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Kultūrinių mainų sutartis 
su Sovietų Sąjunga

Maskvoj vasario 22 d- tarp Sovietų Sąjungos ir JAV pasi

rašyta 1964-1965 metams kultūrinių mainų sutartis. Šios 

sutarties apimtis žymiai platesnė už iki šiol nuo 1958 m.

veikusią sutartį.

Ji apima ne vien tiktai 
mokslo, švietimo, kultūros 
sritias, bet taip pat ir spor
tą bei turizmą.

Bus keičiamasi ne vien 
tik mokslo veikalais, bet ir 
profesoriais, mokytojais. Jie 
galėsią mokslo tikslais lan
kytis vienoje ar kitoje šaly
je. Numatytos jų darbo ap
saugos taisyklės. Taip pat 
galės artistai- sportininkai 
lankytis vienur ir kitur su 
savo pasirodymais ir važi
nėti iš anksto numatytais 
maršrutais.

Turistų lankymasis nebū
siąs suvaržytas. JAV turis
tai galės važiuoti tiek pavie
niai, tiek grupėmis- Tikima
si. kad ir iš Sovietų Sąjun
gos galės atsilankyti pavie- 
niai asmens.

Sutartį pasirašė JAV pa
siuntinys, iš Sovietų Sąjun
gos pusės kultūrinių ryšių su 
užsieniais valdybos pirmi
ninkas.

Iki šiol iš tų kultūrinių 
mainų daugiau naudos turė
jo komunistai. Mainų pa
galba jie galėjo geriau pa
šnipinėti, vę$ti propagandą 
čia pat Amerikoje. Ne ki
taip bus ir ateityje.

JAV praeity turėjo dėl 
tos sutarties daug nesusipra
timų. Teko net savo moksli
ninkus, ekskursantus vaduo
ti iš sovietų kalėjimų. Turės 
nesusipratimų ir ateity, nes 
komunistai savo tikslų nepa
keitė.

Diplomatai prekiavo 
narkotikais

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

New Yorke suimti Meksi
kos ambasadorius Bolivijai 
Salvados Pardo Boland, U- 
rugvajaus užsienio reikalų 
ministerijos tarnautojas Jau 
Juan Aritzi ir Rene Bru- 
chon, kurie prekiavo narko
tikais. Rasta daugiau kaip 
300 svarų narkotikų, kurie 
verti kelioliką milionų dole
rių. Tai stambiausias polici
jos laimėjimas ir grobis pa
skutiniais metais.

Narkotikais jie aptarna
vo ne vien tik JAV, bet ir 
Kanadą. Čia jie heroiną 
siųsdavo Į Bostoną, Nevv 
Yorką, Philadelphiją, Det
roitą, Chicagą ir Clevelan- 
dą. Jie konrabanda vertėsi 
jau apie 3 metus.

Jų sekime ir suėmime 
bendradarbiavo JAV. Ka
nados ir kitų kraštų polici
jos.

Esama Įtarimo, kad ši 
narkotikų šmugelio gengė 
buvo išgarsėjusios nusikal
tėlių draugijos Cosa Nostra 
padalinys.

Neabejojama, kad suim
tųjų tardymas iškels viešu
mon ir daug naujų faktų iš 
tos kontrabandos srities-

Narkotikai, ypač heroi
nas, daugiausia yra gami
nami komunistinėj Kinijoj 
ir su jos vyriausybės žinia 
siunčiami į kapitalistines 
šalis, siekiant pakirsti gy
ventojų sveikatingumą bei 
moralę ir dar iš to materia
liniu požiūriu pasinaudoti.

Viršuje sargai veda į teisino kambarį Jack Ruby (viduryj, kuris teisiamas nušo
vęs Oswaldą, prez. Kennedy žudiką. Deš inėj atskira nuotrauka Rubio gynėjo adv. 
Melvin Beiti. Apačioje teismo pirmininkas Brown praneša fotografams, kad jei 
jie dar kartą mėgins jį fotografuoti, ji s lieps juos iš teismo pašalinti. Jau kelios 
dienos eina prisiekusiųjų posėdininkų parinkimas, kuris labai sunkiai sekasi. Spė
jama, kad tas užtruks apie dvi savaites.

Gabono valstybėje 
užgniaužtas maištas

RAUDONOJI KINIJA 
REMIA PAKISTANĄ

Kipro saloje juodi debesys 
nepaliauna tirštėti

Iki šiol Kipro salos prez. Makarios atmetė visus pasiūly

mus taikai įgyvendinti. Klausimas atsidūrė Jungtinių Tau- 

tų Organizacijos saugumo taryboje. Ir čia klausimas dči 

Makarioso užsispyrimo atsidūrė akligatvy.

Azoiu salose Įvyko žemės 
drebėjimas. San Georgi 
miestas, kuriame gyveno 
apie 20 tūkstančių žmonių- 
yra sugriautas.

Naciu daktaras Wemer Heyde. 
kaltinamas nužudęs 200,000 žy
dų ir kt. Jis tai darė. vykdyda
mas Hitlerio sumanymą pagry- 
ninli vokiečių rasę. Jo teismas 
turėjo prasidėti vasario 18 d., 
bet jis prieš tai nusižudė kalė
jime.

Raudonosios Kinijos mi
nisteris pirmininkas Chou- 
En-lav 6 dienas lankėsi Pa
kistane. Iki šiol Kinija Kaš
miro ginčo tarp Pakistano 
ir Indijos reikale buvo "ne
utrali“, bet dabar Chou pa
reiškė, kad Kinija palaiko 
Pakistano reikalavimą pa
skelbti Kašmire ir Jammu 
plebiscitą, kad gyventojai 
pasisakytų- kam iie nori pri
klausyti — Indijai ar Pakis- 
tanui.

Kaip žinoma- Kašmirą ir 
Jammu valdo Indija, nors tų 
kiaštų mahometonai, atro
do, norėtų prisijungti prie 
mahometoniško Pakistano-

Indija tuose kraštuose 
plebiscito vengia, nes jis ga- 

' Ii baigtis jai nepalankiai.
Indija turi nesusipratimų 

dėl sienų ir su Kinija.

Gabone- buvusioje Pran
cūzų kolonijoje, dabar ne
priklausomoje Afrikos vals
tybėje, jauni karininkai nu-į 
vertė teisėtą vyriausybę.

Perversmininkų priešaky
je atsistojo leitenantas 
D. Odene.

Sausio 20 d. prezidentas 
Mbos paleido seimą. Kiti 
rinkimai turėjo įvykti kovo 
mėn. Nesitikėdami rinkimus 
laimėti, valdžios opozicio
nieriai ėmėsi smurto.

Gabono valstybė, tapusi 
nepriklausoma, pasiliko dar 
Prancūzijos tautų bendruo
menės nariu. Prancūzijos 
vyriausybė rado galimybę 
padėti savo nariui grąžinti 
šalyje demokratinę tvarką. 
Ji pasiuntė savo kariuome
nės dalinį, ir teisėta vyriau
sybė vėl pradėjo eiti savo 
pareigas.

Sovietų Sąjunga, nieko 
bendro šiaip su Gabono 
valstybe neturėdama, tuoj į 
šį reikalą įsikišo. Jos spau
da pradėjo triukšmauti, kad 
Prancūzija vėl nori Gaboną 
paversti savo kolonija..

Castro barzda 
prisvilo

Kubos Kremliaus samdi
nys Castro norėjo savo gy
ventojams parodyti gerą 
širdį. Jis paskelbė duosiąs 
Guantanamo bazės karių 
įgulos moterims ir vaikams 
dienos metu naudotis van
deniu.

* |
JAV kariuomenės įgulosĮ 

viršininkas Guantanamoje į- 
sakė vamzdį, kuriuo ateida
vo vanduo, nupiauti ir už
mūryti, nes jam Castro ma
lonė nėra reikalinga. JAV 
įgula yra vandeniu apsirūpi
nusi savo priemonėmis.

Castro įsakė nuo Guanta
namo atsitverti spygliuota 
viela ir sustiprinti sargybas.

Krovikai nekrauna 
kviečių į Sov. S-gą

KUO GARSI GABONO 
VALSTYBĖ

Gabono valstybė yra ma
žutė, teturinti vos 400 tūks
tančių gyventojų. Jos žemė 
turtinga įvairiomis iškase- 

! nomis. Gabonas yra raudo- 
i nojo medžio tėvynė- šis me
dis užsienyje yra labai verti
namas. Iš jo daromi brangūs 
baldai ir kt.

Judge Joe B. Brown

Teisėjas Joe Broun pirminin
kauja teisme, kuris teisia Jack 
Ruby, nušovusi prez. John Ken
nedy nužudytoj*.

29 unijų vadai pasisakė 
už kviečių, siunčiamų į So
vietų Sąjungą, pakrovimo į 
įaivus boikotavimą.

AFL-CIO vykdomasis ko
mitetas taip pat nutarė truk
dyti kviečių išvežimą į So
vietų Sąjungą: nekrauti jų į 
kitų valstybių laivus, kurie 
vra JAV išnuomoti kvie
čiams gabenti į Sovietų Są
jungą. Reikalaujama, kad 
bent 50 G kviečių būtų ve
žama JAV laivais.

Tuo būdu JAV vyriausy
bė atsidūrė nesmagioje pa
dėtyje. Ji davė leidimą kvie
čius parduoti Sovietų Sąjun
gai, o štai darbininkai prieš 
tai protestuoja ir trukdo 
tuos kviečiui pakrauti į lai
vus, vežančius juos ne tiktai 
Į Sovietų Sąjungą, bet ir į 
kitas komunistines valsty
bes-

Kad išvengtų galimų Kip
ro saloje piautynių tarp 
graikų ir turkų ir galimos iš 
iurkijos invazijos, Anglija 
Kipro saloje savo kariuo
menės įgulą padidino iki 
6.000 ginkluotų vyrų.

Sovietų Sąjunga triukš
mauja, kad, esą, Anglija ir 
JAV vėl kėsinasi prieš Kip- 

o salos nepriklausomybę. 
Nors iš tikrųjų tos salos gy
ventojams Anglija nepri
klausomybę suteikė, ir Kip
ras pasiliko Anglijos tautu 
bendruomenės nariu.

Kipro salos gyventojų 
.autinių santykių sunorma- 
vimas geriau sektųsi, jei ne 
Sovietų Sąjungos pasikėsi
nimas iš tos salos anglus vi
sai išstumti ir salą "neutra
lizuoti.“ Tais savo sumeti
mais Sovietų Sąjunga remia 
Makariosą ir jam pažada, 
reikalui esant, suteikti pa
galbą.

Kipro salos prezidentas 
konstituciją nepalankia tur
kams linkme- Tada ir prasi
dėjo peštynės.

Pagal dabar veikiančią 
konstituciją yra numatyta, 
kiek turkai gali turėti atsto
vų parlamente, valdžioje ir 
kad viceprezidentas turi bū
ti turkas. Turkai turi kai ku
riais klausimais veto teisę.

Buvo pasiūlyta sudaryti 
tarptautinę kariuomenės į- 
gulą iš Anglijos tautų bend-

Estu Tautos Švente

SOVIETŲ ARMIJOS 
ŠVENTĖ

"Mes turime gamintis 
balistines raketas, nes jų tu
ri JAV, mūsų raketos ge
resnės. Mūsų raketos tar
nauja taikos apsaugai, o 
JAV užpuolimui.“—taip pa
sakė tos šventės metu Sovie
tu Sąjungos maršalas Mali- 
novskis. Ir dar pridūrė, kad 
visos Sovietijos karininki
jos 90' < priklauso komunis
tų partijai.

Carinės Rusijos metais 
dauguma karininkų buvo 
monarchistai, o carasvistiek 
nuvirto, taip bus ir dabar.

Estai iškilmingai paminė
jo savo valstybės nepriklau
somybės - akto paskelbimo 
dieną — vasario 24.

Maža estų tauta yra iš- 
kentėjusi 700 metų okupaci
ją. Per tą laiką estų tauta 
neprarado nei savo kalbos, 
nei kitų savo tautos savybių. 
Išmušus 1918 m- laimingai 
dienai, ir ji susikūrė kaip 
nepriklausoma valstybė — 
laisva tarp laisvų, lygi tarp 
lygių.

Deja, kartu su Lietuva ir 
Latvija ir Estiją ištiko ta pa
ti nelemtis — bolševikų oku
pacija. Reikia tikėti, kad 
is šią okupaciją estai ištvers 
ir susilauks vėl laisvės die
nų. Tai liudija ir estų him
no žodžiai, i kuriuos sudėta 

; estų tautos siela:
"Tėvyne mano, mano 

džiaugsme ir laime, kokia tu 
graži! Niekur nerandu šiam 
plačiam pasauly, kas man 
būtų taip brangu, kaip tu, 
mano tėvyne!“

ruomenės na. 1 . .u 
buvo sutikęs 
simetė ir pa. e..x„ ~ 
toji kariuomuK oūtų 
ginėje Jungtinių Tautų 
ganizacijos saugumo ta 
bos žinioje, čia slypi Maka 
rioso noras į tą bylą įtraukt. 
Sovietų Sąjungą. Nei Angli 
ja, nei JAV” prie to neno. 
prileisti.

Dabar Jungt. Tautų 
gen- sekretorius U Thant 
ieško būdų surasti abiem 
pusėm priimtiną sprerdimą, 
be tkol kas ir jam nevy ksta. 
O Kipro saloj vis neramia, 
vis ginkluotų žmonių skai
čius didėja.

Tarėsi Meksikos ir 
JAV prezidentai

Kalifornijoj- Palm Sprir-' 
mieste, susitiko JAV p*
L. Johnson su Meksikos r 
zidentu Adolfo Lopez M 
teos.

Juodu aptarė įvairius 
Valstybių ir Meksikos tarpu
savio santykiavimo klausi
mus. Tain pat buvo palies
ti Kubos ir Panamos reika
lai.

Po pasitarimo buvo iš
leistas bendras pareiškimas. 
Pasižadėta visus tarpusavio 
nesusipratimus spręsti tai
kiu būdu ir siekti, kad ir 
tarp kitų valstybių nesu. i 
pratimai būtų taikiu būdu 
sprendžiami. Šia proga bu
vo aptartas ir sienos išlygi 
nimo klausimas, kurį laiką 
kėlęs ginčų tarp JAV i 
Meksikos.

Abu prezidentai Los 
gėlės universitete <ravo gr 
bės daktaro laipsnius.

Kairėje Krank Sinatra, dešinė
je jo advokatas Milton Rudin. 
Sinatros .pagrobėjas .teisme 
tvirtina, kad tai buvęs pokštas, 
kurio tikslas buvo išgarsinti 
auna aktorių Sinatrą.
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JAV praranda patikimus 
drangas

JAV praranda patikimus draugus. — Sovietų Sąjungos 
užsimojimai izoliuoti JAV. — Sunkiai sprendžiami

uždaviniai*

Jungtinių Amerikos Valstybių užsienio vedamos 
politikos šalininkų skaičius retėja. Kas iki šiol kartu 
žengė, tokių dalis susvyravo. Jie pasirinko savo kelius, 
nesuderinamus su JAV užimta linija. Anglija prieš JAV 
norus pradėjo prekybą su Kuba, Kinija- Sovietų Sąjun
ga. Šiai parduoda Įmonių Įrengimus ir apsiėmė pastatyti 
tekstilės-dakrono fabriką paskolon. Paskolą virš 200 mi- 
lionų dolerių didumo išdėstė iki 15 metų. Anglijos Įsitiki
nimu, liesi komunistai piktesni, riebūs nuolaidesni. Gal 
tai būtų kiek tiesos- jeigu tai liestų santykius su tokiomis 
valstybėmis, kurių vyriausybės iš savo darbų atsiskaito 
prieš visuomenę- kuriose galioja politinės laisvės. Dikta
tūrų šalyse taip nėra- Visur ir visada diktatoriai sočiai gy
vena, visada jie riebūs ir su šalies gyventojų nuotaikomis 
nesiskaito.

Anglija, panūdusi prekiauti su Sovietų Sąjunga, o 
Prancūzija—su Kinija, tų šalių diktatorių širdžių nepa
lenks. Jie savo kapitalistinių šalių laidotuvių ir kitų dik
tatoriškų užsimojimų neatsisakys.

Šių dienų Kubos, Panamos, Kipro salos įvykiai nėra 
atsitiktiniai* o neabejotinai surežisuoti Kremliuje. Visa 
tai iš anksto numatyta ir suplanuota ilgoms distancijoms.

Bet Sovietų Sąjunga žincv kad JAV šiuo metu dar 
yra vienintelė šalis, kurios reikia rimtai paboti. Krem
liaus vergų varovai žino, kad JAV na vien tik ginklais, bet 
ir ūkiškai yra žymiai pajėgesnė ir gali pasitikėti savo 
gyventojais. Gi Sovietų Sąjunga, be turimų ginklų, dau
giau nieku kitu negali pasigirti.

Ir tai Kremliaus klastingieji politikai žino. kad JAV 
gyventojai nėra palankūs sovietinei santvarkai, ypač dar
bo žmonės- štai neabejotini proletarai—laivų krovikai 
atsisako krauti Į laivus kviečius, vežamus i Sovietų Sąjun
gą, o JAV unijų vadovybė kreipėsi Į JAV vyriausybę, kad 
ji liautųsi pardavinėti kviečius "proletarų valstybei“ — 
Sovietų Sąjungai.

Todėl Kremliaus komunizmo pra vad yriai pasirinko 
kitą kovos kelią — JAV politiniai ir ūkiniai izoliuotu

Sovietų Sąjunga ir Kinija deda pastangas Afrikos ir 
Azijos naujai susikūrusias ir tebesikuriančias valstybes 
atgrasinti nuo JAV. Nors Sovietų Sąjunga ir Kinija turi 
ginčų, bet jų tarptautine komunizmo imperialistine plot
me siekimai pilnai sutampa — pradėti JAV izoliaciją.

Tenka pripažinti, kad čia jų jau turima laimėjimų. 
Kaip ilgai tie laimėjimai tvėre- tai kitas klausimas, štai 
komunistams jau pasisekė sukurti neramumo židinius 
Vietname, dalinai Laose su Korėja, o Indonezija, Kombo- 
dija ir kt. Azijos kraštai atsalo nuo Vakarų ir nuo JAV.

Afrikoje dar vis tebekraujuoja Kongo, mėgintos re
voliucijos Kenijoj, Tangainikoj, Ugandoj, o primesti savo 
sovietinę santvarką pasisekė Zanzibare- Alžerija, Egiptas, 
Irakas Įvedė savo kraštuose vienpartinę sistemą ir kol 
kas taikstosi prie tos pusės, kuri daugiau duos.

