
i KELEIVIS 
Prenumerata:

Amerikoje ir užsieniuose 
metams ................................ 15.00

metu ........................ 2.50
KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

NR. 10

KELEIVIS 
Lithuanian YVeekly 

Published in So. Boston, Mas®. 
Since Februs^-’ <*. i?05 

Addreas:
KELEIVIS

636 Broadway, įo. Lo'ton 27. Mas*.

“Keleivio” Telefonas AN 8-3071
SOUTH BOSTON, MASS.. 1964 KOVO - MARCH 4

Second-ciass postage paid at Boston. Massachusetts Atskiro Numerio Kaina 12 Centų
60-TIEJI METAI

Mirė dr. Antanas Trimakas 
Vliko pirmininkas

Žymi asmenybė Lietuvos laisvinimo bare, pakantus, 

visiems prieinamas, užsienio veikloje ir kitų plačiai žino

mas, turėjęs ryšių su kitų šalių diplomatais, Lietuvos 

laisvinimo reikalais aplankęs Pietų Amerikos valstybes 

ir daug kur kitur, Seton Hali universiteto profesorius.

; dalyvavo Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
organizavime. Visą laiką 
buvo jo nariu ir nuo 1957 m. 

į yra prezidiumo pirminin
kas.

Jam pirmininkaujant Vil
ke nebūta jokių didesnių 
tarpsrovinių nesusipratimų.

Spaudos darbą A. Trima
kas pradėjo jau 1922 me
tais. 1924-25 m. buvo koope- 
įatiniam sąjūdžiui skilto 
laikraščio „Gerovė“ redak
torius. Vėliau yra taip pat 
nemažai rašęs lietuvių spau
doje ūkio ir kitais klausi
mais. Paskutiniuoju metu 
jis buvo ”The Baltic Re- 
view“ ir ”Ravista Baltica“ 
redaktorius.

Prezidentas ragino 
nenusiminti

Dr. Antanas Trimakas

Praeitą penktadieni pre
zidento L. Johnsono pasi
kalbėjimas su spaudos at
stovais buvo pirmą kaitą 
beparpiškai perduotas per 
televiziją-

Prez. L. Johnsonas prane
šė. kad jau išbandytas ir ga
minamas naujo tipo spraus- 
minis lėktuvas A-il. Jis ga
lės skristi 2,COC mylių per 
valandą greičiu. Tai šiuo 
metu greičiausias lėktuvas 
pasaulyje. Jis tinka karo ir 
civiliniams reikalams-

Tarptautiniarr.e gyvenime 
esama sunkumų. Nėra reika
lo dėl jų nusiminti, tačiau 
nederu ju ir nedaveitinti.'
Jie turi būti nugalėti.

šiuo metu žymiai pasun- Kana{Įos
kejo padėtis Vietname, La
ose. Iškilo painus klausimas vieningumas 
Kipro saloje dėl tautų tai-; &

jie r.ori įeiti i teismo saię. kur teisiamas Jack Ruby, 
nušovęs prez. John Kennedy žudiką Osualdą. bei sa
lėje jau nebėra vietų.

Jau paskelbtas mokesčių 
sumažinime įstatymas

Pagaliau mokesčių sumažinimo Įstatymas paskelbtas. 

Įstatymas galioja nuo šių metų pradžios. Kas uždirba iki 

$4,000, mokesčiai sumažės 22 su puse procento. Kas už

dirba $6,000, mokės mokesčiu $1,210. Kas uždirba dau

giau, tų mokesčių mažėjimo procentas bus kiek mažesr.is-

Rumunija gretinasi 
prie Kinijos

Vasario 27 d. 6:30 vai. 
ryto savo bute Brooklyne, 
N.Y., širdies smūgiui ištikus, 
mirė dr. Antanas Trimakas, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirminin
kas, gimęs 1902 m. birželio 
19 d- Taupriuose. Biržų ap
skrityje.

Baigęs Biržų gimnaziją, 
velionis ekonomikos ir tei
sės mokslus pradėjo Vytau
to D. universitete Kaune. 
Vėliau juos tęsė Grenoblio 
bei Lille universitetuose. 
Haagos akademijoj studi
javo tarptautinę teisę. Lille 
universitete parašė diserta
ciją apie Lietuvos koopera
ciją ir 1930 m. gavo filoso
fijos daktaro laipsni.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais tarnybą pradėjo 
užsienio reikalų ministerijo
je. Iš čia buvo perkeltas i 
Švediją Lietuvos pasiuntiny
bės sekretorium- Lietuvai 
sumezgąs diplomatinius ry
šius su Lenkija, jis buvo pa
skirtas Lietuves pasiuntiny
bės Varšuvoje patarčių, o 
1939 m. ten pat Lietuvos 
konsulu.

