukščių taip 
linksmai čiulba.

"Tokia diena kaip užsa
kyta namų valymui“, tęsia 
mano kaimynė.

"Visai teisingai“, sušunku 
aš ir visa jėga duodu per ki
limą dulkintuvu. kad net 
paukščiai nuskrenda...

V. Čekauskienė

Anna Mozzone, 46 m. amž., 
peiliu nudurta savo bute Brony,
N.Y. Polici ja įtaria tai padarius 
jau teistą vienišu širdžių ap
gaudinėtoją Frank Barlett, 70, IŠPARDUOTAS, 
metu amžiaus.

vendinti. Ir jei ne sovietų ra
sų užpuolimas, sutrukdęs vi
są Lietuvos kultūrini ir eko
nomini gyvenimą, soja šian
dien Lietuvoje vaidintų vie
ną žymiausių vaidmenų- Bu
vo tiek pasiekta, kad jau i- 
vairių "rūmų“ šeimininkės 
ir ministerių žmonos laikė 
modemiška pareiga savo 
vyrams ir jų svečiams pa
tiekti grynai iš sojos produk
tų pagamintus pietus.

Jungtinėse Valstybėse, 
kur soja pradėta sodinti tik 
prieš 150 metų.šiardien šiai 
pupelei skiriama 28 milionai 
akru ir žadama dar priskir
ti 3.200,000 akrų.

J. Pr.

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

KO PRIGYVENOME!

Vienoje New Yorko aukš
tesniojoje mokykloje moki
nės gerokai sumušė polici
ninką, kuris mėgino perskir
ti dvi besimušančias moki
nes. Jis gal būtų dar dau
giau nukentėjęs, jei pagal
bon nebūtų atėjęs kitas po
licininkas.

RUSĖS UŽ KELNES
Komjaunuolių laikraštyje 

trys maskvietės protestuoja, 
kad klubo direktorius neįlei
do jų į klubą, nes jos dėvė
jo kelnes. Direktorius joms 
pasakęs: "Jūs turite gėdin
tis dėvėti kelnes. Tai netin
ka darbo žmonių kultūri
niuose pobūviuose.“

Laikraščio redakcija ta
me ginče užėmė neutralią 
vietą.

PAVALGIUS ILSĖTIS!
Po pietų nereikia vaikus 

versti pamokas ruošti. Ge
riau. jeigu jie tą laiką pa
naudos poilsiui — miegui ar 
žaidimui.

Gydytojai yra ištyrę daug 
tūkstančių vaikų ir priėję iš
vadą, kad daugumos vaikų 
darbas yra našiausias apie 
10 vai. lyto ir tarp 5-6 vai. 
vakaro. O žemiausias dar
bingumo laipsnis kaip tik 
supuola su vidurdienio- pie
tų laiku. Pioto darbas reika
lauja ilgesnio pailsio, negu 
raumenų darbas.

V. Čekauskienė

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanot?
DCL LAISVOS LIETUVOS. Lieti 

▼ov socialdemokratų raita’ dėlbvi 
ševikų okupacijos ir teroro Lietu 
▼oje. Kaina.......................... 25

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. 2uxe i 
domūs atsiminimai. 477 osl.. ka*n ........................... 25 00

DIENOJ-ANT “knyg’-'ęšbi karaliau-’ 
-ūnacs Kioro Bielinio idonifl- sv-’ 
minimai. 464 osl.. kaina...

1908 METAI. Kipro Biehn’.o atsimi
nimu antroji dalis. 592 euslaoia-
Kaina ........................................

LJgrUVUJ DAINOS AMERIKOJE 
snrii.ko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 daine* so raidomis. Ane 

Hškai duo*as kiekvieno- daino- 
turiny-, todėl tinka dovanoti ir 
Hetuviškai riekaibantiema. irišts 
>26 pos!. kaina 15.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. P« 
rašė E. Vandervelde. vertė VardC 
nas. Kaina ............................25 Cnt

MARLBOROrOH'S IJTHUANTAN 
8ELF-TAUGITT M lnkienė. g-- 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliukai kalbančiam. 144 
pal., kaina ............................ 81-2*

ŽEMAITES RASTAI Garsiosios mr 
sų rašytojos pirmojo karo met 
Amerikoje paradyti vaizde’iai s 
rašytojos paveikslo. 128 puslanis 
ksfaa ........................................ 50 C»