Vedamos bendro noro apsiginti nuo galimo užpuoli
ko, Vakarų Europos valstybės sudarė šiaurės Atlanto Są
jungą- Beveik visi tos sąjungos nariai buvo JAV šelpiami 
ir kitaip remiami. Dabar, gerai atkutusios, tos šalys pra
dėjo savo santykius tvarkyti net su komunistinio bloko 
valstybėmis nesusitarusios su kitais sąjungininkais ir ne
susiderinusios su JAV užsienio politikos linija.

Prancūzija, de Gaulle vedama, pirmoji palaužė bend
rą Vakarų frontą ir užmezgė diplomatinius santykius su 
Kinija. Kaip Prancūzija, taip ir Anglija- Belgija, Olandija, 
Liuksenburgas, Vakarų Vokietija ir Japonija jau dabar 
nėra būtinai reikalingos JAV pašalpų. Tad dabar jas jau 
ir sunkiau paveikti. Nors Graikija, Turkija, Moroko yra 
šelpiamos, bet ir jos nepriklausomai prekiauja su Kinija- 
Be to, Graikija ir Turkija dar kiršina Kipro salos gyvento
jus ir tuo gadina ir tarpusavio santykius.

Ir štai Kremlius tuoj pasinaudojo Kipro saloje kilu
siais kruvinais nesusipratimais savo propagandai. Jis visą 
kaltę dėl tų nesusipratimų verčia Anglijai ir JAV, sąmo
ningai palaiko Makarios politiką. Gi šis .atrodo, Maskva 
pasitiki: O nesusipratimai Kipre jau silpnina ir NATO są
jungą, kurios nariai yra Graikija ir Turkija. Visa tai eina 
Kremliaus naudai.

Nėra pamiršta ir Pietų Amerika, čia ardomasis dar
bas yra pavestas Kubos barzdočiams. Jie dirba atsidėję 
ir nesibaigšto Įtarinėjimų, kad Į Pietų Amerikos valstybes 
siunčia komunistinę spaudą, ginklus, teroristus. Pirma au
ka numatyta Venecuela. kur demokratijos santvarka yra 
kiek giliau Įsigalėjusi.

Nėra abejonės, jog Kremlius veda dvilypę politiką. 
Iš vienos pusės jis rodo Jungtinėms Valstybėms klastingai

ktJLtiViS, 2>0. iJUbium

Valstybės departamento pasek retor ius George liuli 
(kairėje) apleidžia Graikijos užsieniu reikalą ministe
riją. dešinėj Graikijos užsienių reikalu ministeris 
Christos Xanth<»p«u»!«.,us-Palamas. Bali lankėsi Graiki
joje. Turkijoje. Kipre ir Anglijoje, stengdamasis su- 
rastitinkamą pasiūlymą Kipro saloj taiką Įgyvendinti, 
bet kelionė nepasisekė. Dabar tą klausimą svarsto J 1 
Saugumo Taryba.

nuo savo panašių darbų mū-. 
sų dėmėsi nukreiptų. Ir dar, 
tyčiojasi, kad jfe išgelbėję 
Lietuvą. Tikrai, jie išgelbė
jo Lietuva nuo laisvo ir ne
priklausomo gyvenimo, nuo 
maisto ir aprėdo ir pagaliau 
tūkstančius lietuvių nuo gy
vybės. O kaip dabar mato
me, čia minimą J. Pauliuko- 
nį išgelbėjo ir nuo blaivaus 
ir laisvo žmogaus mąstymo.

ATBULAS PROTAS

Naujienos nr. 39 priminė, 
kad Laisvės redaktorius Ro
jus Mizara tyčiojasi iš trijų 
brolių Biržiškų- žymių kovo-

Drama, tik ne komunistams
A.

rašo:
Bimba savo laikrašty BRIDGEPORT, CONN.

”Mes prieš save turime 
liūdną, tragišką vaizdą.

Minėjome Vasario 16-ją
Bridgeporto kolonijos lie-

Žmona liudija prieš vyrą, i- tuviai, jungdamiesi su visais
rodinėja, kad jos vyras e- 
sąs kaitas, esąs žmogžudys, 
o vyro motina savo sūnų gi- 
na, stengiasi jam tą baisų 
kaltinimą atmušti-
Žmonai matyt, nepaiso,

laisvame pasaulyje gyve
nančiais lietuviais, Lietu
vos Nepriklausomybės su
kaktį iškilmingai paminėjo
sekmadieni, vasario 16 d.* *

10 vai- lyto Šv. Jurgio
kad ji yra dviejų vaikų mo- bažnyčioje buvo pamaldos, 
tina, kad tuo savo poelgiu o 4 Val. popiet Lietuvių Jau-,„U',ų LH.z.K.nų. - jj ikus , * *

tojų <lel Lietuvos laisves, .>m,,„.;,ldAi' vai nų V>ių kiudo saieje pyRo
mokslininkų, visuomeninin- .n,™?™ “kilmingas minėjimas, kur,
kų, kurie pasitraukė iš savo 
mylimo krašto, nenorėda
mi patekti Į raudonųjų na
gus, bet gerai žinodami, kad 
ir svetur jų ne pyragai lau
kia.

Naujienos rašo:

kais ir žaloja jų gyvenimą.
Kalba eina apie Mariną 

Osvaldienę (Lee Osualdo 
žmoną) ir Marguerite Os
valdienę (jo motiną).
Gal visa istorija nėra ma

čiusi tokios baisios dra
mos.“

pradėjo Liet. Bendruome
nės Bridgeporto skyr. pir
mininkas inž. J. Rvgelis. pa
kviesdamas kalbėti kun. dr. 
V. Cukurą- Kalbėtojas gy
vai pavaizdavo pavergtosios 
Lietuvos sunkią padėti.

Minėjimo meninėje daly-
f/ | 1 v — - gyveni- Kam, bet tiktai ne komu- je, kuriai gražiai vadovavo
K Kli UF FSS0H19 mo metus jiems teko praleis- njstams ^ėl to sielotis! Juk Amerikoje gimusi lietuvėHILUI maumu ti tremtyje, teko kentėti var- MagRva papuošta Pavli. Aldona Morkevičienė, ma-

SAVO NUSIKALTIMUS 
SLEPIA—KITUS PUOLA

Laisvės n r. 13 buvo 
spausdintas kažkokio

iš

..... 83 n*™1*1 svetimoje sa yj . Ro Morozovo paminklu už tėme iki ašarų sujaudinantį
teišliko į Skaudi ir kiekvienam do- savo tėvo davimą. \egį ne. gyvąjį paveikslą "Kenčiantitik retas kuris gyvas

ir parsivežė savo kaulus į ram žmogui 
Lietuvą. Ar šitie tai komu- tragedija- 
nistų akimis ne žmonės? Ai

Pauliukonio laiškas iš Vii- niai

suprantama kalto savo tėvo išdavikas y- 
ra didvyris, o žmona, neno- 

Bet Rojus Mizara, komu- rinti nuslėpti savo vyro gali-
J- Lietuvoje komunistų masi- n-gt^ „Laivės“ redaktorius, mo didelio kriminalinio nu- 

iai sušaudytieji irgi buvo jų tyčiojasi. Panaudoda- sikaltimo, yra nusikaltėlė?

Lietuva.“ Tautinių šokių 
grupė, vadovaujama B. Do
meikaitės, pašoko du liau
dies šokius. Pr. Rasto veda
mas mišrus oktetas atliko. . . mas bumus aumu

mas jų vargingo likimo pa- ge tQ dar atsimena- Maironio dainu ir eilėraščiu 
I me propagandines bylas- pynę.

niaus. Tas vyras piktinasi, ne žmonės, kad apie juos
kad nacinės Vokietijos oku- dabar taip tylima? 
pacijos metu Lietuvoje buvo

riams Įprasta, nesisarmatija 
meluoti.

dalis tokios laimės sulaukė. 
Kodėl neparašo, kiek jų vi- 

žydų ir kitų tautų naikini- siškai prarado sveikatą, ar 
mas buvo vienas iš vokiškų- kiek jų žuvo vergų stovvklo- 
jų nacių programos

tojų.
Visiems vra žinoma, kad

■A. įmZiMACj
darbu'se? Apie tai J. Pauliukonis

hiin ir užsiminti. nes narsiau----o--------purintų. įaip pat viMumr —
noma, kad Hitlerio-Stalino prašnekęs dar ir šiandien 
pasirašyta nepuolimo sutar- £al patsai Sibile atsidurtų, 
tis Įgalino nacių Vokietiją O iki 1959 metų Į Sibiro
pradėti karo žygį. vergų stovyklas iš Lietuvos

Taip, niekas neslepia- kad ’buvo išvežta virš 420,000

oro ir
Jose motinos, tėvai, broliai, kito mi
s^servs žmonos ir vaikai i neJ,mo’ buvo Pllna’ gia’ 
7." , < ’ . . - , žus būrelis tautiečiu buvo ii, būdydavo pnes savo tėvu „.. Stamfo,.d- Conn/

Myko- vyrus, brolius ir kitus arti-l
’atkak- muosius ir keikdavo juosi

lūs pronacis,“ todėl galėjęs viešai pačiais biauriausiais lams surinkta $350-00 aukų.
Pataliniam hnvn _ _ . _ ____ _Vietine ameriKieclų spau-

"Mizara rašo, kad 
las Biržiška buvęs ’

n m vi mvFjv gvvvnu czz-vrl viaic ZATVICiaiC.

Lietuvos laisvinimo reika-

nių aukų. aišku, kad tai dai omą is bai dą plačiai aprašė šventę, ir
Kiti du Biržiškos nebuvę mes į komunistines prieyar- g ,.adijo stotys paminėjo
kie "aršūs“, ir jų padėtis tos’ bet Bimbai ir visai jo - ei lai

1 gengei tie parodymai buvo at aati/
jie tų uu. & 

nematė jo-.

tokie
dėl to buvusi tragiška, ypač

; Viktoro. Jisai turėjęs čia už-
žmonių. Gi iš viso bolševi- darbiauti, dirbdamas purvi- 

ne viv-ii tin. laisvuvvrjc kinės okupacijos metais niausius darbus, ir jisai mi- 
bet ir kitose jų užimtose ša- Lietuva neteko apie 660,000 ręS ”dėl maisto stokos ir ne-

Vokietijos okupacijos me
tais ne vien tik Lietuvoje.

dininkų elgesy 
kios dramos.

lyse žydai ir kiti gyventojai gyventojų, kui ie 
buvo naikinami. Ir visur tos tremti ir išžudyti, 
akcijos nusikaltėliai bau
džiami.

buvo be pakankamos priežiūros.“
"Jie čia buvę Lietuvos 

Taip, jų niekas jau nesu- vaduotojų "atkviesti“, bet, 
grąžins Lietuvon. Ir bolše- buvę "apgauti.“

Tik iki šiol kažkodėl Vi- vikiniai okupantai ir tų ne-
Kompartijos kaltų žmonių budeliai iki; kos tokia:

šiol dai nenubausti. Kode!Į padarž baisią klaid?j
Į Vakarus- i 

Lie-Į
jų pavardės nepami-, tuvoje ir tarnavę Stalinui

sasąjungmės 
šlovingieji vadai dar vis ne

Ak, tu veidmaini žmogė
nai! Už tai tau ir istorijos 
daktaro garbės laipsni da
vė, kad dar uoliau negarbin
gai veiktum prieš mus kro
kodilo ašarom ir dar uoliau

Išvada iš šios raudonojo meluotum.

Vasario 9 d. minėjimą 
surengė Alto skyrius, pa
kvietęs kalbėti ir filmus ro
dyti V. Tysliavienę.

O. S.

ST. PETERBURG. FLA.

Bir-

susilaukė tinkamos bausmės J. Pauliukonis nepaieško ši- pasitraukdami 
irgi už visai panašius hitle- tų žudikų? Kodėl iki šiol nė įejgu iie batų pa.«il'ikė~i 
rimus darbus. .Juk be jokio vienos jų pavardės nepami- tnVni^' ir tarnavo Stali
tardymo, be teismo sprendi- ni? Jui Rainių miškely, Pra-: bei Chruščiovui, tai jie būtų
mo jie trėmė tūkstančiais veniskiuos ar Pane\ėžy ne 
Lietuvos gyventojus Į Sibiro Pat>’s žmones masiniai nusi
vergų stovyklas, o ten juos 
marino šalčiu ir badu- šau
dė ir visaip kankino, kad

šovė- o kažkas tai padarė-
Bolševikėliai mus gąsdi

na šiandien naciais tam- kad

Jungtiniu Tautu gen sekretorius U Thant (dešinė) 
tariasi Kipro reikalu su Sovietu S-gos atstovu N i kola j 
Federenko (kairėj) ir Kipro užsieniu reikalų minis- 
teriu Spyros Kyprianou ir Zenon Rossides (užsisukęs 
nugara).

buvę sotūs ir viskuo aprū
pinti. Ii jie būtų buvę ger
biami panašiai, kaip šiandie 
yra gerbiami Paleckiai, 
Šnieekai ir kiti tos rūšies ti
pai. (Bet kodėl Z. Aleksa- 
Angarietis buvo sušaudy
tas?)

"Kai kam tokios "laimės“ 
užtenka, bet ne visiems.

"Tie, kurie kovojo cariz
mo laikais už žmonių laisvę, 
nenorėjo savo gyvenimo pa
baigoje virsti vergais—ver
gais despotų, žiauresnių už 
Rusijos caro biurokratus.

"Mizara, tiems despotams 
parsidavęs, tokio jų nusista
tymo nesupranta. Jisai

NEŽINO DEŠINĖ, 
KĄ DARO KAIRĖ

Mirė K* Bliža

Vasario 12 d. mirė Kazys 
Bliža. gimęs 1890 m. Lazdi
ninkų kaime, Darbėnų vals. 
Į Ameriką atvyko 1908 m., 
1922 m. baigė farmacijos 
mokslus, tarnavo vaistinėje, 
o nuo 1924 m. pats Chicago
je atidarė savo vaistinę, ku
rią laikė iki 1946 m.

Nuo 1947 m. apsigyveno

Prezidentas Johnson pa
skelbė karą skurdui, o jo ad
ministracija. atrodo, elgiasi 
priešingai.

Praeitą vasarą Darbo de
partamentas nustatė ma
žiausią atlyginimą Floridos
žemės ūkio skrajojantiems St* Petersburge.
(migiatory) darbininkams Velionis Chicagoje uoliai 
95 centus valandai. Tai yra veikė socialistų tarpe, Dr. 
30 centų mažiau, negu pra- Vinco Kudirkos draugijoje 
monės darbininkams nusta 
tytas mažiausias 
mas. Bet tai buvo vis dėlto 
žingsnis pirmyn-

Senatoriui Smathers spau-; tyti net $9,000. 
džiant, tas pats Žemės ūkio į 
departamentas spalio mė 
nesj minėtą mažiausią atly
ginimą atšaukė ir pradėjo Susirgo S. Rakauskas
apklausinėjimus, koks atly-i Keleivio skaitytojas nuo 

smerkia ne despotus, nuo ginimas turėtų būti. To pa- 1907 m. Simonas Rakauskas

ir kt. St. Petersburge jis įsi- 
atlygini- jungė i Lietuvių klubą ir bu

vo jo vienas svarbiausių šu
lų- davęs jo namams pasta-

JBEVERLY SHORES, IND*

besišypsantį veidą, o iš kitos — iš pasalų kursto kitas ša
lis prieš JAV. Jis varo kyli ir tarp Šiaurės Atlanto S-gos 
narių, siekdamas tą sąjungą suardyti.

Sovietų Sąjungos pramintais takais seka ir Kinija.
Tokios tarptautinės politikos raidos akivaizdoje JAV 

tenka sunkus uždavinys užsienio politikoj išlaikyti iki 
šiol užimtas pozicijas.

John Kennedy yra pasakęs, kad bolševizmo banga 
pasuks atgal. Kad taip bus,—nėra abejonės, bet kada tai 
Įvyks, tai dar klausimas-

kurių Biržiškai ir tūkstan
čiai kitų Lietuvos žmonių 
bėgo Į Vakarus, bet smerkia 
tų despotų aukas!

"Tik vienas jam pasiten
kinimas — tai, kad daugelis 
to despotizmo aukų, nors ir 
ištrūkę iš jo nagų, turėjo 
skursti tremty ir varge mir
ti. Tai budeliškas džiaugs-. 
mas.“

Paragink tavo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

sekoje Floridos daržovių au- buvo 
gintojai pradėjo vėl mokėti 
valandai 60-70 centų.

Vasario 15 d. pasibaigė 
minėto atšaukimo terminas, 
bet žemės ūkio sekretorius 
tą terminą pratęsė iki balan
džio 15 d.

Iki tos dienos praeis karš
tasis darbymetis- ir darbda
viai galės Įsivežti iš West 
Indies salų darbininkų ir 
jiems mokėti daug mažesni 
atlyginimą, negu vietos dar
bininkams.

priverstas atsigulti 
ligoninėj (950 E 59th St., 
Chicago 37. III.) akių opeia- 
cijai.

Linkime jam greičiau at
gauti buvusią sveikatą.

KAIP IŠMOKTI
ANGLIŠKAI

Dar turime labai ribotą 
kiekį knygos "Lengvas bū
das išmokti angliškai.“ Ją 
parašė S. Michelsonas, kai
na 75 centai.



Nr- 9, 1964 m. vasario 26 d. HC.UL1V1J, JV. DUOlUi, i^^Sia'piS li’eČir-?

KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
• 

DETROITO NAUJIENOS
savo programą atliko Šv. 

1 Antano parapijos salėje, ir 
jų dainelės ir deklamacijos, 
kad ir ne tokio aukšto lygio,
buvo atliktos iš širdies.

Lithuanian Melodies ra
dijo programoj tą dieną kal
bas pasakė buvęs Vliko ir 
LB pirmininkas Jonas Ma
tulionis ir dr. Adolfas Da- 
mušis. Abu demaskavo uba
giškąjį bolševizmą, kad ir 
nuo galvos iki kojų ginkluo
tą.

Vasario 16-sios rytas bu
vo apdengtas šviežiu sniego 
klodu, bet švelnus, gaivus. 
Būiys lietuvių skautų prie 
Detroito rotušės iškėlė Lie
tuvos trispalvę. Detroito ro
tušė yra vadinamame Civic 
Centre, prie Jefferson gat- 

. vės. prie Detroito upės kran-
simbolius. Gaila, pačiame gražiausiame

Iškilmingai paminėta 
Vasario 16-ji

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatyfno 46-sios meti
nės Detroite buvo paminė
tos plačiai ir iškilmingai. 
Kaip visada, minėjimas tę
sėsi dvi dienas.