Lietuvą okupavus, dr. 
Antanas Trimakas pradėjo 
pogrindžio darbą ir uoliai

kaus sugyvenimo. Visi tie 
Įvairiose vietose aštriai pa
sireiškia konfliktai užtemdo 
ir užvilkira pagrindini vi
suotinio didžiųjų galybių 
nusiginklavimo klausimą.

Esant tokiai padėčiai. 
•JAV turi išsaugoti ir didinti 
savo karini pajėgumą, bet 
ne tam, kad iškylančius po
litinius klausimus ginklu 
spręstų. JAV yra kariniai 
tiek galingos, kad trumpa 
akimirka, gali nuo žemės 
paviršiaus nušluoti šimtus 
milionų žmonių, bet nei ši 
šalis, nei jos priešai šian
dien ginklu griebtis vengia- 
nes žino tokio karo padari
nius. Reikia kantrybės ir su
manumo taikiu būdu kilu
sius nesusipratimus išspręs
ti-•

Paklaustas, ar JAV nenu
mato pulti Šiaurės Vietna
mo komunistų bazių, prezi
dentas tai nei patvirtino- nei 
paneigė. Jis tik pareiškė, 
kad dažnai spaudoje gvilde
nami Įvairūs sprendimai nė
ra jo politikos sprendimai.

-Jis pasiryžęs tartis ir Pa
namos klausimu, bet tam 
pirmiausia reikia atgaivinti 
su Panama diplomatinius 
santykius. JAV negali dar 
prieš derybas jau duoti kaž
kokių pasižadėjimų ar nuo
laidų.

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais prez. L. Johnsonas 
buvo kiek santūresnis, negu 
seniau prez. J. Kennedy ir 
į kai kuriuos klausimus ne- 
ktsakė saugumo sumetimais.

Jis tiesiai neatsakė ir į 
Danijos ministeriu pirmi- klausimą, ar buvo toks pasi- 

ninkas lankėsi Maskvoj. Jis kėsinto jų planas numušti joi • •• _ : j z

Velionis priklausė krikš
čionių demokratų sąjūdžiui 
(Ūkininkų Sąjungai), pasi
žymėjo didžia pakanta, mo
kėjo bendradarbiausti su 
kitų politinių srovių atsto
vais.

Jis buvo Europos Paverg
tųjų Tautų Seimo politinės 
komisijos narys ir jo politi
nės komisijos pirmininkas, 
taip pat Laisvės Komiteto 
narys.

Lietuvių tauta dr. Antano 
Trimako asmeny neteko žy
maus politiko, tokiam veiki
mui tiek teoretiškai, tiek ir 
praktiškai gerai pasiruošu- 
sio.

Liko nuliūdusi žmona Jad
vyga Kumpikevičiūtė ir du 
sūnūs: Konautas Antanas ir 
Kazys Gediminas.

Mirusio dr- Antano Tri
mako šeimai ir kitiems arti
miesiems reiškiame gilią 
užuojautą. * * #

Ilgesnę žinią apie dr. An
tano Trimako mirti Įsidėjo 
ir ”New York Times“ vasa
rio 28 d.

Danija pripažino 
Lietuvos okupaciją

Anglijos karalienė ši ru- Rumunijos komunistų parti- 
denį vėl rengiasi atsilankyti jos pirmasis sekretorius sv 
Kanadon. Dabar dėl jos bū- delegacija išvyko komunis- 
simos viešnagės jau susida-. tinėn Kinijon. Ten, be kitų 
ro sunkumų- į klausimų, bus paliestas ir

Quebeco provincijoje, ap- komunistinės vienybės at
gyventoje prancūzų, auga statymas. Paskutiniais me- 
jy dėjimas atsiskirt* ir suda- tais Rumunija pasigamino 
ryti savą nepriklausomą daug skvstojo kuro ir jį be- 
valstybę, kuri, anot to sąjū- tarpiai pardavinėjo Vakarų 
džio vadų, galėtų gerai įsi- valstybėms ir Kinijai. Tuo 
kurti ir savo atsiskyrimu Ii- būdu jos ūkis pakilo, ir ji 
kušiai Kanados daliai nesu- pradėjo šalies reikalus tvar- 
daiytu žalos. kyti nepriklausomai nuo

Greta šio bręsta dar nuo- Maskvos. Siekdama ir už- 
saikesnis vadinamųjų auto- 5įenio politikoje didesnės 
nomistų sąjūdis, kuris reika- nepriklausomybės, ji pasiry- 
lauja Quebeco provincijai žo savo delegaciją pasiųsti į 
pilnos autonomijos. ! Kiniją—Maskvos varžovą.