TAVO KELIAS I SOClAT.IZMč 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpe 
socializmo aiškin’n.-nas. Kaina 25 •

JUOZAS STALINAS, arba ka. 
Kaosazo išponis bovo pasidarė 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cn

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
menini?) formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga sp caugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktato
re faktų šviesoje. Trumoa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 ^jsL

NEMUNO StNCS. Andriaus Vaiuc- 
Ico romaias iš 1935 metų Suvaial- 
Jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūra- Pirma dalis 3*0 
pal. Kaina 13.00.

N EMUNO SŪNŪS. Andriaus Valat
ka romano antroji dalis, 426 eis 
lepiai. Kaina ............................ $4.06

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE.
vaizdi šio Krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais S5.O0. minkštais 
viršai- ..........................................

.IETCVA BODO, Stepono Kaino 
•abat vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėleal 
Iš miego, geriausia devar.a. kie»- 
viena sr<T» gražiai? kietai? vir

šeliai-, ’lio-truote. 436 puslapiu, 
didelio formato. Kaina .... $5.80

SOČIAI DEMOKRATIJA IR BOL, 
SEVTZMAS. Pagal Kautski na.. 
jaasiomis žiniomis papildyta t» < 
klausimu knygutė. Kama.. 25 f.»,

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietum,’ ir angių kainomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ........................ $6-M
LIETUVOS SOCIALDEMOKRAIV 

PARTIJOS PROGRAMINES GAi_ 
RES, S2 psL, kaina......... 26 ».»•

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parade dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam-, 144 pušie 
pi'. Kaina ................................ $1.0»

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA 
MESIMAS, arba kode! mn-uose oe 
ra vienybe?., 80 psl.. kaina .. $i.9S

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ks apie tas sa
ko mokslia? Kaina........... 28 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Jfichelsonienė, 250 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių recett 
182 puslapiai. ",ra

Kaina 50

iENOVCS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos M- 
prilriausomybė* galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pu 
veikalų, 896 pat, geras popierius 
kaina ......................................tlOOC

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, le 
bai daug Paveikslų. 255 psl.

Kaina ........................popiera. .04

ALTORIŲ 8ESCLT. V. Pnttao-lly- 
kolai rio romanas trijoae delyrą 
Visos trys dalys frištos J viena 
Autorius, nats baręs kunigas, ap
rašo. kain kunige- Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystės 
knygų, kieti virtai. 651 puslaots 
Kaina .................................. H W

SIAURUOJU TAKELIU, K. b 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir i* Amerikoa lietuviu gyve
nimo. 178 psk kaina ........... $2.04

SOCIAUZMO TEORIJA. Trumpai tr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo- 
nenės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ...................... 25 Ck.

DEMOKRATINIO SOCIALUMO 
PRADAI. Populiari ir nai.tinga 
knyga Jin dienų *lsa;ima<r.t se 
prasti. Kaina ..........................50e.

Užsakymas ir pinigas prašome siųsti Šiuo adresą: 
KELEIVIS

<3f E- Broadway ------:------ Se. Boataa 17, Ntaaa.
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VIETINĖS ŽINIOS Naujas Alto prezidiumas

Pagerbs O. Dowgas
Dariaus posto moterų or-'

Aukos Altui

Jau paskelbtame bosto- 
ganizacija kovo 21 d. posto niečių aukų Vasario 16-sios

Kovo 12 d. posėdy Ameri
kos Lietuvių Tarybos Bosto
no skyrius išsirinko

Kas daugiausia rūpinasi 

Brandos Atestatu?