Šeštadienį, vasario 15 d.. 
Nepriklausomybės šventė 
buvo minima šeštadieninėje 
mokykloje ir per radiją- Li
tuanistinėje mokykloje ypa
tingai gerai buvo paruošti 
vyresniųjų keturių skyrių 
mokiniai ir jų programa at
likta Lietuvių namų scenoje. 
Jie pastatė net tris monta
žus iš Lietuvos istorijos, 
naudodami eilės poetų kūri
nius. vaidybos kostiumus ir 
istorinius
kad savaitraščio puslapių ri
botumas neleidžia apie šį 
minėjimą duoti tikro repor
tažo. Ateityje jaunųjų lietu
viukų patriotinės progra
mos pasižiūrėti turėtų susi
rinkti ne vien tik jų parsi-i 
vežti atvykę tėveliai, bet ir 
šimtai pašalinių žiūrovų

vidurmiesčio kvartale. Nors
tai kelių dešimčių aukštų 
modernus dangoraižis, bet 
stiebas su visuomet plevė
suojančia JAV vėliava yra 
taip pastatytas, kad milžino 
pastato pavėsyje nedingsta, 
o didingai stiebiasi į saulę.

KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Kairėje šen. Krank Carlson, dešinėj kongresmanas 
Wilbur Mills, o vidury finansų sekr. Douglas Dilion 
mėgina suderinti senato ir atstovu rūmų priimtą mo
kesčių sumažinimo įstatymą.

delegatai. Beveik 40 minu
čių ugningai kalba Jonas 
Matulionis, ragindamas au
koti ir aukotis, aiškindamas- 
kad kova ilga ir kad mūsų 
kova — viso laisvojo pa
saulio kova-

kakti liūdnai mini našlė Ci
ną. brolis Juozas su šeima-

MIAMI, FLA.

Sandaros banketas

Sandaros banketas buvo 
vasario 2 d. Jam vadovavo 
pirm. F. Radžius. Kalbėjo 
Lietuvių Klubo pirm. V- 
Kraus, D. Kuraitis. E. Vir- 
belienė ir Motei ų Klubo pir
mininkė J. Nevienė.

Po kalbų pirmininkas pa
kvietė svečius pasirodyti, iš 
kur jie yra atvykę. Paaiškė
jo, kad daugiausia buvo iš 
Kanados. Antroj vietoj bu
vo Massachusetts valstija- o 
toliau sekė Connecticut ir tt-

Balfo koncertas

Vasario 8 d. buvo Balfo | 
skyriaus koncertas. Jo pro 
gramą atliko -Janita Šalnie-'

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Skaitomi eilės JAV vals
tybės vyrų sveikinimo laiš
kai. Atvyksta senatorius 
Philip A. Hart (D. Mich.). 
Jis trumpai ragina apašta
lauti tarp komunizmo nepa- 
žįstančios JAV publikos, 
vadovauti jai kovoje prieš

sesuo Mikalina Kisielienė nė, Meta Sepp, Anita Na- 
(L’rugvajuje) su šeima ir 
daugelis daugelis velionio 
Antano Kudžiaus draugų 
bei pažįstamų.

M inčs

Keturi'žemesnieji skyriai Lietuvos trispalvė ple\ėsuo- komunizrną. Senatorius ap

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

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

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

ja JAV vėliavos apačioje.
Abi matomos iš milžiniškos | kejėS koplytėle 
upės pakrančių ir pro žiūro
nus iš Kanados. Windsoro.
Jaudinančiai didingas vaiz
das ! Beje, kalbant apie 
Windsorą. tai jis Detroitui 
padėjo mūsų šventę minėti.

dovanojamas lietuviška pa- 
(miniatiū

ra), atsidėkojant jam už 
pernai atsiųstą Detroito lie
tuviams minėjimo metu pa
dovanotą JAV vėliavą. Iš- 
kilminsaii akta trumpu žo-; —-- c —--- x---- —
džiu pradėjęs, pagaliau jį

sukaktį

Detroito tautinių šokių 
grupė "Šilainė" įsikūrė 
1949m. ir nuo to laiko šim
tus kartų pasirodė lietuvių 
bei amerikiečių publikai, vi
sada sukeldama didžiausias 
katučių audras, aprašymus 
spaudoje. Grupei visą laiką 
vadovauja mok. Galina Go- 
bienė-

vickaitė-Karns ir F. Morkus, 
jiems pianinu pritarė Tekia 
Petei-scne. Jie dainavo labai 
gražiai. Mes turime būti dė
kingi A. Karns, kad ji subū
rė tokius dainininkus. 

Klubo banketas

šeštadiertį ryte ii \ akai e uzbaigia Dloco valdybos 
CBE radijo stotis tianslia\o, pirmįninkas Rapolas Valat- 
lietuvišką muziką ir davė ųa
trumpus paaiškinimus apie
Lietuvos laisvės džiaugsma Meninę programą po 
ir dabartinį negandą. Vaka- trumpos pertraukos atliko

Lietuvių Piliečių Klubo 
banketas sutraukė tiek daug 
svečių- kad visi negalėjo su
tilpti salėje- Mat, tą vakarą 
buvo atidarytas naujas gra
žus baras. Banketui vadova
vo dr. J. Surbis. Pasisotinus 
banketo vadovas susirinku
sius supažindino su buvu- 

: siais pirmininkais: A. Be- 
.z. - x - 1 niu. A. Norriu, P. Šatinsku.

gegužes 16 d., ta proga su- F. Rod ėriu, Kadseliu i. da- 
rengdama dideli banketai
Graikų Ortodoksų salėje,
Oakman Blvd. ir W. Chica-

Penkiolikos metų sukaktį 
„Šilainė" įuošiasi paminėti

TPartiniu v. Kraušu, su me
cenatu F. Mockum. J. Nevie-, 

.ne, E. Virbeliene, F. Ra
ganių kampe. Banketui j džium

šokių grupė „Šilai-
ilgomis ir trumpomis bango- pe/’ pašokdama tris šokius.

nas, 309 psl., kaina .. $2.50. rįnę programą pertransliavo tautinių• i - - ._______i______~ no “ nae
Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO

SPARNIU SOSTAS, premi- Kanadai ir visam
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

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

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

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

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

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

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vi-nco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

mis visai 
pasauliui

Vasario 16 d- ryte vėl kal
bėjo J. Matulionis per Li
thuanian Voice radijo pus-| 
valandį, visose trijose lietu-: 
vių katalikų bažnyčiose bu- j 
vo pamaldos už Lietuvos! 
laisvės kovose žuvusius, Šv.

ir Šv- Antano bažnyčios 
choras- padainuodamas 4 
dainas Po jų — tautos him
nas.

go
ruošti komitetas sudarytas* 
iš šokėjų tėvų. Į jį įeina dr. 
Adolfas Darnusis,
Gailiauskas- Martynas Jo
kūbaitis (pirm.), dr. Vytau
tas Majauskas, dr- Martyna 
Miškinienė ir Antanas Za- ^ho, 

Banketo

Antano bažnyčioje dalyva- nininkų.

O tradicinis finalas— pa
grindinio kalbėtojo (Jono 
Matulionio) pagerbimas 
Lietuviu namuose- dalyvau- 
jant beveik šimtui visuome-

Vadovas pakvietė pasiro- 
Stasvs ir svečius: Oną ir Julių 

Stradomskius, Dirsas iš Ka
nados, A. Mockienę iš Bos
tono. Brodskienę iš Worces- 

Pocius- Venckienę, 
parackas. Banketo mrtui Geeeviėienę, Pušnienę, taip 
programa atliks patys ”šiJ P?t,.Sker^>n.^ ■» Mass- Pe 

' Bilietu kai-' ciuhenę. Vaškienę .s Nea

vo jaunimo ir šiaip
zacijos su 
vomis.

organi
devvniomis vėlia-

Minėjimo kulminacinis 
taškas — Western High 
School auditorija. Scenoje 
vėl devynios vėliavos ir pre-

Iškilmių pertraukų metu 
surinkta 2045,78 dol. aukų. 
Kadangi ne visi geros valios 
lietuviai (dėl svarbių prie
žasčių) minėjime dalyvavo, 
tai aukų tikrai dar gerokai 
padaugės mėnesio ar dvie-

zidiume — eilės organizaci- jų laikotaipyje. Taip būna 
jų atstovai. Publikos — apie 
700 žmonių. Sceną ir publi
ką suriša jaunas, galantiš
kas vyras, JAV Lietuvių 
Studentų S-gos CV 
ninkas Algis Zaparackas 
jau antri metai programos 
vedėjas. Pirmą kartą Det
roito lietuvių istorijoje JAV į 
himną gieda visa salė- Tik-i 
rumoje, tai į publiką įmaišy- 

į ti Šv- Antano parapijos cho-

kasmet.
Vasario 16-ji- didžiojo

Vasario 16 minėjime 
surinkta $2-750

Vasario 16-sios minėji
mas buvo turiningas ir tvar
kingas. Ypatingai svarbų 
žodi tarė Valstybės sekreto
riaus padėjėjas Mennen 
\\ illiams. primindamas čia 
JAV politikos vairuotojų 
pareiškimus, liečiančius Lie
tuvos valstybės nepriklau
somybės atstatymą. Kalbė
tojas susilaukė gausių ir šir
dingų pritarimų.

Dr. Balys Matulionis sa
vo kalboje pavaizdavo skau
džiausias okupuotos Lietu
vos problemas. Maskvos 
persekiojimą, lietuvių ir ki
tų pavergtųjų tautų siste- 
matingą naikinimą, primin
damas Mažosios Lietuvos, 
rusų dabar pavadintos Kali
ningrado sritimi, begėdišką 
rusinimą. Okupantas nuo 
amžių žinomus ir vartotus 
lietuviškus vietovardžius 
sui-usino, pav. Kr. Donelai
čio Tolminkiemį pavadin
damas Iljinskoje ir tt. Tau
tų naikinimo požiūriu bolše
vikai nesiskiria nuo Hitle
rio. Ir Maskva taiko tautom 
Hitlerio „vieno vado, vie
nos tautos, vieno Reicho“ i 
šūkį, skirtumas tik toks, kad 
vokiškieji fašistai tokios sa
vo politikos neslėpė, o bolše
vikai ją dangsto melu ir ap
gaule-

Kalbėtojas nepašykštėjo 
atviro žodžio ir lietuviškiem 
kolaborantam, skelbiantiem 
bendradarbiavimą su paver
gėju. Kolaborantų pagalba 
siekiama įsiteisinti Lietuvo
je. Šią aiškiai išdavikišką 
veiklą turime visu griežtu
mu smerkti.

Dideliu pritarimu buvo 
sutiktas Vasario 16 d. akto. 
signataro prof. St. Kairio 1 
tos dienos proga paskelbtas 
žodis. Susirinkimas pritarė 
pasiūlymui pasveikinti St. 
Kairi-

New Yorko Vasario 16 d. 
minėjimuose dalyvauja ir 
Maironio šeštadieninės mo
kyklos mokiniai. Ir-šį kartą 
salės kairės pusės pirmąsias 
suolu eiles buvo užėmę ma
žieji ir jauniausieji minėji
mo dalyviai. Meninėje daly
je mažieji nuoširdžiai pašo
ko vieną šokį.

Visų lietuviškųjų kolonijų 
mokykių mokiniai turėtų 
Vasario 16 minėjimuose da
lyvauti. Sektinas tuo požiū
riu New Yorko šeštadieni
nės mokyklos pavyzdys.

Girdėjome operetės cho
rą solistę Prudenciją Bič- 
kienę, jai akomponuojant 
Aldonai Kepalaitei.

įžangos mokesčio surink
ta $1104. o aukų $1,650.66. 
tai iš viso $2,750-66. Iš au
kotojų paminėtinas dr. Ka
zickas. aukojęs $100, eilė 
daktarų ir kt. aukojo po 
$20-25.

New Yorko Altas su jo 
pirm. A. Ošlapu gerai pa
dirbėjo. Minėjimas pritarė 
adv. St. Briedžio paskaity- 

į tai rezoliucijai-
Viename salės pasienyje 

veikė knygų kioskas. Tai 
irgi sektinas pavyzdys.

PASVEIKINO ST. KAIRĮ

New Yorko Amerikos 
Lietuvių Taryba- minėdama 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 4 6- ją sukaktį, 
sekmadienį, vasario 16 d. 4 
vai. popiet Webster salėje- 
Nevv Yorke, visų minėjime 
susirinkusių dalyvių (apie 
1.000) vardu pasiuntė Lie
tuvos Nepriklausomybės ak
to signatarui prof. Steponui 
Kairiui (Smithtovvn. L.I- N. 
Y.) šitokio turinio telegra
mą:

Aukštai gerbiamas profe
soriau.

Didžiojo Nevv Yorko ir 
kitų vietovių tautiečiai, su
sirinkę šiuo metu atšvęsti 
46-ją Vasario 16 lieną, gilia 
pagarba bei įsijautimu i 
praeitį prisimena visus už 
Lietuvos laisvę kovotojus, 
kurių žygiai buvo vainikuo
ti Jūsų ir kitų 1918 metų 
vasario 16 aktu.

Kadangi šis mūsų minėji
mas sutampa diena, o gal 
ir valanda su to svarbaus 
dokumento pasirašymu, to
dėl visų minėjimo dalyvių 
vardu Jums, kaip gyvam to
akto simboliui, reiškiu dide
lę pagalbą. Čia susirinku
sioji dalis tautiečių, kuriems 
Jūs siunčiate per spaudą sa
vo sveikinimo žodžius, kar
tu su Jumis dalinasi tvirtu 
tikėjimu į Lietuvos išlaisvi
nimą.

A. Ošlapas.

N. Yorko Amerikos Liet-
Tarybos pirmininkas

DALYVAUS 39 CHORAI

Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dienoje dalyvauti jau 
pasižadėjo 39 chorai su 
virš 1-400 dainininkų-

Chorai, kurie iki šiol dar 
nėra prisiuntę chorų nuo
traukų ir nesuteikę kitų rei
kalautų žinių, prašomi tai 
padaryti neatidėliojant.

lainės“ šokėjai 
nos suaugusiems po 8 dol.. 
o jaunimui — po 5 dol.

Madų paroda4 . i
Putnamo seselių rėmėjų 

būrelis ir šįmet rengia madų 
parodą Lietuvių namuose^ 
Ji bus kovo 7 d. 7 vai. vaka
re. Modeliuos vietinės po- 
nios-panelės- o taip pat ir į- 
gudę modeliuotojos iš Chi
cagos, kurių tarpe bus solis
tė Monika Kripkauskienė, 
sutikusi vakaro metu padai
nuoti-

Gal kai kam visas šitas 
'biznis" ir juokingai ar ne

Jersey, Ambraziūnus. Miš
kinius, Kalinauskienę, Bu
lavas iš Chicagos ir kt.

Banketo vadovas pamiršo 
supažindinti su baro daily- 
dėmis Adomu Noreika, Juo
zu Neviu. Vincu Jankum 
Antanu Alekna- V. Valai
čiu. Vaiteliu Zeesu, Antanu ’ 
Sobaliu..

Susirgo
Kūčių vakarą širdies smū

gis ištiko Juozą Nevį. Dabai 
sveiksta.

Naujas baro vedėjas

Lietuvių Klubo nauju ba- 
rimtai atrodo- nes ir čia ra- ro vedėju pakviestas Anta

BROOKLYN, N.Y.

Mirė S- Leskaitis

Vasario 10 d. mirė Stasys 
Leskaitis.gimęs 1902 m., ra
šytojas. laikraštininkas, mu
zikos ir literatūros kritikas, 
atspausdinęs kelioliką nove
lių ir romaną „Spudai“ St. 
Ivošiškio slapyvardžiu.

Paliko liūdinčią žmoną 
Vincę, buvusią Lietuvos o- 
peros solistę ir šeimą. Jiems 
reiškiame gilią užuojautą.

džiaugsmo ir kartu didžiojo 
liūdesio diena, praėjo..- Ji 

p11™1' Par°dė, kad dar esama lie
tuvių su širdimis ir sąžinė
mis. -Jų dar šimtai tokiam 
Detroite. Kol išeivija dvasi 
niai gyva—laisvės kova bus 
tęsiama.
Antaną Kudžių prisimenant

Detroite plačiai žinomas 
kiai ir ausiai. Kun. Bronius verslininkas- LSS 116 kp. 
Dagilis skaito invokaciją.. narys- mirė 1961 m. vasario 
Michigano gub. George 11 d., sulaukęs 75-rių metų 

amžiaus- Buvo išsilavinęs 
žmogus, mokėjo keletą sve-

Aloyzas Baronas: LIEP-i ristai. Bet vaizdas gražus a-
TAI IR BEDUGNĖS,
m i juotas romanas, 279 
kaina $3,90.

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

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

Pranas Naujokaitis: U* 
PELIAI NEGRĮŽ T A | 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

pre-
psl.,

Romnev proklamaciją, šią 
dieną skelbiančią Lietuvos 
diena Michigane- perskaito timų kalbų. Pirmojo pasau- 
studentė tautiniuose rūbuo- linio karo veteranas- karia

vęs Europos frontuose. 
Anksčiau gyvenęs Pittsbur- 
ghe, o paskutinius apie 40 
metų — Detroite. Daugeli 
metų iki mirties skaitė ir 
Naujienas, ūžte* gerai su
prato ir atjautė į vargą pa
tekusius tautiečius ir kiek

se — Antanina čiunkaitė, o 
Detroito burmistro Jerome 
P. Cavanagh proklamaciją 
—irgi studentė tautiniuose 
rūbuose Žibutė Zaparackai- 
tė. Pristatomi garbės sve
čiai, kurių buvo keliolika: 
latvių, estų. vengrų atstovai
ir eilės tai’ptautinių bei po-i galėdamas jiems padėjo, 
litinių organizacijų vadai ar Trejų metų mirties su-

šantis anksčiau turėjo prie
šingą nuomonę. Bet kai pra
eitais metais tą lietuvišką 
parodą pamatėme, tai visi 
buvome sužavėti, nes mode
liuoja moterys iš mūsų tar
po, o jų rodomi drabužiai 
yra įdomūs kuklūs, jų pačių 
siūti, tad yra tikras paskati
nimas visoms sau drabužius 
gamintis.