Vienas ir kitas tų sąjū
džių ir sudaro tuos lūpesčius 
dėl Anglijos karalienės at
vykimo Į Kanadą.

Vienas sąjūdžio vadų ne
seniai pareiškė, kad Angli
jos karalienė Kanadoje ne
pageidaujama.

Šiaurės Atlanto vandeny
ne sekmadieni audra per
laužė Liberijos laivą.

Rumunijos komunistų de- 
’egacijos atsilankymo proga 
Pekino radijas apkaltino 
Sovietų Sąjungos komunis
tų partijos vadovybę, kad ji 
meluojanti ir veidmainiau
janti- santykiaudama su ki
tu kraštų komunistų sąjū
džiais.

Mirė Julius Kaupas Kova dėl šio įstatymo iš
leidimo tęsėsi ištisus metus.

' i Tos mokesčių naštos pa-
Prieš pat laikraščio spaus- [lengvinimo sumanytojas bu- 

dinimą gauta žinia, kad ko-)vo pre2 j p Kennedy. Bu
vo 1 d. staiga mirė rašyto-Į & abejorių, ar tokio įstaty- 
jas. kritikas, publicistas ir|rno išleidimu nebus pakenk- 
gydytojas Julius Viktoras ,^ bendriems valstybės rei- 
Kaupas. į kalams, o ypač kariniam pa-

Jis gimęs 1938 m. kovo 6, jėgumui. Taip pat nepati- 
d. Kaune. Medicinos moks- keta- kad to Įstatymo paši
lus studijavo Vytauto D. rodymas paskatins šalies ū-
universitete, kurį baigė gy- kį ir sumažins nedarbą. 
Jytejo laipsniu. Medicino* Po ilgų studijų ir įrodinė- 
daktaro mokslo laipsnį gavo JimU galop ir vėl kiek per- 
1946 m. Vokietijoje- 1947 dirbtą to įstatymo projektą 
m. Freiburge mokėsi tapy- pasiūlė prez. L- Johnsonas. 
bos ir ten pat universitete Jam pavyko įtikinti kongre- 
studijavo filosofiją ir litera- są. kad jei ir 11 su puse bi- 
tūrą. lionų dolerių bendra mokes

čių suma sumažės, tai vals- 
! JAV **vykę* *p.eciT;!^a tybės bendri reikalai nenu- 

vosi psichiatrijos snty.irei- kentės, juo labiau, kad nu- 
53 m. dėstė neurologiją gal*.matvta per šiuos du mėnesiu 
lestingųjų seserų kursuose aUeigti 7<800 valstybės tar- 
Altone, III. nautojų ir kitur sumažinti

Jis buvo vienas gabiųjų valstybės išlaidas, kurios ne- 
jaunesniosios kartos kūrėjų paliestų šalies saugumo rei-
ir geriausiųjų liteatūros kri- kalų.
tiku. Jis bendradarbiavo Li- Tikimasi, kad mokesčių 
teratūros Lankuose ir ir ki- naštai sumažėjus, vartotojų 
tuos literatūros žurnaluos. Įpirkimo pajėgumas padi

dės. bus didesnis prekių pa
reikalavimas — pramonė 
turės daugiau darbų, ban
kuose padidės indėliai, atsi
ras laisvų kapitalų, kuriuos 

Į bus galima pavartoti šalies 
ūkiui kelti.

Šiais metais mokesčiai su
mažinti mažesniu procentu. 
Kitais melais jie bus dar ati
tinkamai mažinami.

Trys baisios 
lėktuvų nelaimės

Didysis keleivinis lėktu
vas DC-8 pakilo iš Mexico 
City skristi į Nevv Yorką. Pa
kelėje jis buvo sustojęs Nev
Orleane. Iš čia vos pakilęs, 

Maskvinių komunistų vir- staįga nukrito į ežerą. Visi
šūnės nepripažįsta sau ly 
gių. Maskva nori įsakymo

buvę lėktuve 
žuvo.