, vietų, tačiau tūkstantinės;! 
į žiūrovų minios gėrėjosi mū- 
sų skautais ir jų pagamin- j

Suprantama, visi vaidin- tais eKsponatais. 
naują tojai ir režisierė, kurie, ke- asario 7 d. LSB Nevėžio 

prezidiumą. Pagal įsigalė- H, kartus per savaitę repe-: tuntas Worcestery. Mass-, 
jusi paprotį, šiemet eilė pir- tuodami. tam reikalui auko-j pakvietė Nemuno tunto šta

bą kartu atšvęsti Vasario 16 
minėjimą. Dalyvavo tunti-

Dovanos už naujus skaitytojus
salėje rengia banketą savo
1957-58 m. buvusiai pirmi- pavardės: L- ir Z. Baranaus- mininkauti krikščionių de- ja visas atliekamas nuo kitų 
ninksi Olgai Dowgas pa- kų, kurie aukojo $10. ir A. mokratų srovei. kasdieninių darbų valandas,
gerbti. Lauručio, aukojusio $5. Dabar prezidiume yra Scenos įforminimu rūpina-

Olga Dowgas legionierių! A Maljoška pirm. adv. John Grigalus " daiL. Viktoras Vizgirda,
moterų tarpe dirba 22 me- udininka« Hkr- ^em.), sekretoi ius Po- apšvietimu filmų meninin-
tus. ji priklauso Dorcheste- " : vilas Brazaitis («oc ) Pra- k** Romas Šležas, grimu

KALENDORIUS Zokas (sand.). Iždo glo- P-*- SU.J™ Santvara or- 
.vlattapan sanatoi įjoję. v bėjai --inž. B- Galinis, A. ganizacmiais reikalais Bos- . _

Olga ir Adam Dovvgas iš- Balandžio 11 Kabi Laretei Andriulionis ir S. Jakutis. tono Lituanistinės Mokyklos Jamborės Fondui tam tikrą
augino 3 sūnus ir dukterį. koncertas, kuri rengia Pa- . . . Tėvų Komitetas. O visus vai- sumą ir gavo rėmėjo vardą.

Olgos Dovvgas motina baltiečių Dr-ja Jordan Hall. nutarta. dintojus kiekvieną kartą iš

ka ir suvežioja į repeticijų 
patalpas — P. Ausiejaus ka
vinę, M. Gineitienės bei P.

F f’nlhnQ nareli - ’’«:avn a 2ičkaus butus ar Piliečių mo reikalams paaukojo — r. Collins parašu Savo a- Dr.jos _ Rita Au#iejū_ 10 dol-
metais kuriame dalyvaus M- Kati-' penkmečiams lietuviams t- povilas Žičkus-. Jie visi Naujai įsteigta LSS iūruBanketo pirmininkė Mo- liškis,, H. Na'gys,. S. Santva-;- • rūpinasi, kad spektaklis pa- skautu' vairi ^anciško^ų
mka Plevokiene ir visas ko- ras, A. Gustaitis, Z. Gavelis P 1! ; t sisektų ir kad mūsų lituanis- §v. Antano gimnazijoje jū-
mitetas kviečia visus ateiti ir Dramos sambūrio nariai. į " s 1 s • • tinė mokykla turėtų ii to ii- į rų skautai pasveikino ir pa-
į banketą, jame malonui » » * ' go darbo apčiuopiamos nau- rėmė 10 dolerių,
praleisti laiką ir Olgą Dovv- Pakvietė worcesteriečius dos.gas pagerbti , !............................ - < Vasario men.

Centrui nutarta
Liucija Klepeckienė buvo »' ♦ * : ^etyirtis į po-
pirmoji Aukso žvaigždės į sėdį atnešė ir įteikė Altui
Motina Stepono Dariaus Balandžio 24 d. Tarptau-i Liamos_} el!av°s 
poste. Olgos brolis Julius tini,. Instituto patalpose1 Pne ,ot“ses d‘dc'S
Klepeckas. aviacijos tech. Kultūros Klubo rengiamas r-uotiauk4 su majoio John 
seržantas, žuvo kare 1943 didelis literatūros vakaras,

"KELEIVIO“ 60 M. SVKAKTIES PROGA SURADUSIAM 
VIENĄ NAUJĄ METINI "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 

ninkas P. Jančauskas, lais-Į KAINA $2.50.
vūnas (adjut.) B. Kovas ir’ O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO- 
j. sk. M. Manomaitis. Tun- RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME

RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ. KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO "LIETUVA BUDO“ ir "TAU. LIETUVA“.
K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir ’PENKTIEII METAI“.
NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SI STIPRINTI "KELEIVI“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR I SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTI ĮŽENGĘS.