Organizuojasi lietuviai 
demokratai

nas Webster. Jam padeda 
jo maloni graži žmonelė, ku
ri labai vikriai ištroškusiems 
patarnauja.

L- J. Stasiulis

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
„Tikra teisybė apie Sovietų 

Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
Lietuvių tautinis vienetas apje Sovietiją, apie jos pa

pine Michigano demokratų dėti, kaip bolševikai paėmė 
partijos oficialiai susiorga
nizavo š. m. vasario 9 d. Nu
matoma kovo 21 d. turėti
inauguracinį balių

valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 

naujai koncentracijos stovyklas, są-
, s žinės laisvę ir tt. ir tt.sudarvtai \aldybai įvesdin- ... ,

ti. Plačiau parašysiu sekan
tį kartą.

Alfonsas Nakas

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažistamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio ‘'Penktieji 
Dietai”, kaina $6.00.

t
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MIRĖ AKTORIUS 
P. KUBERTAVIČIUS

l iaus- įrankių naikinimo- to
liau seka nusikaltimai dėl 
priklausančių valstybinei į- 

Vilniuje vasario 14 d. mi- monei. Įstaigai ir pan. trans
porto priemonių. įrankių,

KO NIKITA NORI 
IŠ LIETUVOS

priemonių 
žaliavos sauvališko panau
dojimo. bylos dėl nedidelio 
chuliganizmo, smulkios spe
kuliacijos. valstybinio ar vi
suomeninio turto smulkaus 
grobimo, jeigu tai padaryta 
pirmą kaną- dar kitos by
los: dėl pasirodymo giltam 
ir dėl netinkamo elgesio vie
šose vietose, dėl netinkamos 
pažiūros į moterį, vaikų

re Petras Kubertavičius. 
vienas žymiausių Lietuvos 
aktorių.

Velionis buvo gimęs 1897 
m. Vaitų kaime. Krosnos 
vis., mokėsi Voroneže ir 
Petrapily. Vaidinti pradėjo 
Petrapily J. Vaičkaus trupė
je, vėliau su to paties Vaič
kaus skrajojančiu teatru 
vaidino įvairiuose Lietuvos
didesniuose miestuose. Pra- ( aukiėjįmo pareigų nevykdy- 
dėjus veikti Lietuvos valsty-j m0 retjnkamo elgesio tėvų 
biniam teatrui, velionis bu- at^vilgiu, bylos dėl gyvento- 
vo pakviestas pirmaeiliu ak-Į tarpusavio ginčų, nami- 
torium. Tam teatrui jis ati- ngg degtinės varymo (jeigu 
davė visas savo jėgas- taj padalyta pirmą, kartą), 

Jam buvo patikimi sun- nesuteikimo pagalbos Ilgo
kus ir sudėtingi vaidmenys, niui- neteisėto vertimosi gy- 
Jis vaidino Makbetą- Kara- dymu. Šalia poveikio prie 
lių Lyrą, Edipą. Lietuvos monių — įspėjimo ar įpa 
kunigaikščius, bet scenoje reigojimo atsiprašyti, tie 
buvo ir kunigas, ir dailinin- draugiškieji teismai dar gal 
kas, ir eilinis miesčionis, ir skirti smulkias piniginei 
elgeta, ir ministeris. kai ka- 1 audas ar įstaigose. įmonė 
da vaizduodamas dvasios se kelti klausimą dėl tų 
milžiną, o kai kada skur- "smulkiųjų nusikaltimų“ at- 
džių. Visus tuos vaidmenis leidimo-
jis kūrė labai kruopščiai ir: _
sulaukdavo didelio pasise- Nešildomi kauniečių butai 
kimo. ir paauglių vagiliavimai

Stasys Santvaras Lietuviu (E) Pernai Lietuvoje įvy 
Enciklopedijoj rašo, kad P- kusiose rajonų partines. 
Kubertavičius Lietuvos te- konferencijose susirūpinta 
atro istorijon įėjo, "kaip lie- silpnai vykdomu partmii 
tuvių profesinio teatro pra- darbu, nurodyta į įvairiu? 
dininkas ir pirmaeilis akto-. miestuose pastebimus trūku 
rius.“ * mus. Čia poia pavyzdžių:

». A „ .... daugeli kauniečiu namų ap
Čia verta pažymėti, kad pergaiėS turbinų ga-

velionio žmona- Antanina y- mykIos žie
ra taip pat viena žymiųjų ma gyventojų butuose tem 
aktorių. Tėvų gabumus pa- ' -į,., siekusi vos 9.1C 
veldėjo ir jų duktė Dalia !ai iu Celsijaus (41-42F) 
Maui-ukienė, dirbusi Vii- g ia,Į komis-lja buvo nu 
maus oramos teatre, dabar vvkusi aiškintis pas gamvk.

Beskaičiuodamas. kokį 
pelną iš vieno hektaro že
mės galima gauti, vartojant 
mineralines trąšas, ir svajo
damas apie glūdų derlius, 
kuriuos jis tikisi gauti iš at
skirų Sovietijos provincijų, 
Chruščiovas paminėjo ir 3 
bolševikų klasta užkariau
tas Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos respublikas.

Jos. pagal Nikitą, turin
čios panašų klimatą ir dir
vos sąlygas, kokiai turi Šve
dija-

Tos trys Pabaltijo respub
likos kartu paėmus turi 
maždaug tokius pat naud
menų ir arimų plotus kaip 
Švedija ir Suomija kaitų su
dėtos. Chruščiovo manymu- 
Pabaltijo respublikos turin
čios pasiekti Švedijos-Sųo- 
mijos žemės ūkio derliaus 
lygi, o 8^1 net jį pralenkti, 
jeigu jos turės kiek reikia 
trąšų ir bus aprūpintos že
mės ūkio mašinomis.

Jungtinių Tautų stebėtojas Indijos gen. Prem Singh 
Gyani (dešinėj) tarpininkauja paliauboms Pollis 
miestely (Kipro saloje), kur ginkluoti graikai apsupo 
apie 700 turkų.

Soc. Internacionalas sveikina
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Lietuvos Socialdemokratų Partijai egzilyje

gal-

Chruščiovas ir superis
Dabar nėra naujiena gir- liaus nebus. Reikia dirvą 

dėti ir skaitvti laikraščiuo- papildyti tokiu medžiagų- 
se. kad Sovietų Rusijai gre- trąšų kiekiu, kad jos pilnai 
šia badas. Deja. Amerikos atstatytų nuostolį, ir dar ge- 
valdžia, gelbėdama didįjį rai dirvą įdirbti, o ir klima- 
kapitalizmo ir Amerikos tas kukurūzams turi būtiJam visai neateina r 

ą, kad Skandina vijos *ki aš-■ graborių Chruščiovą, leido tinkamas. Visa tai eiliniam 
tuose dirba laisvi žemdir- parduoti Sovietijai duoni- v l“‘l
biai. jo gi valdose — kol- nių glūdų už 300 milionų
chozininkai. varu varomi, ■ doler ių. 
kaip baudžiauninkai feodą- Kai Chruščiovas, šitasai 
izmo laikais. Į bato didvyris Jungtinėse

i,- nocizA-t; va-it/A- Tautose, lankėsi Amerikoje jo Sovieto suvažiavime 
antastinės ribos‘derliai Pa-1ir čia laidoi'°’vis dėlto su’ Chruščiovas įsakė nutarti ir 
baltijo respublikose, paro- sižavėjo kornais (kukurū- suiaziauroas visais dalyvių 

žais ir ėmėsi sukukurūzmti balsais nutarė pmkti uzsie- 
Sovietiją- ypač pavergtąją nyJe fabrikus ir iki 1970 m. 
Lietuvą-

Ar reikėjo būti pranašu, 
kuo šitasai kukurūzinimasO

dys ateitis, o siu dieru 
rovė vra šitokia:v

Žemės naudmenų Pabal- 
tijos respublikos turi 8,475, 
000 ha. o Švedija su Suomi
ja 7,207.000. Ariamos že
mės pirmosios — 5.244,000* 

g = g 9-lS.ftftO haanvi vrcivz.—

tik-:

Pasėlių plotų pirmosios tu-

baigsis'
Sovietijos bolševikai di- 

! d žino jasi savo sputr įkais, 
bet yra pamiršę pagrindinį

gyvenanti Kanadoje.

Mirė J. Oškinaitė

Vasario 8 d- Kaune mirė 
aktorė Jadvyga Oškinaitė- 
Sutkuvienė- gimusi 1895 m. 
Velionė — lietuvių teatro 
veteranė, vaidinti pradėjusi 
dar 12 metų būdama savo 
gimtajame Kudirkos Nau
miesty. o 1919 Lietuvos pro
fesiniuose teatruose. Ji val

ios direktoriaus pavaduoto 
ją C. Markovičių. Šis. išgii 
dęs, ko komisija nori. ją iš
vijęs iš kabineto. Sekretorė 
Tulčina konferencijoje dai 
paklausė: kur gi jautrumas 
žmonėms?

Vilniaus part. konferenci 
joje buvo susirūpinta jauni 
mo auklėjimu. Vilniaus u 
niv. prorekt- B. Sudavičiu? 
su rūpesčiu klausė: kode 
vis dar tenka kalbėti apiedino Tautos teatre, Vilkola

ky ir vėliau Valstybiniame nepakankamą studentų pa 
dramos teatre, sukurdama ruošimą gyvenimui? Suda 
daug ryškiu vaidmenų. vičiaus nuomone, kai kurių

j dėstytojų paskaitos esančios
Del sveikatos pašlijimo "Atrūkusios nuo tikrovės 

nuo 1952 m. ji jau nebevai- nepa(jeda studentams susi 
vokti sudėtinguose visuomedino.
ninio gyvenimo klausimuo
se.“ Vadinamų "paauglių4 
likimas keliąs paitiečių dė 

/ri d T • . mesi. Pasakota: vienas paAukš SS buv*s Va

, .. TA ‘.v, - . • ge. kad pasistatytų namąkeistus Draugiskuju teismų s. x ik -- motina vogė is tėvo, o as—nuostatus. Tie vad. Draugis- .. .. ’ ...SVoc.... . . . j-- iš motinos. Štai parazitiškaskieji teismai sprendžia .smulkias bylas - nekalti- 
mai turį būti tokie, kurie nė
ra labai pavojingi visuome
nei. ir jei teismas, prokuro
ras ar šio sutikimu ir tardy-

Kokias bylas sprendžia 
Draugiškieji Teismai

:e. dejuota ir, žinoma, kalti 
versta re kam kitam- bet... 
tam nelemtajam ir biauriam 
praeities palikimui-

tojas bei kvotos organas lai
ko esant reikalinga perduoti 
bylą draugiškajam teismui dėsnis buvo, nei kūno sopu-

Širdies skausmas skau-

žmogui aišku, bet kukurūzi
nis didvyris Chruščiovas at
sikvošėjo, kai jau gresia ba
das.

Sušauktame Aukščiausio-

pagal septynerių metų pla
ną ruoštis gaminti trąšas— 
supen ir kitas-

Ar superis Sovietiją nuo 
galimo bado išgelbės?

Pagal JAV atitinkamos 
įstaigos apskaičiavimus, pa-

i 4SS5(W‘O anb-nrins in— fizikos dėsnį — medžiagos grįstus pačių Rusijos bolse- 
OĮ.'n na *’ * bei energijos tvarumo dės- vikų daviniais, Sovietų Ru-

■ ’ ” ’ ' nį, kuris sako. kad medžią- sija 1962 m. išleido savo vi-
Grūdų derlius iš hektaro ga iš nieko nesusikuria, o sų pajamų 17% gynybos 

pirmosiose 8.6 centnerių, tiktai gali keistis jos pavida- reikalams, o JAV 9%; pi- 
antrosiose 23-1 centn. ias jr gultis. Todėl ir pasėti liečiu mitybai, drabužiams. 

Bulvių derlius iš hektaro kukurūzai užauga ne iš nie- avalynei ir Jct. sovietaiJšlei-
pnmosiose 77 centn., antro
siose 140 centn.

Karvių Pabalty 1,680,000. 
j Švedijoje ir Suomijoje jų 
vra 2,456.000.

Pagaminta tūkstančių to
lų mėsos pirmosiose 482. 
antrosiose 552 ir pieno pir
mosiose 3-987. antrosiose 
7,60 a.

Iš tu duomenų matyti-

spręsti.
Kokias bvlas tokie teis

mai nagrinėja ir kokie nusi
kaltimai dabar dažni bolše
vikinio režimo pavergtame 
krašte, matyti iš šeštojo 
straipsnio. Pirmiausia nagri
nėjamos bylos dėl darbo 
drausmės pažeidimų, jų tar
pe: pravaikštų (neatvyki
mas į darbą be pateisina
mos priežasties per visa die
ną, neblaivus pasirodymas

lys, nei apdegusios rankos 

žaizdos.

V. Krėvė

DAR GALIMA GAUTI

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

"Ar Romos popiežius yra
Kristaus vietininkas?**

darbe), bylos dėl invento- 227 psl., kaina tik $1.20.

Socialistų Internacionalo 
vardu siunčiu šiltus ir bro
liškus sveikinimus Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
Delegatūrai Užsienyje, mū
sų nariui, Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga.

Šia proga aš noriu prisi
minti Lietuvos Socialdemo
kratų partijos nuopelnus de
mokratiniam socializmui ir 
Jūsų tautai. Jūsų krašto ne
priklausomybės byla visuo
met buvo brangi Jūsų parti
jai. Po Vasario šešiolikto
sios Deklaracija, kuria 1918 
metais buvo atstatyta Lietu
vos nepriklausomybė, yra 
parašas Jūsų gerbiamd pir
mininko Stepono Kairio, ku
ris visai neseniai šventė sa
vo 85 metų amžiaus sukakti. 
Tai patvirtina, koki svarbų 
vaidmenį jis vaidino tame 
laimėjime.

Atgavus nepriklausomy- 
. bę, Jūsų partija vedė drąsią 
ir konstruktyvią kovą Jūsų 
tėvynėje dėl demokratinės 

santvarkos ir demokratinio 
Į socializmo.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Lietuvos Socialdemo
kratų partija buvo gyvybi
niu ir vadovaujančiu ele
mentu rezistenciniame sąjū
dyje prieš nacių okupaciją. 
Jūsų pirmininkas Steponas 
Kairys, partijos pavedimu, 
buvo to rezistencinio sąjū- 

į džio steigėjas. Tas jo dar- 
! bas tuo nepaprastai sunkiu 
laikotarpiu buvo įvertintas, 
išrenkant jį 1943 metais pir
muoju Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininku.

ko, o pasiimdami patinka-! do 38%. JAV—64%. Taigi 
mas medžiagas iš žemės. Y- Sovietų Rusija savo piliečio 
ra tiesa- kad kukurūzas la- aprūpinimui išleidžia tiktai 
bai našus ir ir maistingas apie trečiąją dalį, o JAV a- 
augalas, bet dėl to ir iš že- pie du trečdalius savo pa
mes pasiima daugiau me- jamų Be t0, Sovietų Sąjun- 
džiagų. negu kiti augalai. g0S metįnės pajamos sudaro 

Kur augo kukurūzai, jau tiktai pusę (47%) JAV pa
sekančiais metais gero der- jamų. Tad JAV piliečio ap

rūpinimas yra keturis kartus 
didesnis už sovietų piliečioTaigi- Nikita, reikalauda- 

iad grūdų derlius Pabalti- mas kad Pabaltijo žembir- ;7į'abai”did'e!i
,o respublikose yra bemaž biai duotų tiek pat žemės ū- gkinunla atlyginimų eilinių 
3 kartus mažesnis, o bulvių kio produktų, kiek Švedijos dalbininku ir milžiniškos 
2 kartus, negu Švedijoje su ir Suomijos žemes ūkis, jau .. ,* .,
Suomija. O dabar Pabaltijo grobs ir iš Lietuvos paskuti- ar™J°s bolsevlkl! Partlios 
respublikose grūdų ir bul- nį gimdą ir darbininkui pa-
vių derliai yra visu trečdaliu skutinį mėsos ar sviesto kąs- 
mažesni, negu buvo pftieš nį iš burnos- 
bolševikų okupaciją. V. S.

Olandijos princesė Irene su savo sužadėtiniu Ispanijos 
princu Carlos važiuoja iš Ansterdamo aerodromo. Ire- 
ne dėl savo pasirinkto gyvenimo draugo atsisakė teisiu 
j sostą. Mat. ji perėjo i katalikų tikėjimą ir susižieda
vo su kataliku. Olandijos karališkoji šeima yra iš seno 
protestantų tikėjimo.

-i

aprūpinimą. Reikia dar tu-

nanų, komisarų, enkavedis
tų- šnipų ne tiktai pačioje 
Sovietų Sąjungoje, bet ir už
sieniuose. Tad eiliniam dar-
bininkui atitinkantis aprūpi- 

: nimas 1962 m. buvo badmi- 
riškas- Savaime supranta
ma. kad šis aprūpinimas
1963 m. nebuvo pagerėjęs. 
Yra žinių laiškuose iš Kau
no, kad kauniečiai praėju
sių Kalėdų ir N. Metų šven
tėms negalėjo nusipirkti 
miltų baltos duonos bulku- 
tei išsikepti. Jie gyveno vil
timi kviečių, kurie bus at
vežti iš Amerikos. Sako, 
tuomet atsigriebsią. . į

Ar pagal 7 metų chruščio
vinį planą superio kiekis 
pralenks kasmet vis didė
jantį dirsių ir piktžolių kie
kį Sovietijos dirvose? Dėl 
gyventojų prieauglio mais
to pareikalavimas ne mažės, 
bet kasmet didės. O be to. 2 
svarai kasmet dirsėjančių 
grūdų atlyginimas už dar
badienį žmogui nei energi
jos. nei sveikatos nepridės.

WATERBURY, CONN.

Plačiai aprašė Vasario 16 d. 
minėjimą

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 46 
m. sukaktį minėjo vasario 
16 dieną. Minėjimą plačiai 
aprašė ir Waterbury Ame
rican, aprašymą papildyda
mas didele nuotrauka.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Vliko pirm. dr. Antanas 
Trimakas- Gražiai kalbėjo 
kongreso narys John Mona- 
gan ir miesto maj. McNe- 
llis. Alto vardu kongresma- 
nui buvo įteikta meniškai 
padirbta koplytėlė, o majo
rui Lietuvos vaizdų albu
mas.

Aktorius A. Žemaitaitis 
deklamavo, dainavo Šv. 
Juozapo parapijos choras.