56 keleiviai Dar tik 10 posėdininkų

lėktuvą, kai jis skrido į Flo
ridą.

ten buvo iškilmingai priim
tas

Jis išsiderėjo iš Sovietų ------------ ------------------
Sąjungos 385 tūkstančius JAV LAIVAI NETELPA 
dolerių už tas nuosavybe®, SOVIETŲ UOSTUOSE
kurias Lietuvoje- Latvijoje ----------

. „. u ir Estijoje Sovietu Sąjunga JAV laivininkystės dele-
Dr. rredenc Gibhs. Chicagos nu#avjno kraštus oku- gacija išvyko Sovietų Sąjun-
epilepsijos specialistas, sako. 10 ..... • —.------

keliu kitų šalių komunistam A , ,ėktuvas nukri,„
vorinvonfi _ , , , - <Innsbrucko kalnuose- Aust-vadovauti.

Chruščiovas skelbia lai
dotuves kapitalistams, o da
bar Kinija jam pačiam-

Komunistų įspėjimai 
J. A. Valstybėms

Jack Ruby byloje šiaip 
taip pasisekė paskirti lOpri- 

rijoje-Žuvo 75 keleiviai ir 8 siekusiųjų posėdininkų (ju- 
komandos nariai. ries)-Dar trūksta dviejų.

Visa tai atsitiko pereitą
savaitę. O praeitą sekma
dienį prie Tahoe Valley ae
rodromo, Kalifornijoje, din
go lėktuvas su 85 asmeni
mis. Kol kas spėjama, kad 
jis arba nukrito į Tahoe e- 

1 žerą. arba sudužo kalnuose.

SOVIETUOS ŠOKIAI 
IR DAINOS ITALIJOJE

Buvo pasklidę gandai, 
kad .JAV pasirūkusios pra
dėti naikinti komunistų par
tizanų bazes Šiaurės Vietna
me, nes ten tokios bazės vie
šai veikia, seniau Sovietų i Sovietu Sąjungos raudo- 
Sąjungos, o dabai- Kinijos > nosios armijos dainų ir šo- 
aprūpinamos ginklais, ir in- ansamblis dabar koncer- 

’ struktoi iais. Jas sunaikinus, tuoia Jtaldoie. 
išnyktų lietų Vietname ir prieš tai ~g gastroyavo 
partizar ų veiksmai. Šveicarijoje, bet iš ten turė-

Sovietų Sąjunga ir Kinija. j0 išvažiuoti anksčiau, neęu 
tą gandą išgirdusios. tuoj buvo numatyta. Mat. Švei-
J* - a -v-r 1 1 X.9______ —_ .. a _ • _ • ______ J —

George Papendreou.. 76 m. am-
p&vusi. gon tartis dėl kviečių trans- —~ . . ........

kad Osualdo žudikas J. Ruby ' Tuo būdu £>anįja fakti- portacijos. Pasirodo, kad Apačioje labai sunkiai sergantis įspėjo JAV, kad Šiaurės carijos gyventojai subruzdo Jo parti a laimėjo nnki-
' • — .................................... ... ' karalius Povilas. 62 Vietnamo sienos pažeidi- prieš komunistinęserga reta ir pavojinga nervu naj pripažino Lietuvos. Lat- JAV didieji prekybos laivai Graikijos

fnrmnc- Arsi- • T"" •   _ 4. — 1 C? 1 Q TI 1 TI CTCl C UI- dltlZiclliga. gal būti tokios formos epi- 1 
lepsi ja. kuri sukelia pykčio prie

puolius.

vijos ir Estijos okupaciją, 
neiškentė ir už grašius par
davė Pabaltijo valstybes.

JAV didieji prekybos laivai Graikijos karalius Povilas. 62 Vietnamo sienos pažeidi- prieš komunistinę propa- mus Graikijoje. Jis yra gyvenęs
netelpa Sovietų Sąjungos m- amžiaus, viršuje jo sūnus mas būtų lygus karo veiks- gandą, o vokiškai kalbantie- JAV, turėjęs net jų pilietybę,
uostuose Sovietu uostai yra Konstantinas, paskirtas regen- muj įr j tai nebūtų ramiai ji šteitai jo pas save į didės- didelis ūkio reikalų žinovas. \ a-
npimaži be peru irengimų. I tu. • žiūrima. nius miestus neįsileido. karu salininkas.permaži, be gerų įrengimų



PuSlaPiš aTlCfa.^) Nr. 10, 1964 m. kovo 4 d.__ ——

Mūsų ryžtas nemažėja.
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės 

akto paskelbimo minėjimas virto garbingu, gražiu lietu
vių išeivijos papročiu JAV. Kanadoje ir kitur už Lietuvos 
sienų-

Visur, kur tik JAV gyvena daugiau lietuvių, tie pa
minėjimai ruošiami sutartinai bendromis pajėgomis, be 
didesni;}, grupinių ar ideologinių nesusipratimų. Pasitaiko 
ginčų, bet jie pasilieka tarpusavy, o viešai pasirodomą 
vieningai.