tai sutarė ateity glaudžiai 
bendradarbiauti. Ta proga 
Nemuno tuntas paaukojo

ėmėjo vardą
Vasario 14 d. j. s. Nemu

no tuntas su vėliavomis da
lyvavo Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo 47 m. mi
nėjime Bostone ir laisvini- /a\?raVZye\Z/<e,T/a.TZe\l<a\VaĄZyawtt

Balandžio 25 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III Kovo 13 d. Keleivio re-

M .... . . ; .....................  jūrų sk.
Nepamirškime ir mes tų jį Manomaitis baigė gilio

Dviejų moterų koncertas aukšto salėje Keleivio 60 m. 
Gegužės 2 d. So- Bosto- sukaktuvinis banketas, 

ne Piudencijos Bičkienės ir * * *
Stasės Daugėlienės koncei- Liepos 25 d. Bernice Clai- 
tas.

Floridoje. St. Petersburgo 
mieste, netoli jūros pigiai par
duodami du namai su 2 ir 3 mie
gamaisiais kambariais.

Kreiptis i savininką G»ivan,
3013—50 SU So.
St. Petersburg. Fla.

daktorius J. Sonda buvo nu- Sražių pastangų įvertinti ir
vykęs į Sandaros 16 kuopos!, ov.° atsi-____ r___ ~ ..
surengtą pokyli kandidatui an. * sPektaklį, koks jau paimtas i Neptūno Angelų 
i senatorius V. Pigagai pa- #eniai Bostone yra buvęs. gelbėtojų eskadroną,
gerbti ir ta proga pakvietė Vasario 27 d. jūrų jau-

1 re Farm sodyboje North; vvorcesteriečius dalyvauti * Jur9 * utų ve niams ir skautams Bostono
Easton Lietuvių Darbininkų Keleivio 60 m. sukaktuvi- Vasario mėn. 5-6 dienom ugniagesių vandens gelbėji- 
Dr-jos gegužinė. ! mam bankete balandžio 25 lietuvių jūrų skautijos Ne-

* ♦ ♦ ' dieną.

sios jūros narų mokyklą, ga
vo diplomą ir leidimą ir yra

EKSKURSIJA I LIETUVĄ
vasarą liepos 19-tą dieną grupė lietuvių vyksta 

į Vilnių. Lietuvoje išbus dvi savaites. Visa kelionė užtruks 
tris savaites.

Ribotas skaičius vietų užsakytas lėktuvuose, tad jei 
kas norėtų kartu keliauti, turi registruotis iš anksto.

Tuo reikalu kreiptis į —
TRANS - ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 Tel. AN 8-8764.

Šią

mo stotis surengė vandens!

Rugpiūčio 8 d. Minkų ra
dijo gegužinė Romuvos par
ke Brocktone-

V ienai moteriai reikalingas 3 
kambariu butas So. Bostone.

Skambinti: AN 9-0815.

muno tuntas buvo vieninte- saugumo kursus. Vandens i 
lis tautinis vienetas Bostone sportas yra to! naudingas ir • 
BSA suruoštoje didžiojoje malonus, kol jis naudojamas :

^ooeeeeeeeeeocacjeeoccceo

Ruoškitės 
„KELEIVIO“ 

banketui
skautų parodoje. Nors šį išmintingai ir griežtose sau- j balandžio 25d 
kartą nelaimėta pirmųjų Į gurno ribose. B. K. i xmoooooooooooooooooosoogc

GRAMERCY SHIPPING Co.
{steigta 1945 m. 

Ankštos kokybės be muito 
DOVANŲ IR MAISTO 

SIUNTINIAI
.R-Zi-E<ONOMY GIANT $21.00

11 sv. miltų 
11 st. ryžių 
5Vi sv. taukų

2.1 sv. degintos kavos pupelių
4i»<; gramų daržovių alyvos

vOi.uA - ,-kių vietų liuksusinis
aute mot ii is .......................$2627.99
JCPITER — 3-jų sėdynių moto
ciklą- ................................ $ 488.88

Pristatymas 
gcrantujamas 

\ isos kainos pilnos. Jokio muito. 
Pristatoma per 2—3 savaites.

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

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 E. 28 SG, Ne» York 16. N.Y'. 