Minėtas laikraštis pa
žymėjo, kad kalbėjo ir 8 
skyriaus mokinys, kuris pa
sakęs, kad "ši diena yra pa
sididžiavimo, o kartu ir liū
desio diena- nes nepriklau
somybė tesitęsė 22 metus.“

Jei kelerius metus iš eilės 
Sovietų Sąjunga bus verčia
ma pirktis duonos iš Ameri
kos ar kitur, tai Sovietijos 
aukso ištekliai sparčiai ma
žės- Jau ir dabar spaudoje 
rašoma, kad sovietų pinigai 
(valiuta) pagrįsta tiktai 4 
bilionų aukso fondu. Spėja
ma, kad tas fondas jau su
mažėjęs iki 2 bilionų. Sovie
tų Sąjunga jau ieško pasko
los užsieny.

Visa tai turint galvoje, ar 
galima laukti, kad superio 
trąšų planas Sovietiją išgel
bės?

J. Va.

Pagerbdamas Lietuvos 
Socialdemokratų partijos iš
tikimybę tarptautiniam so
cializmui. aš dar kaitą pa
reiškiu Socialistų Interna
cionalo solidarumą su Jūsų 
partija ir su Jūsų kova dėl 
Jūsų tautos nepriklausomy
bės, linkėdamas, kad Jūs 
vėl užimtumėte garbingą 
vietą Jūsų žemėje, kovojant 
dėl socializmo teisingumo.

Alhert Carthy,
Socialistų Internacionalo 

Gen- Sekretorius

NEW YORK N. Y.

Jaunimo pagalba 
Parodos Lietuvių Komitetui

Lietuvių Komiteto Pasau
linei Parodai jaunimo sek
cijos- naujas koordinatorius 
Alg. Budreckis sušaukė 
Nevv Yorko ir New Jersey 
jaunimo organizacijų posė
dį š. m. vasario 9 d. Apreiš
kimo parapijos salėje. Posė
dyje dalyvavo Tomas Spe- 
i auskas, Irena Sandanavi- 
čiūtė, Giedrė Kumpikaiti, 
\ ida Lušytė, Virginia Sut- 
kūtė, Evaldas Remeza, A» 
leksandra Butaitė. Laima 
Šileikytė. Ligija Babarskai- 
tė, Ramunė Vilkutaityte, 
Audrė šileikytė, Audronė 
Senkutė ir Vytautas Jurgė- 
ia- atstovaudami skautų jr 
ateitininkų kuopai, Lietuvos 
Yyčaims. Korp! Neo Litua- 
nia, Santarai, skautams aka
demikams ir New Yorko
LSS. . '' /'

:------—   —r—■ -
Koordinatoriui padarius 

pranešimą apie Lietuvių 
Komiteto Pasaulinei Paro* 
dai planus ir numatytą Lie
tuvių Dieną, jaunimo orga
nizacijų atstovai sutiko ak
tingai prisidėti prie Lietuvių 
Lier.os surengimo. Į jauni
mo sekcijos kompetenciją 
įeina technikinė talka LK 
infoimacijos centrinėje, ei
senos organizavimas, prog
ramos dalyvių bei stadiono 
tvarka. Sekcija sudaroma iš 
keturių vadybų: informaci
jos, eisenos. programos 
tvarkymo, stadiono tvarky
mo, kurioms vadovauja 
Kęstutis Čižiūnas, Evaldas 
Remeza, Vytautas Jurgėla ir 
Antanas Vainius- Be jų, dar 
veiks specifiniams uždavi
niams koordinatoriaus pa
dėjėjai Romas Skripkus. 
Vyt. Jurgėla ir Julija Vai
čiūnaitė.

Užsibrėžta sutelkti ma- 
sekcijos uždaviniam iš New 
žiausia 80 jaunimo įvairiem 
Yorko, New Jersey ir Nau
josios Anglijos jaunuolių.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl., 
kaina ....................... $12.00

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
’aica. daugiau kaip 30,000 
žodžių. 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 
3%000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina ........  ............. $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko> 368 
psl. apie 20,000 žodžiu, kar
na • •••••••••• •••••«*«•• • •••• $4.00
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urnas 
Maikio su Totu

Tokios politikos valdžia lai
kosi ir su kviečių, su komų, 
su bulvių ir su gyvulių au
gintojais- Ji dirbtiniu būdu
kelia maisto kainas. Todėl gjų metų Keleivio nr. 1. 1. 1955 m. spalio 9 d.. To-
tokia brangi mėsa. sviestas, buvo paminėtas Vilniaus ronte minint Vilniaus Die- 
duona ir kiti produktai. Krašto Lietuvių Sąjungos ną, kažkokiu būdu iš Romos

Ginčas ne dėl koplyčios

— Tai visgi aš nelabai ga- (VKLS) vysk. V. Brizgiui 
liu tokią politiką suprasti, pasiųstas Pro Memoria dėl 
Maiki. Valdžios ekspertai VVashingtono katedroje ruo- 
sako, kad tabakas yra poi- šiamos lietuvių koplyčios 
žinąs ir žmonės nuo jo mirš- Šiluvos Dievo Motinos var-

» ta, o valdžia palaiko tabako 
biznį ir kelia jo praisą. Nu- 
tai kur čia jos razumas?

— Aš gi sakau tėvui, kad 
valdžioje yra daug departa
mentų ir kad jie dažnai ne
susikalba, vienas daro vie
naip, kitas kitaip. Kai Agri
kultūros Departamentas rū
pinasi palaikyti tabako far- 
merius, tai sveikatos parei- 

' gūnai nutarė ištirti, ar iš tik
rųjų tabakas yra taip pavo
jingas sveikatai, kaip jau 
seniai skelbia privatiniai 
daktarai. Ir, suradę, kad ta
bakas kenkia, jie paskelbė 
tą faktą visuomenės žiniai. 
1 uo būdu valdžia lyg ir pa
teisinama: ji padeda tabaką 
auginti, bet ir pasako rūky
tojams, kad tabako dūmai 

I sukelia ligų gerklėje, plau-
— Koman, Maik, koman ną sudegintų, kaip senovės šiuose užnuodija kiau ją

arčiau, pasakyk man, ką ga- Lietuvoje darydavo, o jo Vadinasi, žinokit, kad jus 
zietos rašo- frentai surišo jį rožančium saxe nuodijate- Bet jeigu o

— Aš gazietų neskaitau, ir užkasė į žemę. Nu, jeigu norite, galit.
tėve.

pasidarė,— Nu, o kas 
kad neskaitai?

— Aš skaitau, bet laikraš
čius, o ne gazietas.

tai nebuvo galvų ar galvose — Nu, tai visgi man ne- 
susimaišymas, tai kaip gi tu reikės su pypke skiltis.
kitaip šitą dzivuliongą pava---------------------------
dinsi, a?

— Tėve,

du pakeitimo į Vilniuje esą 
mą Aušros Vaitų Dievo Mo
tinos vardą. Straipsnis pa
vadintas "Ginčas dėl kop
lyčios.“

Dar nežinia, ar šį reikalą 
iš viso galima vadinti ginču, 
kadangi VKLS-ga yra tvir
to nusistatymo, kad jei re
prezentuoti Lietuvą kuria 
noi-s vietove, tai tik sostinės 
vardu, bet ne kuriuo nors 
užkampio mažu miesteliu-

Nemanau, kad lietuviam 
reikėtų dar aiškinti lenkų 
pasikėsinimus į Lietuvą. Ne
minint ankstyvesnės istori
jos, kada jie katalikybė; 
skraiste prisidengę ėjo Lie
tuvos pavergti ir sunaikinti 
ir tuo labai daug laimėjo- 
užtenka Suvalkų sutarties 
fakto. Ir jei prie Širvintų ir 
Giedraičių nebūtų gavę per 
snuki, tai okupuodami treč
dalį Lietuvos su jos sostine 
Vilniumi nebūtų tuo pasi 
tenkinę.

Ir šie Lietuvos krikštyto
jai tokius pat planus turi ii 
ateityje. Dėl visos Lietuvos

atsiradęs prelatas L- Tulaba 
per kelis kartus kartojo: 
"Nebūkit šovinistai, nelies
kit Vilniaus klausimo ir tuo 
nepykdvkit lenkų. Geruoju 
iš lenkų daugiau laimėsim.“ i

Ką gi tai reiškia? Kad lie
tuviai mini savo sostinės 
vardą, tai lenkai turi pykti?

Puslapis penktas

Taip atrodys viena pusė naujai kalamo pusdolerio.

2. VKLS-ga Niagaros pu- 
siausalyje (St. Catharines 
mieste), kur lietuvių yra tik 
apie pora šimtų, aštuonerius 
metus ruošė Jonines, vėliau 
virtusias Jaunimo švente,
kadangi didesnę dalį tos mavo salės administracijją,' birželio 3 d. "Tėvynės prisi- 
šventės dalyvių sudarydavo kad šių didžiųjų koncertų minimų“ religinėje radijo 
jaunimas. Ji buvo nepapras- rengėjai yra komunistai valandėlėje vienas pranciš- 
ta dalyvių skaičiumi. Reikia (Salės pavadinimas Meni- konų kunigas pasakė,—jei 
tik palyginti su didžiosio- ton Community Centre, tai- Lietuva būtų nekatalikiška, 
mis lietuvių kolonijomis, gi ne privataus asmens). tai geriau kad jos visai ne
kaip Chicago, New Yorkas būtų...

s Detroitas ir kitos, kur lie- Vilniečiai koncertus ruoš- Verkelis
tuvių yra dešimtimis tūks- u sustojo, nes tokia infor- ---------------------------
tančių, ir jei kuriame jų pa- ! macija, kad- kur susirenka NAUJOS KLASĖS 
rengime dalyvauja tūkstan- 63 hetuvai, tai jie yra neko- MILIONIERIAI 
tis ar arti tūkstančio žmo-l mumstai, o kur virš 500 -
niu, tai- sako. dalyvių buvo komunistai daug ką paša Maskvoje suimti du sovie-

NAUJIENA
mirusio Biržiš- VI AnAč :'a'^ pustyliai, nors savų

ni, • -i • • • kos atminimą reikia gerbti, ic • • • iu tarpe vistiek Lietuva da— Okei- Maik, jeigu jau , anumuių įcmu* gc u GEVICiUS, jo gyvenimo n 
tu toks kytras, tai pasakyk, todėl nematykim jo supo i- cjarĮJlJ apžvalga, redagavo

jų tarpe 
linama.

daug arba net labai daug. ko.4 Svetimtaučiai susidaro tinės santvarkos naujos kla- 
O į tą mažą dviejų šimtų lie- vaizdą, kad lietuvių neko- SgS milionieriai V. Nosov ir 
tuvių kolonijėlę suvažiuoda-i niunistų via tik maža dale- j Qieizer. Jie tarnavo dažy- 
vo tiek, kiek geru atveju įjlytė- mo įmonėje. Abudu slaptai
didžiąsias. ; Tais iais metais vertėsi patarnavimu priva-

Pavyzdžiui, 1959 m. kon- U°J d. St Catherines p;a„- ^“e“”dS-
eertuojant Čiurlionio grobS valstybės tu.ta “
sambliui. salėje buvo 1,200 k£ bendruomenininkai taip . • „asalivta iuaukal- žmonių. Neveltui tada vaka- Pat šūkavo, kad vilniečiai la.p yra pasakyta jų apkal 
rienės metu čiurlioniečių v- yra pagaminę bolševikinius
bos pirmininkas J. Nasvytis plakatus ir išsiuntinėję pro- j. Gleizeris visiems skun- 
pasakė: "Jei tokiu pasišven-! bolševikinius atsišaukimus, dėsi, kad jis vargšas žmo- 
timu dirbtų Chicaga ar New Deja, nei tų plakatų, nei tų gelis, skurdžius. Darant pas 

—o I ,„s_ ~ kratą, rasta aštuoni kilo-

tika.ką tavo laikraščiai
Gal yra daugiau naujienų _ Nesibark. Maiki, aš čia 
apie tabaką? Mat, as bijau, nieko nemaižau. aš norėjau 

tiktai teisybę pasakyt, dac

rašo? dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, ciaug pa 
veikslų, 374 psl., kaina $6

Kaa vasmrivunaS neuzaraus* 
tų rūkyti.

— Nebijok, tėve, Wa- 
shingtonas to nedalys.

— O ką gali žinoti, Mai
ki... Ar neuždraudė anais 
metais šnapsą? Žmonės tu
rėjo patys munšainą daryt. 
Gali taip atsitikti ir su tabą- 
ku-

Jonas Aistis, POEZIJA, 
oi. O dabar tu gali apie po- Joje vra šio žymaus poeto 
litiką kalbėti- j visi eilėraščiai, 420. psl., kai-

— Kalbant apie tabako na 56.
politiką, reikia žinoti, tėve,1 Leonard Valiukas, Ll- 
kad VVashingtonas tabako 
biznį remia, palaiko jo aukš-

THUAN1A LAND OF HE-

Bet Vilniaus krašto reika 
lu visai kita kalba. Visam 
pasauliui garsiai šaukia — 
Lenkijos teritorija. Visus 
pasisakančius nuolankiau 
tuo klausimu vadina savo 
tautos išdavikais ir net iš 
meta lauk iš savo tarpo.

Nors jie ir šaukia, bet ži
no- kad, atėjus pavergtų

Yorkas- tai mes galėtume atsišaukimų neparodė ir vė 
koncertuoti dešimtims tūks- iigu „et natj susirinkimo 
tančių žmonių.“ \ ėliaih protokolą užmaskavo. Tai 
koncertuojant "Grandinė- ką gi tas viskas reiškia? O 
lei,“ S. V elbasio baleto stu- į reiškia tai, kad pagal prela-

tą kainą. Pereitais metais 
valdžia tuo tikslu išmokėjo 
tabako augintojams 16 mili- 

— Tai buvo karo metu.; onų dolerių, o šiems metams 
tėve. Bravorų darbininkai paskyrė dar daugiau subsi- tomas. 3"^ n
buvo reikalingi ginklams dijos. Farmeriai, kurie au-________ _
gaminti ir laivams statyti, gina tabaką, per metus par- 
todėl reikėjo svaigalų biznį duoda jo už apie pusantro

ROE5, 88 psi. teksto ir 95 atsistatymo laikui, lietuviai 
psl. paveikslų, kaina $4.75. iš Vilniaus krašto geruoju 

nesitrauks, reikės naudoti
Dr. Kazys Grinius. ATSI- . . , ,. . . x .

MINIMA! IR MINTYS. Ii jėga ir gal tarptautiniai teis- 
kaina $5. mal- kalP P'a«tyJ« buvo- C

to ir didžiausi grobikai ne
-----------------nori. Pavyzdžiui, ir rusai

okupavę Lietuvą, surežisa
vo balsavimą, kuris turėjo 
parodyti, kad lietuvių tauta 
pati laisvu noru prie Rusijos 
prisijungė. Tą patį daro ir

KNYGOS JAUNIMUI
nutraukti. O dabar milionai biliono dolerių. Cigarečių ir ys A. Giedriau? ap\
žmonių neturi darbo. Jeigu cigarų pramonė taip pat pa- * saka/130'pŠi., kaina . . $1.80 
uždarytum tabako pramonę, daro milionus dolerių pel-
tai ir tos pramonės žmonės no ir sumoka valdžiai daug GINTARO TAKAIS, -J. Na 
atsidurtų bedarbių armijo- Darbininkai ku rūnes eilėraščiai, daug ilius- kito mūsų kaimyno, lenkų,
je. Johnsono valdžia to ne- rie dirba cįo,aretes rauna'!tracijų’ 64 psl" kaina SL80' šovinistai- Jie iš anksto ruo-
dary^nes ateina nauji pre- geras algas iftaip p’at limo-! TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto šia dilv^’ kad patys hetu'

zidento rinkimai ii jis r.oii Ra valdžiai nemaža mokės- 15 pasakų ir padavimų, 186
juos laimėti. ęįų. ge įo> k. rūkytojai mo- pusi., kaina ....................$2.00

— Bet anąsvk tu man ka mokesčius, nes kiekvie- 
šnekėjai, kad Vašinktono ži- nas cigarečių pokelis apdė- 
novai surado, kad nuo rūky- tas mokesčiais. Štai kodėl 
mo atsiranda vėžys žmo- aš sakau, kad valdžia neno- 
gaus viduriuose ir kad valuk rėš tokio biznio pasmaugti, 
to valdžia rengiasi rūkymą — Maiki, aš turiu klausi- 
uždrausti. O dabar sakai mą.
kad ji to nedalys. Tai kui — Klausau, 
dabar yra teisybė, ką? — Tu sakajj kad pernai

— Čia viskas teisybė, tė- valdžia išmokėjo tabako
vė; farmeriams 16 milionų do-

mistėiko? nePadaie* č*a Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna-

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

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

i f ELYNl KAF.i El.lAl, Aloyzo Ba- 
r.»no a;,;.. -ks vtikan.s, 69 psl- 

. ... ...... #1.50

viai savo sostinės su jos sri
timis atsisakytų. Lenkams 
patogiausia prie to prieiti 
per lietuvių kilmės dvasiš- 
kiją, o ši lenkų norus uoliai 
vykdo pirmiausia per pati
kimus pasauliečius, kur to 
neužtenka—pati uoliai įsi
jungia.

Štai keli pavyzdžiai iš 
Kanados:RAS Gi YRA TAS MURKLYS?

— Bet man čia niekas ne
aišku-

tą L. Tulabą reikia neliesti 
Vilniaus klausimo, nepyk
dyti lenkų, o tam reikia Vil
niaus krašto lietuvių balsą 
nutildyti, nežiūrint kokiom 
priemonėm.

Grįžkime prie Wshingto- 
no katedroj į-uošiamos Šilu
vos vardo koplyčios. Jei to 
kios koplyčios iš viso nebū
tų, tai kada nors spren
džiant Lietuvos-Lenkijos 
sienų klausimą lenkai nega
lėtų pasakyti, kad patys lie
tuviai Vilniaus atsisakė. Be' 
kai Washingtono katedroj
bus Šiluva, o ne Aušros Var
tai, tai jau lenkų rankoje 
kozerėlis, kad patys lietu
viai Vilniaus atsisakė, ki
taip būtų reprezentavęsi su 
Vilnium, o ne su Šiluva- Kai

gramai auksinių pinigų ir 50 
tūkstančių popierinių sovie
tinių rublių. Pas V. Nosovą 
.aip pat rasta auksinių pi
nigų. Jis turėjo prie Mask
vos du vasarnamius. Jo bu
tas buvo prabangiai įreng
tas. Pats visada būdavo ge
rai apsirėdęs, ir pas jį rastos 
net kelios eilutės drabužių, 
.<as sovietinio gyvenimo są
lygose doram žmogui neį
manoma turėti-

Knyga yra ginklas kovoje 

Jėl naujo sviesaus gyveni-

mo.

KELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS

33 CAIRNLEA CRASCENT 
BELLSHILL

LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

dijai ir "Rūtos“ chorui žmo
nių buvo mažiau, bet vis dar 
šimtas kitas virš pusės tūks
tančio. Taigi niekas negali 
pasakyti, kad šie koncertai 
buvo blogi ar lietuvybei 
kenksmingi.

Bet vis dėlto šias pagarsė
jusias Jonines rado reika
linga pasmaugti. Šiam lietu
vybei pragaištingam darbui 
atlikti iniciatyvos ėmėsi St.
Catherines gyveną pranciš
konai- Pirmiausia įjungė 
vietos tautininkus, kad tą 
pačią dieną tik už kelių my
lių ruoštų kitas Jonines. Pa
starieji paliepimą paklus
niai vykdė trejus metus. De
ja, tas darbas nuėjo niekais: 
vilniečiams pakenkti nesu
gebėjo. tik patys tautininkai 
susikompromitavo.

bus lenkams naudinga, tada
3. 1962 metais vilniečiai ir Šiluvos Marija nebebus 

paskelbė Vilniaus krašto te- šventesnė ar vertingesnė už 
momis jaunimo rašinių kon- Vilniaus Aušros Vartus, 
kursą. Čia ir prasidėjo di-|
džiausiąs išprotėjimas. Be Pagaliau net ir einantis 
minėtų tautininkų, į griau- Lietuvos pasiuntinio parei 
namąjį darbą įsijungė Ben- gas Amerikoje ministeris J. 
druomenė, parapija ir net Rajeckas įtrauktas į Šiluvos 
Kunigų vienybė, sugalvoda- koplyčios statymo komitetą, 
mi tuo pačiu laiku ir toj pa- kad tuo simbolizuotų lietu 
čioj vietoje įvairiausių pa- vių tautos atsisakymą nuo 
rengimų. Bet ir tai vilniečių savo sostinės Vilniaus. To-
ruoštas koncertas su "Rū- dėl čia yra gin<įS ne. dėl 
. u , -v • - koplyčios, bet dėl būsimostos“ choru puikiausiai pavy- f J
ko. Kiti sugebėjo atitraukti ie uvos-
gal tik šimtą ar du šimtu giame reikale vra ir kitas 
žmonių, bet salėje koncerto įdomus reiškinys. Kaip 
klausėsi v ištiek apie penki vysk> y. Brizgiui. taip ir lie- 

Bend-

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir da-ugiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 

^u’ ką jiems mo- ka5djeT! lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- 
džioje yra daug departa- ka, jeigu jie taip gerai gau- ža[ne (lkeh.je ,.vk8.a karas sudaromos kariškos sąjungos, 
mentų. daug gaivu- ir .os, na uz savo tabaką! £i|pni jungia5,. -prfe. aiprų diploma.ai iesko talkininkų,
ga vos ne 'laa a aas . • — Valdžia jiems moka. kai kurie gyviai laikosi nev*raiiai. o stipresnis laimi, nors
, mak*au j° augintų. Ši- ir jam tenka priešu dantų ir aštriu srapų paragauti,
tos to nežino. tuo inasi Agrikultūros , ,, . .

— Tai būtų taip, kaip su departamentas. Sakykim. . Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
Biržiškos pakasynom Cika- tėvas turi 100 akrų žemės ir skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasissaitę tos apy- tįmraj dalyvių. Kai tuo tar- tayja kįĮmės dvasiškijai bei 
goj, kur žmonių galvos susi- augini tabaką. Bet ateina to sakos. Jos kalbu graži, pafsakojimas sklandu?, ir visa apy- pU tjk prieš savaitę 
maišė. departamento agentas ir sa- saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- rU<

— Bus aišku, tėve, jei su
prasi, kad Washingtono vai-

— Ne, tėve.

.. A . jos spaudai tautvbė nėra es- uomenes su parapija toje minjs da)ykas jiems gvar.
Biržiškos šermenys ko: 50 akrų lauko palik ta- ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems gimiraičiams pačioje salėje ruoštas solis- 

ipkn tuo neturi tėve. ** bako nesodinęs, o valdžia už jr pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu, to St. Baranausko koncertas biau 
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:__ Kad ir neturi, ale gal- apleistą zęmę užmokės. Na,

vos susimaišė džius di sem. ir moka, kad būtų mažiau 
Nabašninkas buvo laisva- tabako. O kai jo užauga ma- 
manis ir norėjo, kad jo kū- tai Ūda jo kama kyla. 636 E. Broadway

‘KELEIVIS” 
----- :--------So. Boston 27, Mas*.

yra katalikybė- Jiems 
susilaukė lygiai 63 (šešias- net ne taip svarbu, kokia 
dešimt trijų) asmenų publi- ateities Lietuva bus ir kas ją j 
kos. Tada jau griebėsi pa-j valdys—lietuviai, ar lenkai, 
skutinės priemonės. Infor- Svarbiausia, kaip 1962 m. ■

Šiandien, kada prieš 10 

netų miręs Juozas Stalinas 

jačiu komunistu paskelb

tas didžiausiu žmogžudžiu 

ir jo lavonas ..išmestas iš 

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

JUOZAS STALINAS,

ARBA KAIP KAU

KAZO RAZBAININ-

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM

JUOZAS STALINAS 

Kaina 25 centai.

i
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PETRAS PLESKEV1ČIUS

Pabėgimas į kariuomenę
Komunistai ir jų klapčiukai skelbia, kad nepriklausomoji

Lietuva tebuvo būrelio šviesuolių su svetimų imperialistų 
pagalba pastangų vaisius, kad Lietuvos žmonės buvo tani 
priešingi.

Koks tai yra melas, rodo ir ši trumpa ištrauka iš Lietuvos 
laisvės kovų savanorio Petro Pleskevičiaus atsiminimų kny
gelės ”Mes nešėm laisvę.“

lą knygą už $2 galima gauti ir Keleivio administracijoje.

Naktis iš 31 gruodžio į 1919 m. sausio pirmą dieną 
buvo nešalta, prisnigo. Aš iš vakaro vėlai grįžau iš kaimo 
ir miegojau saldžiai. Girdėjau, kaip prieš dieną atsikėlė 
tėvas, vaikščiojo po pirkią, o vėliau jis priėjo prie manęs, 
prikėlė ir paklausė, ar kartais aš nenorėčiau kaitų su juo 
išeiti \ arčion pamedžioti. Ant šviežios snigės lengva buvo 
susekti kiaunę, o jų buvo Varčioje, ir kainos jų kailiukams 
buvo aukštos. Aš sumečiau greit galvoje planą: šiandien
būtų mažiausia Įtarimo, kad aš pabėgsiu — buvo šventė— 
Nauji Metai. Tėvui pasakiau, kad jaučiuosi neperdaug 
sveikas ir su juo neisiu, o jei atsikėlęs pasijusiu geriau — 
ateisiu pas ji Varčion- Tėvas gana ramiai išėjo ir pradingo 
nakties tamsoje. Man tik to ir reikėjo — iš motinos buvo 
galima lengviau išsisukti. Žinojau, kad tėvas, kaip aist
ringas medžiotojas, iki pietų namo negrįš, vadinasi —
laiko yra pakankamai nukakti net Alytun. Motina mudvie
jų pasikalbėjimą girdėjo. Man paliko išspręsti klausimas, 
kaip užmigdyti motinos budrumą ir tėvo nebuvimą išnau
doti pabėgimui. Gulėjau, ir mintys žaibo greičiu skriejo 
per galvą. Viską apgalvojau ir ėmiau keltis ir rengtis. 
Rengiausi savo geriausiais drabužiais, paėmiau visus sa
vo pinigus, tabako ir šiaip reikalingų dalykų ir ėmiau va
lytis savo medžioklini šautuvą. Motina, mane pamačiusi 
rengiantis kaip į vestuves,—naujais ilgais batais, geriau
siu kostiumu, sunerimo, jai kilo Įtarimas, kad tai mano 
pabėgimas i kariuomenę, ir ji neramiai paklausė nustebus:

— Čia buvai ligonis, čia Į vestuves dabiniesi-..
Aišku, tėvas būtų bematant atspėjęs, kur aš eisiu, 

bet su motina buvo lengviau, ir aš pasakiau visą savo su
galvotą istoriją, būtent, kad aš jaučiuosi visai gerai, o 
prieš tai man tik pasirodė- kad aš ligonis. Toliau pasakiau, 
kad nutariau eiti paieškoti tėvo ir su juo medžioti kiaunes- 
o jei Varčioje nebus kiaunių pėdų — eisiu i Mieliūnų kai
mą, pas tetą, kur paviešėsiu ir pamedžiosiu Kalesnykų 
miške, nes ten irgi esama kiaunių. O be to, imu visus pi
nigus su savim tam. kad paderėčiau Mieliūnuose armoni
ką. kad man linksmiau būtų gyventi. Motina visai nurimo- 
melagystė buvo supinta apgalvotai. Ji ėmė rūpintis dova
nomis, davė man ant kelio ryšulėli su maistu, tarp jo buvo 
didelis sumedžioto zuikio gabalas. Gavęs iš jos Įvairių 
paklausimų prie tetos, aš, kaip visada- neatsisveikinęs 
išėjau iš namų... Į Alytų, i pirmą pėstininkų savanorių 
pulką-

SAVANORIAI
z

Mūsų komendantūroje buvo pirmoji bei antroji kuo- į 
pa. ūkio dalinys ir kitos pagei bin ė- tarnybos.

Pirmoje kuopoje buvo daugiausia lietuviai savano
riai, gi antroje vyravo vilniečiai, kurie lietuv iskai nekal- j 
bėjo ir atvyko čia iš Vilniaus su Vilniaus komendantūros 
daliniu.

Abiejų kuopų savanorių amžius buvo tarp 14 ir 50 
metų. Bet dauguma buvo jaunų vyrų ir gal daugiausia dar 
prieššaukiminio amžiaus. Vyravo dzūkai ir kalbėjosi tarp 
savęs dzūkiškai, ir tada dar iš to niekas nesijuokė. Tai J 
buvo smagūs vyrukai, paslankūs ir geri dainoriai.

Turtingumo atžvilgiu savanoriai vistik buvo daugu- į 
moję mažažemiai ir bežemiai, bet buvo ir valdininkų — 
ūkininkaičių.

Išsimokslinimas savanorių buvo menkas. Sunku buvo 
rasti raštinėn tarnautojų, lygiai trūko jų ir ūkio daliai- 
Raštininkavo nevisada stipriai mokyti žmonės — savano
riai. Visiškų beraščių buvo palyginamai nedaug. Kiekvie
nas mokėjo ir paskaityti, ir šiaip taip parašyti arba bent 
pasirašyti.

Savo tarpe gyvenome draugiškai, dažnai dalindavo- 
mės savo maistu ir tabaku su neturinčiais draugais.

šis penketukas, prieš 5 mėnesius Aberdeen. S.D.. išvy-p
dęs ši pasaulį, gražiai auga.

Keleivio draugų veidrodis
MARIJA STRAZDIENĖ

rašyti. Ji prisirašė ir iš karto 
surado 13 naujų narių mer
ginų. Ilgą laiką ji buvo tos 
kuopos organizatorė.

dėjo žuvusi, ir nuotaika bu-j
vo pakilusi. Berods, tai buvo1 1915 m. Marija ištekėjo
1910 m. gruodžio 18 dieną.) už jau tada pasireiškusiu so-

.. .. A. ciąlistu veikėjo, laikrašti-
, U anJMS t.ev.ą.gy.ven? ninko Stepono Strazdo, ku- 
trys broliai Mankai. t. jie vi-, ris m5 „į buv0 kvicslas 
». streikavo. Eidami kasdien , Naujaj Gad N Yoi.

Aistis

LOPŠINĖ

Tu mik, o sapne tau drugeliai sapnuosis 
Ir sparneliais lengvais tave mariomis neš. 
Tu mik- nebijok — aš tave palinguosiu 
Ir pernakt, mažutėle, budėsiu čia aš.

Žiūrėk, kaip ten vyšnios ir obelys miega. 
Kaip sidabro akim praregėjo naktis.
Atjos karaiiūnas per kvepiantį sniegą, — 
Jau veja ir takai obelų nusnigti.

Padangėm skrajosi, sietyną pasieksi*.. 
Karaliūnas tau naktį atneš dovanų:
Atneš jis tau viską, o viską, ką mėgsti — 
Lėlių, saldumynų, margų kaspinų.

Mane tu matysi vis budint, liūliojant, 
Nerimaujant per naktį ir laukiant tavęs,
O bus tau ten miela žiūrėt, kai po kojų 
Karaliūnui tarnai baltą žirgą atves.

Užsės karaliūnas- reikės vėl jam joti 
Ir kovoti kažkur su piktais slibinais,
O tujen džiaugsminga žvaigždėtame plote 
Drugelius bevaldysi šilkų kaspinais.

Marija Norvaišaitė-Straz- 
dienė yra gimusi 1890 m. 
Aukštelkų kaime, Radviliš
kio vaisė.. Šiaulių apskrity. 
Jos tėvas Tadeušas Norvai- 
ša buvo kilęs iš bajoriškos 
giminės, kuri dėl kažkokių 
priežasčių neteko žemės ii 
buvo išbajorinta. Greičiau
siai tai buvo sukilimo pasek
mė, kada tokių atsitikimų 
buvo daug. 1906 metais jis 
išvažiavo i Ameriką, šeimą 
palikęs Lietuvoje.

Marijos artimas giminai
tis buvo Antanas Povylius, 
veiklus visuomenės veikė
jas, rusų seimo—Dūmos so
cialdemokratų frakcijos at
stovas- Iš Povyliaus ji gau
davo atsišaukimų ir knygu
čių. kurias godžiai skaitė.

1910 metais Marija atva
žiavo pas tėvą Amerikon. 
Tėvas gyveno Chicagoje ir 
dirbo ’’pas kriaučius.“ Tuo 
metu ėjo didelis ir piktas 
streikas. Tada unijos nebu
vo pripažintos, streikui išti
kus, darbdaviai samdyda
vo streiklaužius-”skebus“ 
ne tik streikui griauti- bet ir 
streikuojantiems mušti. Ži
noma, streikuojantieji muš
davo ir ”skebus". Policijai

, ...... - , - - „n. •• įsikišus, nukentėdavo daž-ŠIS eilerastis paimtas is Aisčio linkinio Poezija , naj unjjistai Kova buv0 
žiauri-kuri galima gauti ir Keleivyje. Kaina S6.

Balsuokime SLA rinkimuose
Per tą streiką ”skebų“ bu

vo nušauti du lietuviai, uni-! 
į jų nariai: Kazimieras La-1 
žinskas ir Pranas Nagreds- 
kis.

Kai Marija atvažiavo pas 
tėvą i Chicagą- tą dieną bu
vo laidojamas Pranas Na- 
gredskis. Minios žmonių ly-

Kalbėti tiesą yra buržua-, Lietuva nežuvo ir negali 
žiniai prietarai. Melas yra j žūti. Jos senos galybės pele* 
pilnai pateisinama priemo* į nuošė niekad neužgeso tau- 

į tinęs minties ugnis.
J. A. Herbačiauskas

ne.

Praėjus SLA Vykdomo- tepasiekė vos 1,534. Tai la- 
sios Tarybos nominacijoms- bai mažas nuošimtis iš ke- 
kovo mėnesio 1 d- prasidės liolikos tūkstančių narių, 
rinkimai, kurie tęsis visą Nejaugi tiems, kurie nomi-
mėnesi. Nominacijose buvo nacijose ir rinkimuose ne- _______________________
nominuota visa senoji Tary- ^(yvaujm SLA gerove ne-
ha ir dar nenki nauii kan- ru^1? K,ek man teko paSte' non -1 Sllesn? SLA rinkl‘ 

f • v;? 19 ocmonn ič bėti. po rinkimų tokie mėgs- mu politika kištis. To niekas
kūriSrinkšSie 7. ta pareigūnus nedraudžia. Man

Reikia pasakyti, kad SLA kritikuoti. Būtų daug geriau 
nariai vra apsileidę, nes no- *r.s'ie,įiau: Jei.yis, kuriems Antra, as niekuomet ir 

tik laikas leidžia, atliktume nesakiau, kad moterys ne-
vavo Balsavusiųjų8 skaičius savo parei^ ir padėtume iš- balsuotų už vyrus- Tai būtų 

" rinkti patyrusius asmenis absurdas! Aš pati balsuoju
------------------------------------mūsų organizacijos reika- už vyrus toms pareigoms,

lams vesti ir jos turtui sau- kurioms nekandidatuoja 
goti. tinkamos motervs. Jei kar-

1 1 ! Aš, kaip jau visiems ži- tois kandidatuotų 'j tas pa-

noma. visuomet paagituoju
už moteris, kurios, mano su
pratimu, yra visai tinkamos' paduočiau savo balsą už tą 
gan sunkioms pareigoms-! kur’s’ mano supi atimu, bū 
Man visą amžių rūpi moterų i
teisės ir lygybė. Jei moterys I menduoju tiktai ta?- mote'
priklauso kuriai nors orga-Į 
nizacijai, tai jos turi turėti 

i pilną teisę būti jos valdžioj.
, Mūsų Susivienijime bent pu
sė. o gal ir daugiau narių yra 

Tai Patrkia Cochram, 25 m. moterys, tai, mano many- 
amžiaos, iš Joliet. Ilk, kurios. mu, ir SLA Vykdomojoj Ta- 
lavonas rastas jos bute, o 3 nu- Į ryboj gali būti pusė moterų, 
durti vaikai suvynioti nok-, Gabių moterų SLA turi 
šluosčiais vonioje. Jos vyras su- pakankamai. Tai jos parodė 
imtas ir kaltinamas žmoną nu- praeity sėkmingai veikda- 
žudęs. Jis sako, kad žmona jam mos SLA Vykdomojoj Ta- 
juokaudama prisipažino vaikus ryboj. Gi už vyrus kandida- 
nužudžiusi. Tai tokie baisūs da- įu? gerą žodį gali tarti vyrai, 
lykai dabar vyksta. arba net ir moterys, kurios

daugiau 
motėm reikalai.