Šiemet nemalonus reiškinys buvo Bridgepoile, Conn.. 
kur Alto skyriaus vadovybė, nesusivokdama esamoj pa
dėty, savo Vasario 16-sios minėjimui paruošė netinkama 
programą. Dėl to spauda ir vietos visuomenė smarkiai at
siliepė, ir todėl jo minėjimas buvo nesėkmingas. Tai gera 
pamoka ne tik Bridgeportui- bet ir kitiems panašios klai
dos nekartoti.

Kai kur (Chicagoje ir kitur), be bendro minėjimo 
dar ruošiami minėjimai atskirai mokyklom, skautam ir tt.

Tas bendras Įvairių grupių ar ideologijų darbas 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktui paminėti 
yra Įrodymas, kad esame brandus, sąmoningas, politiniai 
spalvotas, bet vieningas junginys, kovojąs dėl savo tėvų 
žemės laisvės.

Seniau tie paminėjimai buvo rengiami tik savųjų 
tautiečių tarpe ir skirti tik saviesiems ta proga susikaupti 
ir atnaujinti savo laisvės kovos pasiryžimus- Vėliau i juo?

RfcLfciViš, bO. BuSiuK

Kairėje Piety Vietnamu jje*. Nguyen Khanh tariasi 
su jo nuverstuoju gen. Duong Van Minh. kuri vėl pa
sikvietė i valdžią, paleisti, ar ne 7 politinius kalinius, 
nuteistus mirti.

Kremlius nuo Hitlerio 
neatsilieka

- “Maža saujelė neaiškių 
žmogystų, kur nelengva at
skirti, kas iš jų provokato
rius ir kas tikrai pakvaišęs 
rašeiva, perša mums vadi
namąjį kultūrinį bendradar
biavimą su okupuota Lietu- ___________
\ a Mes jau seniai bendra-. j. kai^j0 dr Balys gai mini rašytojo Donelaičio
dartuaujame. okupanto ttį Miltull0„įP NewJ yorke pustrečio šimto metų gimi- 
ktnmkų neraginami, tikta. nin, Lietuvos ik|auso. Įr0 sukaktį. Donelaitis ne 
bendradarbiaujame Įmano- myWs atstatymo paakeibi. tik didis lietuvių rašytojas.

bet ir vienas iš didžiųjų a-mu tudu. Kasome laiškus. w... . ................... . mo 46 metu sukakti:► siunčiame siuntinius, jei tix
žinome žmonių, kurie iš- 
drįsta priimti mūsų siunti
nius ir laiškus, nors už tuos 
siuntinius turime mokėti 
Kremliui lupikiškus muitus. 
Siunčiame tuos siuntinius su 
skaudančia širdimi, kad ne
galime Įdėti savo sergančiai 
motinai, tėvui seseriai ar 
broliui vaistų, nes Krem
liaus uždrausta. Uždrausta

“Hitleris skelbė, kad vals
tybėje turi būti tik viena 
tauta ir viena kalba. Krem
lius nuo Hitlerio neatsilieka. 
Pažiūrėkime dabar, kas de
dasi mūsų Lietuvoje, Vaka
ruose. pietinėje Nemuno pu
sėje, nuo amžių buvo Mažo
ji Lietuva; net vokiečių kai
zeriai ją Lietuva vadino. O 
šiandien ten — Kalinin-

paaiškinant. kad Lietuvoje gradskaja oblast (Kalinin-

Kas kitur rašoma
ATVIRAS IR TIESUS 

ŽODIS

Nevv Yorke Vasario 16 d-

ką falsifikavimą, apie žmo
gaus pagrindinių teisių pa
naikinimą, visą Lietuvą pa
verčiant lyg dideliu kalėji-

grado sritis). Lietuviai gy 
ventojai vieni išnaikinti vie
toje, kiti Į Sibirą ištremti, o 
Į jų sodybas privežta ruskių 
ir net mongolų. Mažojoje 