Te!. M U 9-0598 
Atidaryta: kasdien 9-5:30;

šeštadien. 9-12:30
PINIGAI | L.S-S.R.
PiLNA! GARANTUOTA 

TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI $20.000.00 
MŪS FIRMA YRA VIENINTELE 
KUR. SIUNTĖJUI PERSIUNČIA 
GAVĖJO PASIRAŠYTĄ KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

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

per $30—10% 
GRAMERCY SHIPPING INC. 

741 Broad Street
Newark, N. J.

Ieškau kambario, nebranges 
Į nio kaip 4 dol. savaitei, sutinku 
gyventi ir pas ūkininką, kad tik 
netoli būtu krautuvė. Gyvenu 

pensijos. Esu dailidė, moku 
yisus namu statybos darbus.

Vaclovas Joniką,
1001 Black Horse Pike.
Pleassantville. N. J.: -----------------------------------

Jieskojimai
Paieškomas Jonas Baltrušai

tis. 1946-47 buvęs darbo kuopos 
vadas kaiserslauterne. Vokieti
joje. dabar gyvenąs Chicagoje 
ar arti jos.

Jis pats ar ką nors apie ji ži
nantieji malonėkite pranešti:

Petrui Pleskevičiui.
261 Silver Street.
So. Boston. Mass. 02127.
Ieškomas Mortimaras Cvirka 

iš Veliuonos. Jis pats arba apie 
ii ką nors žinantieji prašomi ra
šyti: Lithuania, Jurbarko ra
jonas. Raudonės paštas. Bernar
das Velička.

GREITĄ PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą, 

j ..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, ranką, 
koją nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siusk ši skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiusime vaistu išbandymui. 

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

- -» !S

KĄ DOVANOTI? , SKAITYK STASIO Ml- TAUTOS PRAEITIS
Jeigu yra reikalas ameri-' CHELSONO PARAŠYTĄ ; Keleivio administracijoje 

kiečiui padovanoti knygą. KNYGĄ: '‘‘Lietuvių Išeivija galite gauti žurnalo „Tautos 
tai Keleivio administracijo- Amerikoje,” DAUG PA- praeitis“ II tomo knygą I, 

AINA MINK 198 psL, karna VE
STAIS VIRSAIS $4.00.

LEAVE YOUR TEARS i KIETAIS— no
M°SCOW’ ^rT?”ic‘ PALENGVINKITE MOŠŲ 

nes atsiminimai iš Sibiro Y
DARBĄ

administraci jo-,
jė galite gauti šias ti n karnas! VEIKSLŲ, 
knygas:

vergu stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyąio, 222 psl., kaina 
$3.95.

HISTORY OF THE LI- 
THUANIAN 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.

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol I 
juos paragina mokėti, o pa- 
♦ys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstu reikalingą

PAŽINK LIETUVOS 

PRAEITĮ
Tš praeities tavo sūnūs te 

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

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J. B.
Končius, iliustruota, 211 . , c . -
P.I.. kain. kietai. .Mėliai, i V“f S™“g“ne’
M.00. „i^tai, $3.00. ^TV^Upi,^

POPULAR LITHUANI-; lengvai skaitoma, kaina — 
AN RECIPES. parašė Juzei $12. Ją galite gauti Keleivio 
Daužvardienė. kaina $2. administracijoje.
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Joje J. Jakštas rašo apie 
1863 m. sukilimą Lietuvoje, 
Vilniškis apie lietuvius Vil
niaus krašte, J. Rūgi* apie 
Sibiro lietuvių batalioną 
1918-1919 m. ir kt

KNYGOS JAUNIMUI

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

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovan«. 
vaikams, bet ir senelia1' 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

HĖLYNT KARVELIAI. Aloyza 
rono apysakaitės vaikams. 69 pal
Vaina $’ P”

GINTARfiLC, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24
pel., kaina .............. $1.00
Ta pati knyga anglą kalba, 
kaina ...................... $1.00

TRYS SAKALAI, Alf. Vamboto Į

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS
“Keleivio’ administraci

ja prašo gerb. skaitytojus. 
kurig keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž- 
mtriti ir

GERIAUSIA DOVANA

•Jei galvojate apie dova 
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite 
kad geriausia dovana bu?

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

Stepono Kairio “Lietuvo 
budo”, kaina S5.50

rvipro Bielinio “Penktai 
Sietai”, kaina $6.00

Kipro Bielinio “Dieno 
jant”, kaina $6.00.