čias pareigas moteris ir 
koks nors vyras, tai aš tikrai

ns. kurios, žinau, yra paty
rusios ir sąžiningai atliks 
joms pavestas pareigas.
Nora Gugienė, Eufrozina 
Mikužiūtė ir B. Pivorūnienė
tikrai turėtų būti išrinktos! 
ŠĮ kartą turime ir nauja kan
didatę Nelę Bajorienę.

Taigi ir ši kartą raginu 
visas SLA nares kovo mė
nesi dalyvauti SLA rinki
muose ir atiduoti savo bal
są už tinkamiausius, patyru
sius kandidatus.

Į unijos susirinkimus, jie pa
siimdavo ir naująją ateivę.
Sausio 4 dieną streikas buvo 
laimėtas. Visi nuėjo i darbą-
Gavo darbą ir Marija Chica- Ne tik Chicagoje, bet taip 
gos didžiausioje siuvimo pat New Yorke ir Bostone 
bendrovėje, kuri tada pir- Marija visą laika uoliai du
rnoji pripažino siuvėjų uni- lyvavo • socialistų veikloje, 
ją. Naujoji ateivė tada ne- Be to, Chicagoįe ji buvo i- 
galvojo, kad toje firmoje iš- vairių cho,-ų '(Socialistų S- 

gos 81-sios kuopos, Kanklių, 
lietu- Naujosios Gadynės) dalyvė,

ke, o 1943 m. i Keleivi Bos
tone. Aišku, su vyru ten kė
lėsi ir Marija-

dirbs net 22 metus. 
Kriaučių unijos“

vių skyrius kartą surengė 
susirinkimą, i kuri pasikvie
tė dainuoti Socialistų S-gos 
81-sios kuopos chorą. Mari
ja ten sužinojo, kame būna 
socialistų susirinkimai.

18 apylinkėje tada veikė 
37-ji socialistų kuopa. Pir
mininku buvo Antanas Kve
daras. Į ją Įstojo ir Marija. 
Toje kuopoje buvo kelios

priklausė ir Dramos rateliui.
Ji buvo darbšti ir Lietu

vos Moterų Progresyvinia
me Susivienijime, kol ji už
valdė bolševikai.

New Yorke ji darbšti Lie
tuvių Darbininkų Dr-jos. so
cialistų kuopų, siuvėjų uni
jos lietuvių skyriaus narė.

Bostono Lietuvių Darbi-
moterys, bet kitoje West Si- ninku Dr-jos 21-mos kuopos 
de 22-je kuopoje nebuvo nė iždininke ji išbuvo net 15 
vienos merginos- Jankaus- metų, o dabar yra tos drau- 
kas ir Rypkevičius prikalbi- gijos centro komiteto narė, 
no Mariją persikelti Į tą Keleivio patikėtinė, 
kuopą, kad ir kitoms mergi- Uo|iai dal vaudama ivai. 
noms butų drąsiau ten pnsi- (NuUe,te' į 7.a psU'

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
5IOSCOW. Barboros Armonie- 

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

lietuvių išeivija Amerikoje
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
{-ausiai iliustruota, paraše St. Mi- 
cheboras. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais ............... ............... $4.00

žEMAiCTŲ KRIKŠTAS. P. Ateiki- 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laiku, kieti atidarai ____ $2.8*

PASAULIO LTETT’VTU ŽINYNAS 
paruošė Aniceta® Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
aDie lietuvius visame pasauly. 

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

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kinro Bielinio idomūs arsi 
minimai. 464 osl.. kaina.__ $6 te

1905 METAT. Kinro Bielinio atsimi
nimu antroji dalis. 592 ruslaoiai 
Kaina ........................... ......... $6.00

SUŽADETTNE. J. Titinio 15 trumo t 
pasakojimu. 1°0 osl. Kaina .. $2te

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

Hšl-ai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti m 
lietuviškai Tekalbantiems. jrišta 
$26 pusi. kaina ....................... $5.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardo 
nas. Kaina .......................... 26 Cnt

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

NEMUNO SCNCS. Andriaus Value- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo p-ieš Sme- 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 260 
psl. Kaina................................$3.00.

NEMUNO SCNCS. Andriaus Vaiac- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina............................ $4.00

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

reko- tikra teisybe apie sovietų 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kama .................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuc 
seniausių laikų iki Lietuvos na- 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl-, geras popierius 

.................................... $10.06

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko J- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na ..................................... $5.00.

..IETUVA BUDO. Stepono Katrie 
labai vaizdžiai ir įdomiai paradyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliu«iruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .. $5.5fl

SOCIALDEMOKRATIJA IR B<>1, 
ŠEVTZMAS. Pagal Kautski, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina. . 25 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAt. 
RES. 52 psL, kaina......... 25 Cnt

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄT 
Atvira nuomonė, įdomūs art-urr. er
tai. Kaina .......................... 20 Cnt

JUOZAS STALINAS, arba kais 
Kaukazo išnonis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

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

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arte kodėl mnsuose nė
ra vienvbės. 80 psl.. kaina .. ti 34

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumoa* 
socializmo aiškininmas. Kaina 2$ c

ALTORIŲ 8ESELY. V. Putino-My- 
ko lai čio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys įrištos J vienų 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kieti virtai, 031 puslapis 
Kaina .................................... $6.00

DEL LAISVOS LIETUVOS, l ietu- 
vos socialdemokratu rašte5 dėl bol
ševiku okupacijos ir teroio Lietu
voje. Kaina.............................25 Cnt

VISUOTINAS TVANAS. Ar salėjo 
toks tvanas būti ir k, apie tai sa. 
ko mokslas? Kaina...........25 Cnt

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. ?5»chelsonienė. 250 įvairių lietu
višku ir kitu tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

CEZARIS, Mirko JeauHč romana* 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos : dalys........... $6.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas K-rys. la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.0$

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Rriaučiūno atsiminimai iš I lėtu- 
vos ir iš Amerikos iietuvių gvv*. 
nimo. 1t8 psl., kaina ........... $2.04

(BĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati- 
liškjo meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
liet»ivių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų', 5.36 psl. Kaina $5.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo kai o metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina........................................ 50 Ct

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai Is 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisi*. Kaina ....................... 25 Ct

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 58c.

M. Michelsonienė

Užft&kyciufl ir pinigus prašome siųsti šiuo sdresu: 
KELEIVIS

•34 E. Broadwar------- :-------- So. Boston 27, N iu.
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Bostono lietuvių aukos
Vasario 16 d. minint Lie- Mickūnienė, 

tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 46 m. sukakti. Bos
tono lietuviai sudėjo Ameri
kos Lietuvių Tarybai, kuri 
šiame krašte vadovauja Lie
tuvos laisvinimo darbui,

A. Matjoška, 
E. Mozuraitienė. Markelio- 
niai. A. Monkevičius, J. Na
vickas, V. Norvaišienė. A- ir 
O. Nevietos, J. O\virka, P. 
Plikšnys. R. ir J. Petroniai, 
L. Stundzenas. P. Račkaus- 

$1.203.90. šita suma yra kas* 1 Swick, Br. Strikaitis, 
mažesnė, negu kitais metais, j dr. J- Seymour, M. Strazdie
nės šiemet vasario 16 d. bu- A. Shallna. A. ir J. Šai- 
vo baisus oras. toddėl daug kūnai. A. Tumas, S. Ti e- 
kas ir norėdamas negalėjo!
minėjiman atvykti. Reikia
manyti, kad tie savo auką 
dar atsiųs A.merikos Lietu
vių Tarybos skyriaus iždi
ninkui, kurio adresas yra 
šio rasinio gale-

Be to, Bostono inžinieriai 
ir architektai prieš minėji-

įr O. Ulevičiai, J. Valiuko- 
nis. V. Vizgirda, J. Venc
kus, J. Vizbaras, O- ir A. Vi
lniškiai, J.B. Venckus. J. 
Vaičaitis. J. Walentukie- 
wicz, J. Va*lickas. P. Žičkus, 
X.X-, SLA 365 kuopa. SLA 
328 kuopa.

ir

Raudonieji kelia suirutę Kongo valstybėje. Kinijoje 
apmokyti teroristai puola Gungu ir Idiofa vietoves.

šininko ir kt- pareigas.
1944 m. su šeima pasi- ____

traukęs Į Vakarus. 1951 at- k-kau 
vykęs i N. Zelandiją. Liuti- Andrei (Jurgiu . 
kas vėl veikliai reiškiasi lie- rilos). J»s buvo 
lovių bendruomenėje. Buvo ‘“nį^r.!r “;'rr1>is Jis ar.

Lietuviai pas gubernatorių

J ieškojimai PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 

iėv<> Oeorge 111 psl.. kaina. ... .$2.00 
\ndrelos. And- NEPRIKLAUSOMA LIE-

N. Zelandijos Klasto \ -bos ba kas apie jj ka žinojo ar da- 
pirmininku (1956-61) ir pa- bar žino. labai prašomi man te- 
starao ju metu yra Aucklan- 2’S4IW) arba
do apyl. valdybos pirm. Da
lyvauja Baltų klube ir kt. 
organizacijose.

rašvti šiuo adresu
Geneviene Andrela, 
167 Seholes St.. 
Brooklyn (i. N. Y.

Išlaidos bus gražintos

M. Strazdienė

mą surinkdavo iš savo narių . “ K-
t G.t.u.zv. Griauzde ir F. Zaleskas $3.Lietuvos laisvinimui skirtas 
aukas ir jas kaitų Įteikdavo 
Nėra abejonės, kad jie tai ir 
šiemet padarė, bet iki šiol 
dar neĮteikė. Tuo būdu vė
liau minėtoji suma dar padi
dės.

Senu Įpratimu Ateitinin
kai sendraugiai iš savo na
rių surinko $115, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savano
rių sąjungos skyrius $70, ir 
jų aukos yra Įrašytos Į ati
tinkamo (lydžio skilti.

Bostono Jūrų Skautų Ne
muno Tunto skautai įteikė 
savo tarpe surinkę $8.30.

Aukojo:
So. Bostono Lietuvių Pi

liečių Draugija $100.
Prel. Pranciškus Vir-

mauskis $50-
Po $25: Lietuvių Darbi

ninkų Dr-jos 21 kp.. Sanda
ros I apskr. ir Sandaros 7 
k p.

Po $20: Dr. S. Jasaitis, 
Jonas Starinskas, dr. Genė 
ir Antanas Stapulioniai ir 
Lietuvių Socialdemokratų 
S-gos 60 kuopa.

Juozas .Januškevičius —
$16.
Po $15: Sandaros Mote

rų Klubas. Juozas Vembrė 
ir Jackus Sonda-

Po $10: A. ir O. Andriu- 
lioniai- P. Ausie jus, J. ir P. 
Ambraziejai, M. Bratėnie- 
nė, A. Baika, A. Bartašiū- 
nas, J- Casper. Pr. Galinis, 
S. ir V. Galdikai. J. Griga
lus, St. Griežė-Jurgelevi
čius, Rimas Ivaška. J.D., V. 
Jankus. S. ir B- Jankevičiai. 
A. ir A. Januškos, L. Januš
kienė, St. ir N. Jonuškos. A. 
Juknevičius, V. Kasakaitis. 
Br Kmopis, J. Kurapka, A. 
Keturakis. P. ir P. Kaladės,
Pr. Mučinskas. I.M., G. ir B. 
Mickevičiai, Pr. Martinkus. 
A- Puskepalaitis, Br. Paliu
lis. V. Starinskienė, J. Straz
das. M. šimavičius. E. Šmi
tas, J. Tuinila, J. ir T. Vasi
liauskai, Jurgis Valiukonis. 
P. Vaičaitis, adv- A. Young. 
Dorchesterio Lietuvių Pilie
čių Klubas.

F. Janonis $8.
Po $5: K. Aukštikalnis,

O. Apanavičienė, Z. Alvins- 
kas. L. ir N- Adomkaičiai,
P. Brazaitis. S. Baltušis. K. 
Bačanskas, B. Raškys, J. Bo
gušis, E. Cibas, F. Grende- 
lytė. M- Giedraitytė. O. Ge- 
gužienė. S. Griganavičius, 
A. Gustaitis, A. Herbstienė, 
V. ir N. Ivanauskai, D. Iz- 
bickienė. kun. A. Janiūnas. 
J- Jurėnas, V. ir V. Kulbo
kai. L. ir Č. Kiliuliai, T. 
Kuprienė, F. ir A. Karosai, 
A. laurutis. J. Lekvs. J. Leš
činskienė, S- Leimonienė, 
M. ir St. Michelsonai. F.

Washingtono gimimo die
ną Mass. gubernatorių svei
kinti renkasi tūkstančiai

dotas be bažnytinių apeigų 
Jonas Žemaitis buvo 82

(Atkelta iš 6-to pusi.)
riose lietuvių pažangiųjų or
ganizacijose, Marija turėjo, 
progos pažinti, galima saky
ti. visus žymesnius Chica
gos. Nevv Yorko ar Bostono 
visuomenės veikėjus. Ji ge-į 
rai pažino ir daug ką gali

m-, bet dar stiprus, dar pats: papasakoti apie chicagie- 
vairuodavo automobili. Ir čius socialistus dėdę Jan-

Po $2: Audickai. P. Gela
žius, E- Iltienė, J. Kropas, i žmonių — organizacijų at- 
A. Šiugžda. Pr. Liauba, J. stovų ir atskirų asmenų. Šie 
Matjoškienė, A. Vrubliaus-d
kas. H. Žibąs, R. ir E. Žič-

met gubernatorius Peabody 
su žmona ir vicegub. Billotti

kai. Savanorių S-ga iš savo gavo spausti ranką 10.500
asmenų.

Lietuviams šiemet atsto
vavo Alto skyriaus nariai 
Vladas Bajerčius, Jackus 
Sonda ir Antanas Andriu
lionis-

Sveikiname Gavelius

kasos ir 4X.
Po $1: A- Ivanauskas,

Naudzinas, J. Verbickas, J.
Remeika, Alg. Matjoška, E.
Matjoška. Jonas, J. Budrys,
F. Statkus, V. Skrinska, M.
Lambergs, M- Lendraitienė, i 
K. Mockus, A. Miliauskienė-,
J. Gražulienė, Kulbis. . .

Sveikiname poetą Zigmą
Kai kas aukojo dar ma- jr Veroniką Gavellius, mi- 

žiau. nėjusius savo vedybinio gy-
Monika ir Pranas Lem-1 venimo 20 metų sukakti.

bertai . pasižadėjo aukoti j Gaveliai augina 4 sūnus. 
Lietuvių Fondui $100, bet ju jau g moksleiviai- 
jie j aukščiau minėtą sumą
nėra Įrašyti. Martynas Kri- 
eiūnas Įdėjo seną Lietuvos, 
laisvės paskolos lakštą $50,! 
kuris dabar jokios veitės ne
turi.

BRANCH. MICH.

Mirė atvykęs Į kito 
laidotuves

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyriaus vardu

Vasario 3 d. mirė Myko
las Bagdonas, 67 m. amž-, o 
vasario 5 d. jis tiesiai iš lai-

automobilĮ. „.............................
vasario 5 d. gerai jautėsi ir čevski, \. Mišeiką, K. Gugi, 
pats vairavo. dr. P. Grigaiti ir kt., taip pat 

apie Kl- Jurgelioni. dr. A. 
Margel i, dr. A. Karalių, ra
šytoją B. Laucevičių-Varg-

--------- šą. Ji gana artima buvo ra-
Mirė O. Šimanskienė šytojai Žemaitei, kada ši gy- 

Sausio 23 d. mirė ilgame- veno Chicagoje., Daug įdo- 
tė Keleivio skaitytoja Ona mi^ dalykų J1 zin0 11 
Skučaitė-Šimanskienė, 80
m. amžiaus- JAV išgyvenusi 
62 metus. Sausio 27 d. po 
pamaldų lietuvių tautinėje

P. Spurgis

SCRANTON, PA-

bažnyčioje ji palaidota tau
tinėse kapinėse Chincilla, 
Pa.

iš L.
Prūseikos gyvenimo ir veik
los. Būtų labai naudinga, jei 
kas nors ją smulkiai išklau
sinėtų ir, ką ji dar atsimena, 
surašytų-

Nuolat skaitydama kelis 
lietuvių ir amerikiečių laik-

. . ... . — raščius, o taip pat sekdamaVelione buvo kilusi is Bi- televizijos ir ia(lijo žinias, 
levicių kaimo Veiverių par. Mal !ja šiandien yra geiai 
•J, paliko budinčius vyr? inf(1,Jmuota. kas dedasi pa- 
Praną. 4 sūnūs, vieną duktė- . h. tai, al. kitajs
n, 10 anūkų, seserį Vaskie-;
nę (Binghampton, N-Y.) ir!

‘ broli Kaži Lietuvoje, ku- . . „ , . . ,
' t iems reiškiame gilia užuo-1 ^"^7^ ’“w- Keleivio viešbučiu- Kas tik

J atvažiuoja dirbti Į Keleivį,
pirmoje eilėje apsigyvena 
pas Mariją Strazdienę. Čia

savo nuomonę. 
Jos namai visuomet buvo

N. ZELANDIJA

dėkoju visiems aukojusiems • dotuviu Įstaigos nuvežtas i 
ir prašau tuos- kurie nesu- kapines palaidoti, 
spėjo savo aukos atiduoti, Kai vįsj giminės ir drau- 
ją Įteikti arba paštu atsiųs- gaj į,uv0 susirinkę Stephens 
ti šiuo adresu: koplyčioje su velioniu atsi-

J. Sonda- 636 Broadway, I sveikinti, atvažiavo ir Jonas 
So. Boston, Mass.-02127. Žemaitis su žmona. •

... -.-i įėjus i koplyčią- J. Žemai-
Cia noriu viešai padėkoti t- širdies smūgis, ir jis

Antanui Andnuliomui, pa- mįrė Vasario 8 d. jis palai
dojusiam rinkliavą organi
zuoti, Česlovui Kiliuliui su
savo skautėmis — Laima 
Kiliuliene, Giedre Vakau- 
zaite, Rūta Dačyte- ir skau
tais—Bronium Banaičiu- Al
fonsu Baika, Vitu Kurapka, .
Uogintu Kubilium rinkliavą KNYGĄ: Lietuvių Išeivija 
Į vykdžiusiems.