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

TIKRA ^TEISYBE

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

Alė Rūta, KELIAS į 
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-

z»rn:r.nimA 942 psl.. kai
na 52.50.

Alė Rūta. PRIESAIKA,
Didžioii meilė. H d., roma
nas. 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
^mitrrartu ervvenimo, 268 
•«1. kaina $2.50.

Vvtautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas 
332 nsl.. kaina $3.50.

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

Juoras Kralikauskas. TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kair.a 
'2.50.

Alovzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA. romanasApie komunistus ja rasite

Kelkio išleistu kn^tėi,kn kun M SMa.
"Tikra teisybe apie Sovietu psl

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotu organizaciia gyvu*ia nuo 1886 metu ir 
iau atšventė ?avo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė oreanizaciia 
lietuviu tarpe turi daugiausia nariu ir »a»oo lidžiausį ka-
pitalą. ___ ~ ’ r ė'W
^Sąmontnras rteiovts Njvi*»E0 APDRAUDOS. bet
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA aparauoa ąera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir-ę globa. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais r°zervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
910.000.00.
SLA Taunomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumu.
SLA akeidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoie pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją
rauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuonos vra *vmecnė«e beturiu kolonijose, jos teikia 
žinias apie andraudas ir istoiime sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LTTHUANTAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 Wesi 30th Street New York 1. N. Y.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Į 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 santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kaina........................................................ ... $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 nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik...................................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt. 
Cieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina........................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulė* kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina............................................ .............. $1.00
M. Zoščenkos Satyrinė* novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina .............«...____ ________ _ $2.00

15 pasakų ir padavimų, 186
pusi., kaina ..................$2.00

NAUJIENA
Dr. Kazy* Grinius, ATSI

MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas. 336 psL. kaina $5.

VLADAS NAGJUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Baly* Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

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

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

Sąjungą.” 
Joje rasite bendrų žinių

raviėiaus ervvenimo. 233 
į kaina $2.50.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ. premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
ervvenimo. 394 pusi kaina 
Š4.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TA! IR BEDUGNES, pre-

aoie Sovietiją. apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir 1.1, ir tt.

Ypač šiuo metu ji naudin-,
ga ir įdomi paskaityti. Jos mijuotas romanas 2.9 psl., 

tik 50 centu. i kaina $3.90.
—“——--------— --------------- Vytautas Alantas: TARP

Šiandien, kada priei 10 DVIEJU GYVENIMU. 462
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmesta* 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

pusi., kaina $4.50.
Pranas Naujokaitis: U- 

PELIAI NEGRĮŽ T A J 
KALNUS. 509 pusi., kaina 
15.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS. romanas apie 
motinos meile, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
^aina $4.00.
mo.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS. 166 pusi., 
kaina $2.00.
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Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 11, 1965 m. kovo 17 d-

Vietines žinios

KELEIVIO 60 METŲ SUKAKTUVINIS BANKE- 

TAS BUS BALANDŽIO 25 D SO. BOSTONO LIETU

VIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS UI AUKŠTO SALĖJE. 

PRADŽIA 5 VAL VAKARO.

Įdomi madų paroda Į
I

šiemet kovo 21 dieną Lie
tuvių Piliečių Draugijos pa
talpos*. So. Bostone Įvyks Į- 
domi moteriškų rūbų paro
da, kurią ruošia Pabaltijo 
Lietuvių Moterų Klubas.

Paroda turi tikslą paska
tinti mūsų lietuvaites laiky
tis savo motučių tradicijos 
ir pačioms siūtis rūbus, kas1 
yra ekonomiška, o be to,— I 
plačios galimybės pasireikš-į 
ti pačios kūrėjos menui bei! 
estetikai.

Parodoje modeliuos Bos
tono ir apylinkių mergaitės 
ir moterys, kurios pačios pa
sigamino ir rodomus ekspo
natus—rūbus.

Paroda bus lvdima

JOHN J. DRISCOLL. JR., EINA Į SEIMELĮ 
6 IR 7 APYLINKĖSE (WARDS)

LAISVĖS VARPAS
NAUJOS1OS ANGLIJOS LIETUVIŲ Gj 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 raL ryte 
AM Bangomis 1190 kiiociklu 

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
(S WS0X, Framingham. Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Artbur SL

BROCKTON 18. MASS.

Tek JUniper 6-7209

A nino muzikos, o po jos—vai
šės ir loterija. Loterijoje — 
dailininkės Paukštienės pa-

John J. Diiscoil, j r., skelbia savo kandidatūrą j Mass. sei- 
Įiia- mėlio atstovus b ir 7 apylinkėse i9©5 m. kovo 30 d. rinkimuose. 

J. Driscoil yra nuolatinis oo. bostono gyventojas,. Paskelbdamas 
savo kandidatūrą jis pareiškė, kad atėjo laikas turėti So. Bostono 
ir Dorchesterio žmonėms ir vaikams sąžiningą, garbingą ir ener-

biai ir kitokie fantai.
Prašome atsilankyti ir Įsi

tikinti, kad lietuvaitės moka 
j# pačios daug ką gražiai pa- 

sisiūti ir skoningai pasipuoš- 
Jsjį ti.
T i Pradžia 3 vai. popiet.

Menininkai ir visuomene
Apie tai kalbės ši šešta

dieni. kovo 20 d.. Kultūri
niame Subatvakaryje Vin
cas Rastenis, atvykstąs čia 
iš New Yorko. Pradžia kaip 

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, paprastai 7:30 vai. vak. Su- 
l aderia sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi- batvakaris— Tautinės S-gos 

sas valstybes.

Trans-Atlantic Travel Service

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSI A SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
390 West Bt.0ADWAY. So. Boston 27, Mass.. iei. AN 8-8764 
ręrsiunčiamę Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.

veikslas idomūs rankdar- atstovavimą. J. Driscoil įsipareigoja sąžiningai atstovauti
ir neskaičiuodamas valandų pasišvęsti visuomenei tarnauti.

namuose. So- Bostone.

Sandariečių vakaras
Kovo 20 d. Sandaros salė

je. 124 F St., 6 vai. bus gera

Visi dOKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- 
ro išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsą Įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktu. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJA! ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAŽUNIN- 
G1AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERsicNČlA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame »u INTURISTO {galiojimai?

Siuntiniai pn.mami Kasdien nuo S? iki 5 vai. vas, Ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d

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.

REAL ESTATE 5

EDMUND L KETVIRTIS J 

PAULA B. KETVIRTIS į
UCENSEO BROKERS

KETVIRTIS REALTY
379 WEST BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127

Tek 268-4649 $

eeoeoeooeūex

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 Ė &ixht Street

South Boston 
Tek AN 8-6645

oooeeooooeoeeoceeoeeeeę^

pa*l:
Kandidatas J. Driscoil gyvena su tėvais ir seserim Jean 

528 E. 5th gatvėje. Jo molina lietuvė, buvusi Stanislava šertikaitė, 
jo senelė Rožė sertikienė gyvena G gatvėje. Ji taip pat lietuvė. 
Abi yra So. Bostono Lietuvių Pil. Draugijos narės.

J. Driscoil yra baigęs Gale of rleaven aufcst. mokyklą ir 
Mass. Cammunity kolegiją.

Driscoil vra gavęs avi Boston Itecord stipendijas — 1956 m. 
už gerą charakteri ir 1957 kaip pavyzdingas laikraščio pardavė
jas. 19o8 m. jis buvo išrinktas atstovauti Massaehusetts žmonėms 
3 savaičių ekskursijoje Į Havvajus, Fiji salas ir Australiją.

Jis priklauso Įvairioms draugijoms. Iš jų minėtinos Knights 
of Columbus, Greater Boston Young Democrats, Gate of Heaven 
Holy Name Society, Tnird Order of Mary ir Nevvspaper Boys 
Radio Show garbės narys.

Jis yra užsitarnavęs sunkiai dirbančio, sąžiningo ir pašiau, 
kojančio asmens vardą, turi tokias ypatybes, kurios yra reikalin
gos jo siekiamai vietai.

J. Driscoil kandidatuoti i tapusią laisvą vietą paskatino 
pernai pirminiuose rinkimuose gautas didelis balsų skaičius. Be 
to, jis visuomet domėjosi vietos viešaisiais reikalais ir veikė tiek, 
kiek kaip privatus pilietis galėjo. Dabar jis norėtų visiems tar
nauti kaip geras jų atstovas.