Jackus Sonda-

SKAITYK STASIO MI 

CHELSONO PARAŠYTI

Iždininkas

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Amerikoje/’ DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS V1RSAIS $4.00, 

KIETAIS—$5.00

Imkit ir skaitykit
ką tik išėjusią
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA I
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 

tos vergų stovyklos, kuriose 

kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 

draugai. Lietuvių kalba to

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

suvirintojas TUVA STATANT, Rapolo 
turbūt pensi- .-... . .. .Skipičio atsiminimai. 440 

psl., kaina. . . . $5.00
MURKLYS, A. Giedriaus graži 

apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina...............................$1.80,

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

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

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadvvay,

(10)

DYKAI! DYKAI!

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

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODL'KTS 
North Sta., P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

NAUJAUSIOS KNYGOS

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

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

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

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00. 
KATRYNA, Sally Salmi- 

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

PANEVĖŽYS, didžiausia

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina ...................... $1.50

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

GYVULIŲ PROTAS. 212 pst, 
kaina 75 centai.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kau 
........................... $0.50

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

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

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma- 
tulaitis, 24 psl., kaina šO.zs 

knyga apie tą miestą ir a- STABMELDIŠKA LIETUVA, 
pylinkę,
$6.50.

430 psl. kaina 32 psl., kaina ................ $0.10

pas ją gyveno Stilsonas. Čia VARPAS nr. 5, daug Įdo- 
dabar gyvena Keleivio re- mių straipsnių, 278 psl., 

! daktorius J. Sonda. Čia vi- kaina $2.00.
žiaus sulaukęs agr. Česlovas suomet sustodavo prof. Ste- RUDENS SAPNAI, Kotry- 
Liutikas yra daug nusipel- ponas Kairvs, kol galėdavo nos Grigaitytės eilėraščiai, 
nęs Lietuvai ir Naujosios važinėti- Čia valgydavo premijuota knyga, 80 ps’„ 
Zelandijos lietuvių bend-1 Kipras Bielinis, kai gyveno kaina $2.00.
ruc™enei- Bostone Kas tik atvažiuoja LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-

Darbininkų Draugijos Su- MERI KO JE. St. Michelso
no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink-

Agr- Č. Liutikui—80 metų

(E) Neseniai 60 m. am-

geniuose- Tirkšlių valse., 
Mažeikių apskr. Nuo 1921 
m- dirbo pedagogini darbą. 
Nuo 1929 m. Liutikas 8 me-

1
važiavimus— suguzeja pas 
M. Strazdienę. Ji yra tikrai 
labai rūpestinga šeimininkė, 

tus dirbo Šiauliuose, Krašto- ge į0. kaip matėme ji visą 
tyros Draugijoje organizuo-

L1 ETŲVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl„ 
kaina 25 centai.

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

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

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

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

štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO-
NEPRIKLAUSOMOS LIETU

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

savo gyvenimą viena n 
drauge su savo vyra išbuvo
visuomeninio veikimo cent- ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet- ANARCHIZMAS 29 psl., kai- 

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 į na ....... •’...................... $0.15
Žemės ūkio akademiją ir Įsi-1 Taiffi nuoširdžiai linkime o lš„DC¥lNĖS I/.¥sf??LĖS-, J:
pijo agronomo diplomą. sveikatos ir geros nuotaikos ATSIMINIMAI, parašė Juo- P81- Raina ................ $100

dar ilgam gyvenimui. zas Liūdžius, 246 pusią- DELKO ŽMOGUI REIKIA
A. Viršila piai, kaina.......... $3.00.

damas ”Aušros“ muziejų.
Jis dirbo visoje eilėje orga
nizacijų, gi 1932 m. baigė! re.

diplomą.
Nuo 1927 m. ūkininkavo Bu- 
biuose. priklausydamas eko
nominėm ir kultūrinėm or-’ 
ganizacijom. 1940 m. ėjė 
Šiaulių miesto ir apskr. vir-

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir iidžiausi ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS i>elno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
t,ernalir»ę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di- 
dalinis rezervais
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijoje, jos teik-ia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu’ rašo į SLA Centrą:

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

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikstais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik..................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina.................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina .............  $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................................ $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina..........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ...................................................  $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puilapiai, kaina ............    $2.00

KAll SENOVĖJE ŽMONĖS 
FERSIST ADYDAVO SAU 
ŽEMĘ. 28 psl., kaina .. $0.10

i l ė s ir straipsniai 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS, 80 psL, 
xaina .........   $0.20

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

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

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ..................................... $0.76

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

KAS YRA SOC1ALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $0 30

PAPARČIO ZIEDA3 ir kitos a- 
pysakos. A. Antanov, 45 p«l„ 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo 

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad way
Su Boatoa 27.

i



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr- 9,1964 m. vasario 26 d.

Kultūros Klubas pirmasis 
paminėjo Donelaitį

Nuoširdi padėka Mass. senatoriai ir 
Vasario 16-ji

Nuoširdžiai dėkoju už lin- ---------
yra paskelbti kėjimus ir dovanas mano Abu Mass. valstijos sena- 

proga savo toriai — Leverett Salton- 
Antanui ir stall ir Edward Kennedv at-

A. SHALLNAI 70 METŲ A. Shallna, kaip Lietuvos
--------- garbės konsulas, dažnai da-

Ateinantį penktadienį Lie- lyvauja Įvairiose bostonie
čių iškilmėse ir čia taria sa
vo visada kondensuotą ir 
stilingą žodi.

tuvos garbės konsului Bos
tone Anthony Shallnai suei
na 70 metų amžiaus. Jis gi
mė 1894 m. vasario 28 d. 
Scrantone. Pa. 1916 m. Cor- 
nell universitete gavo baka
lauro laipsnį, čia buvo pra
dėjęs ir teisės studijas, 
jas baigė 1921 m.
Včashington universitete.

George

Šie metai
poeto Kristijono Donelaičio gimtadienio 
metais, nes suėjo 250 m. nuo žmonai, sūnui
poeto gimimo. T • .marčiai Loraine, Mykolui 

Ta sukaktis plačiai mini- Ivaškai su žmona. Juozui ir 
ma Lietuvoje, ji, aišku, bus Sofijai Belekams. T- Banie- 
pammėta ir už Lietuvos ri- nei, j. Berardui, Wm. Do-
bų atsidūrusių lietuvių. ,hertv su žmona, H. Manstie- 

I'ostore ją pradėjo minėti nei, E. Valūnienei. Broniui

siuntė Keleiviui savo pareiš
kimus Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo proga, 
Įtrauktus į kongreso išspaus
dintus protokolus.

Morta Rupšienė iš Lietuvos 
ieško savo brolių Kazimiero, 
Juozapo ir Antano Gužauskų, 
kilusių iš žilių kaimo, gyvenu- 
-šų Bostone. Juos pačius arba 
apie juos kų .žinančius .prašo 
pranešti įiuo adresu:

liertha Terminas,
28 N. 5th St..
Duųuesne, Fa.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. fcixht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645 

OOOOOOOOOOCCOOCfiOCOCCOCC

Gražų Lietuvos žemėlapi 
Toks pat pranešimas gau- galite gauti Keleivio adrai-

Kultūros Klubas, skyręs K. Valūnui su šeima. Vincui Pi- tas ir iš Mass. penkto dist- nistracijoj už 50 centų. 
Sukaktuvininkas ir šian- Donelaičiui vasario 22 d. su- rac4uj su žmona A. Stanke- rikto kongresmano Brad- ---------------------------

. .nepaFastai brinkimą. į viriui, Onai ir Wm. Janu-
cai b us n upinab jėgų, n jame paskaitą apie Done- šams. Albinui Vaišvilai su

bet J*:1 ,?e.e^cl °l).e.( u. Taiti skaitė estų poetas Alek- šeima. Mykolui Gofensui- vieši informacijos šaltiniai,

dien ford Morse.

I SAV-ON
ROOFING and S1DING CO.}
469 W. Broadway, So. Boston } 

AN 8-2150

Nuo 1922 m- jis verčiasi 
advokato praktika. Jo ofi
sas yra 395 Broadvvay, So. 
Bostone. 1939 m. jis buvo

KĄ DOVANOTI?

<vgai
Antanas Šiugžda

DAŽOME IR TAISOME
Al Stecke F. Pukanasis } 
Res.: 8 Faxon St. Natick •
Brockton 586-9272 655-0807 ««tai Keleivio administracijo

je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

”Twenty year»* struggle 
for fieedom of Lithuania. ‘ 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

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

”Lithuania land of he- 
rocs,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

traukas (Žiema. Pavasaris, 
Mes linkime jam dar ilgų; Vasara) iš Donelaičio Metų.

darbingu metu- o jo žmonai' v.® - f j Susirinkimas buvo gau-
malonu. kad ir mokslei- 
bei studentijos buvo di

delis būrys.

paskirtas Lietuvos garbės ady. Z Shallnienel kaip ir 
konsulu, ir tas pareigas te- llgl s1?*’ ' ‘?a!;a žela sav0 viu7 _ _ _ nnntuiL'y no hiik-irti cuvn

Antanas Gustaitis dalyvaus 
literatūrinėse programose

nuotaika palaikyti savo gra 
žaus gyvenimo draugą

Laisvės Lietuvai!

beeina ir dabar, atstovauda
mas Nepriklausomai Lietu
vai ir dažnai gindamas teis
muose Lietuvos piliečių by-
las‘ To reikalavo Bostono ir

A. Shallna jaunystėje bu- apylinkės lietuviai, susirin
kę vasario 16 d. Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo 46 metinių paminėti. 
Savo rezoliucijoje, kurią 

Lankydamas Scrantono Paskaitė Alto sk>liaus na- 
aukštesniąją mokyklą. A. rys Justinas Vaičaitis, deko-
Shallna buvo mokyklos Jama vyriausybei už
laikraščio bendradarbis, o Lietuvos okupacijos nepn- 
vėlesniam gyvenime įvai- pažinimą, prašoma ir ateity, 
riuose savo profesijos ir kt- turėti gah oje Lietuvos n ki- 
žurnahiose yra paskelbęs pateigtųjų tautų klausi-; 
nemažai straipsnių. Amen- mą, santykiaujant bu sovie

tų Sąjunga, ir kelti Sovietu

vo gerų rezultatų pasiekęs 
lengvosios atletikos sporti
ninkas. sporto entuziastas 
tebėra ir šiandien.

Rašytojas Antanas Gus
taitis šį šeštadienį dalyvauja 
Worcestery rengiamo kon
certo Lietuvių Fondo nau
dai literatūrinėje daly, kur 

A. Rannit paskaitas apie skaitys savo satyras ir hu- 
Donelaitį numatęs skaityti moristiką. Kovo 14 d.. jis da- 
visoj eilėj universitetų ang- lyvauja Kr. Donelaičio mi
lų kalba amerikiečiams. Jis nėjime Nevv \ orke. 
dviejuose universitetuose

Kitas klubo susirinkimas 
bus balandžio mėn. 25 d.

Poetas ir meno kritikas

jau skaitė, iškeldamas šį 
mūsų poetą. Rūpinamasi iš
leisti Donelaičio raštus ang
lų kalba, kad su juo galėtų 
susipažinti Vakarų pasaulis. 

Skautu akademikų vakaras

kiečių teisės žurnale jis išsa- Sa jungos kolonializmo ir
miai yra išaiškinęs paliki- Pabaltijo valstybių ir pa- 
mų. kurie sovietai stengiasi vergtų tautų išlaisvinimo 
persiųsti į Lietuvą, proble- reįkalą Jungtinėse Tautose.
mą, atkreipdamas JAV tei- __ _______________
sininkų dėmesį į faktą, kad
Amerikos vyriausybė nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos FUvi.-inl nndšildo. Sv.
ir pagal tai reikia orientuo
tis sprendžiant palikimų by
las.

Grižo Stelmokai

Bostono A.SD.—Korp! 
Vyties metinė šventė bus 
balandžio 18 d. Kitos orga
nizacijos maloniai prašomos 
tą dieną neruošti savo pa
rengimų.

J.G.

a

Mėnesį Floridoj pasišildę- 
praeitą savaitę grižo į Bos
toną Scholastika ir Vitas 
Stelmokai.

Petro parapijos choro 
valdyba

Jis uoliai dalyvauja dau- 
gelvje amerikiečių draugijų 
ir klubų ir ne vienos jų yra 
vadovybėje. Jis^buvo vienas
Naujosios Anglijos Pabal
tiečių Dr-jos steigėjų ir pir
masis jos pirmininkas, da
bar yra teisės patarėjas. Jis 
yra ir Lietuvių Enciklopedi
jos teisės patarėjas ir geras

Šiuo metu choro valdybo
je yra pirm. H. Čepas, vice
pirm. P. Averka ir J. Sta- 
rinskas- sekr. N- Razvadaus- 

Susirgo Konstancija Kont- •■<aitė, L. Kontrimaitė ir L.
imienė- paguldyta miesto Jakutytė, ižd. J. \ enckus. 

ligoninėje. Linkime jai grei------------------------------------

Serga K. Kontrimienė

čiau sveikai grižti namo.

Pardavė Strand Cafe

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

t-

į

2
i
I

gilaus išsimokslinimo ir pla- savo Strand Cafe, kurią ji 
taus patyrimo advokatas, turėjo So. Bostone, greta 
daug padėjęs savo tautie- Lietuvių Piliečių Dr-jos. Ją 
čiams painiuose reikaluose, nupirko nelietuviai.

Skaityk Stasio Micheiso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO- 

daug pa-
u- save pa

matysi. Kaina minkštais vir-

x-^XX3ęXX
cx Šimtą metų gyvensi,

I
 jeigu valgysi medų, 

pirkdamas pas lietuvį 
k VICTOR THOMAS,

189 Pleosant St., 
g Watertown- Mass.
§ Reikalaukite jo aukštos 
x kokybės medaus ir

So. Bostone
* lietuvių krautuvėse
x<XXX x x_x X7<?^ XJ=XxX xX>:.X5OOO0C<.

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

I P fi D 1 N I S 
OPTOMETRISIAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

LAISVES VARPAS g J

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIU fi » 
kULTCRlNfe RADUO PROGRAMA M ,

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte - 
AM Bangomis 1190 kiloc-ikiu 

FM Bangomis 105.7 megaciklo 
IŠ WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St

BROCKTON 18, MASS. 

TeL JUniper 6-7209

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—- 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžio*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTi
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

DOVANOS Į LIETUVĄ

FISH PIEŠ LJOUOR CO- INC 
19 RAMP STREET

COMMONWEALTH FISH P1ER SO. BOSTON
ATVEŽAME Į NAMUS ...................... DEvonshire 8-9027

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

-*• pasirinktus gėrimus

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“

Pptr_ Pydžius nardavė ir . krauluv« !vairiM Prekių, ceuujc., naxų ar meną, p, 
‘ . priderįntu siuntiniam į >vai- i be mokesčio šventadieniais

1.6. KUlia 11S • • tt c o d u - Hipnąnus U.S.S.R. valdomus
kraštus, praneša, kad pagal 
U.S-S.R.

VNESHPOLSYETORG

Trans-Atlantic Travel Service
patvarkymą siuntiniai prii- * 
mauni siuntėjų pristatytų

Biletai lėktuvais - parūpina viešbučių užsakymus. g’ldom/^etojeTS’utavė^
V »• • | « _ •padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, kc.
390 West BROADWAY, So. Boston 27. Ma-s.. Tel. AN 8 - 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETI.\Ą ir MSAS 

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, lš tolimesnių vietų siųs- Europos firmų standartiniai { 
kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun ar sudaromi pasirinktinai 
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo: Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAV 1- 
KAINA mūsų Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

Visi mokesčiai sumokami 
vietoje išsiunčiant siunti
nius, kad gavėjui 
primokėti.

1
nereikėtų Į 5

t

Priimami užsakymai, čia j 
sumokant nustatytą mokės- ; 
tį, ir užsakyti daiktai prista- į 
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to, / 
priimami maisto siuntiniai. ( 
sudaryti čia, ar užsakant iš (

c;,Siunčiame ir macos pagei
daujamus kiekius pagal spe
cialų leidimą.

1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMU 
BĖDOJE, nakti ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 

ar savaitgaliais... bet kuria sezono
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir kati'o. jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro- 
iės dali. skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainorašti. 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo pianas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lvgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna * 
huel Uo- atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba 
pasiųskite atvirute:

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

IST MG A LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKA!
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SAi’NTN 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSICNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO i’ralio'imai?

Siuntiniai pr'rmami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuc 
9 vai r\t( iki ? vai. vak ir šeštadieniais nuo S vai. rvto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS AIMOloNlS

Katalogai gaunami ang
lų. ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai.

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

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 W. Broadvvay 
So- Boston, Mass., 02127 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo

1.____ _____ .....___..... Programa Naujoj Anglijoj
_________________________ iš stoties WLYN, 1360 ki

lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie-

Siųskite dovanu sintinius niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 
giminėms į Lietuj per aūKj o®. Perduodama: Vėliausių 
įstaigą. Čia kalbama lietu- pasaulinių žinių santrauka 
viškai, žemomis kainomis r komentarai, muzika, dai
gai™. gauti Lietuvoj Ubai Magdutės pasaka,
vertinamu prekių. Patarnau-L Ęlznį? rūkalais kreiptis | 
jam greitai ir sąžiningai. Baltac Honsts geltų tr dova- 
D _ • a- • • r* • nų krautuvę, 502 E. Broad-
Pasta gauti sintmiai greta. Bostone. Telefo-
pertvarkomi ir pąs.uncuum. AN Ten *
Siuntimą, nueina tvarkingai. mag KeIejvig.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė
Tel. SW 8-2868

r

: t

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Į Draudžiame nuo polio,
! kių kitokių ligų ir nuo nelai- j 
J mių (ugnis, audra ir kt.)
! Visais insurance

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Masa.

«kreiptis:
J BRONIS

: t

ti
reikalais }

KONTRIM
Jos t irę of thePeaee—Constable 

598 E. Brt>adway 
So. Boston 27, Mass.

‘ Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 i

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadwav,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Conrord Rd_ Billeriea, Mass.

TEL. MO 3-2948

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekm.
^oocornr-kooon m; a

: Dažau ir Taisau *
e , .' 1
* Namus iš lauko ir viduje. 
t Lipdau popierius ir taisau^
* viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Charles J. Kay »
LIETUVIS *

Plumbing—Heating—Gas—Oil $ 
License No. 4839 »

I Gazo šilimą permainyti S265 •
Telefonas: CO 5-5839 >»

* 12 MT. VERNON STREET »
* DORCHESTER 25, MASS. *

Flood Sąuare 
R ar dinare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
«28 EAST BROADWAV 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažni 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

s i »