Jei Driscoil būtų išrinktas seimelio atstovu, jis paskirtų 5 
stipendijas po $200 6 ir 7 apylinkių valdinių ir parapinių aukš. į 
tesniųjų mokyklų mokiniams.

J. Driscoil prašo ji laikyti savo kandidatu ir informuoja, kad

COSMOS PARCELS 
E X P R E S S CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak- 

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068
Vedėjas J. Vaičaiti*

• Telefonas: AN 8-2805 (
tDr. Jos. J. bonovan-* . *
lDr. J. Pašakarnio*
J ĮPĖDINIS
} OPTOMETRISTAS

1 Valandos: •
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. i 
Vakarais iš anksto susitarus* 

J 447 BROADWAY
» South Boston, Mass •

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

vaKanene. O po jos KOltų rinkimuose jūs teturite vieną baisa. Jis dėkoja už paramą praeity 
vakaras. Mokestis tik 99 ir prašo remti jį kovo 30 d. rinkimuose.
Centai. Visi kviečiami daly-! Jis kviečia visus šeštadienį, kovo 20 d., 8 vai. vak. į didelį 

susirinkimą So. Boston Sočiai klube. 367 E. 8th St. čia bus kalbė
tojų. meninė programa, šokiai, vaišės. Įėjimas veltui.

Su Driscoil jūs nepralaimėsite. Jūs tik galite laimėti, jei kovo 
’ 30 d. už jį balsuosite. Be jūsų halso jis negalės nieko gero padaryti : J Ripastingni 

South Bostono ir Dorchesterio žmonėms, bet su jūsų balsais — į 
padarys, nes Driscoil reiškia — veiksmą.

Komitetas

Kctvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Lai k rodžiai- Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisome

Dovanojo knygų I
A. Lauiutis iš Dorcheste-

rio Keleivio bibliotekai do- 
- vanojo knygų. Ačiū.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas trečiame aukšte su apšil- 
d> mu suaugusiems —

260 Broadwav. So. Bostone. 
Tel. AN 9-0314.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Bostoa
AtiieKu visus pataisymo, 
to ir projektavimo aarbus is lau- j 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir j 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- į 
iavimą. šaukite visados iki 9 va- • 
landų vakaro. J

Telefonas AN 8-3630

Pasiūlymas 196S metams Skambinti GE61204
Naujas "PAGAL UŽSAKYMĄ*

FORTŪNA.
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
daliu ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

Į JO 5 YPATYBES:

Patvarumas 

Shell degimo galva

Švarus geras šildymas

Aliumininis apdangalas 

Darbingumas, taupumas

Norintieji būti nuvežami i balsavimo vieta kovo 30 d., skam. }
bina telefonu 26-8-2480 arba A N 8-2480.

Rinkimų vyr. būstinė: 69 L St., So. Bostone.

Atsimink 66
99

(Skelb.).

banketą

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

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. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

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

« i 
♦ I

laikrodžiu*, •
Ižiedus, papuošalus,

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

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 vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

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 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—* ir 6—8 
Sekmadieniai* ir fventadianiala 

pagal sositarrm*
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Package Express & Travel
Agency Inc.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Grdrtojas ir Chirurfas 
X RAY

534 Broadwav,
So. Boston, Mass.

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

Namai ir Ckis:
287 Coieord Rd_ Billerica. Maaa. 

TEL MO 3-2948

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.

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai 
487 WASHINGTON STREET 
DORCHESTER. MASS. 02124

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
Į Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat j 
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 neriboru 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 & TRAVEL AGENCY.Inc. 
396 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

; Draudžiame nuo polio, viso- • 
5 kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
2 mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
{Visais insurance reikalais { 
{ kreiptis:

BRONIS KONTRIMt »
2 Justiee of thePeaee—Conatable 
2 598 E. Broadwav

So. Boston 27, Mass.

i » « ♦
i
«|

2 Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 J

Dažau ir Taisau į

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.
Tel. CO 5-5854

a Namus iš lauko 
X Lipdau popierius 
£ viską, ką pataisyti

3
j
Ji

A. J. NAUAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardicare Co.

Savininką* N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienom*

Stiklaa Langam* 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiama «Vl Ui- —,4a 4 U* m 4