Šiame puslapy rasite ilgas, Lietuvoje už Nemuno dabar 
ištraukas iš dr. B. Matulio- ne tik neliko lietuvių, bet ta- 
nio kalbos, pasakytos New me nuo amžių lietuviškame 
Yorke vasario 16 d. O štai krašte neliko nė vieno lie- 
ištraukos iš V. R- (Rašte-: tuviško pavadinimo: mies- 
nio) korespondencijos, iš-: tai ir miesteliai, kaimai, u

vaistų esą pakankamai.“

BENE VAGIES KEPURĖ 
DEGA?

pradėta kviesti vietoj gyvenančius parlamentarus, guber- - w
natorius, miestų majorus, tuo būdu plačiau suinteresuo- Lietuvos nepriklausomybės mu, kuriame privisę masko- gpau^Unt^1NY 22^ j P^*updiai,net kalniukai ir 
jant amerikiečių visuomenę mūsų tėvynės skaudžiomis akto paskelbimo minėjime kolių šnipų. sekiojančių lankos gavo naujus, masko-
problemomis ir mūsų siekimais. Dabar mūsų nepriklauso- Į^rinujniu ž?n^snL “Skatindamas politinę liškus pavadinimus, ir oku-
mybės 
liai skelbiama
lyg ir visų mūsų siekiams pritariančiųjų švente. Tai jau 
didelis propagandinis laimėjimas. Beliktų tik pageidauti, 
kad Į geriau organizuotus nepriklausomybės minėjimus 
būtų kviečiami ir žymesnieji amerikiečių kultūrininkai— 
intelektualai bei menininkai, kurių viešas žodis pasaulio kančias negeroves, 
nuomonei kartais daugiau turi reikšmės, negu eilinių poli
tikų. Žinoma, juos reikia su mūsų kovos reikalu gerai su
pažindinti ir aprūpinti tinkama ir rimta literatūra.

Jis, rimtai apžvelgęs da
bartinę pavergtos Lietuvos 
padėti, atvirai ir tvirtai pa
lietė mūsų išeivijoj pasitai-

adino kurmiais
U VO, 11111X44^ , tUOS- kUl lC : 

kad juodų jo darbų nema- .•sakosi kažk iau dirb .. 
tylume ir jų negarsintume. ir kuric „neina į bendra ta).

Bet mes okupanto sek- ką.“ Kadangi kalbėtojas y- 
hus ir snipus greit atpažis- ra žinomas kaip dabartinėj

pantas lietuviams didelėmis 
bausmėmis graso, jeigu kas 
išdrįstų savo kalbose ar raš
tuose paminėti anuos nuo 
amžių lietuviškus pavadini-

užsirekomenda=Žurnalas “Lituanus“, iki šiol gerai 
vęs, turėtų pasirodyti dar vis prieš vasario 16 d. su ne
priklausomybės minėjimams skirtu turiniu. Tada jį būtų 
galima įvairiose kolonijose kviestiesiems svečiams išda-

tame. Del to okupantas da- veikloj bene pačios konser- ped7j0^e okupantas barba- 
car griebiasi kitokio ginklo vatyviausios Vliko partijos, ĮJk Vklast 4 Lietuvos is- 

Ir «erai nadarė nes ka< pnes mus: griebiasi melo ir atstovas, reikėjo suprasti, K - į J • ki trėdo= 
mjik5timusPsfepJ, yS k,asWs kad ”kun»ių“ irjteimitų- lr be *klos
nusikaltėlio bendrininkas. “Okupantą* ieško mū*u Jls b?3 taikęs Vilko
Matulionis tain atcilienė- * upanta* ieško musų diktuojamosios vienybes ne- Matu.ioms taip atsiliepe. tarpe mokytu pakvaišėlių ir: prisiĮaĮkanUesięms. (Nors

tempia juo* sau į talką. Ir kaįkas juokavo, kad, girdi,
jau yratokių vieną kitą ra- kalbėtojas pravardžiuo ja į Į ną juokingą, o kartu ir liūd- 
dę* ir įkinkę* sau j darbą. TALKĄ nesidedančius.“) ną įvykį Lietuvoje-Prieš ke

“Senosios mūsų ateivijos 
didis nuopelnas, kad ji Lie
tuvos laisvei remti sugebėjo A-.- . . .. , .

linti, ir jis atstotų kaltais kitas lėkšto turinio informacijas, apsijungti i didžiule talka— • 1 T10
- i Amerikos Lietuviu Tai-vba ,r dlpIomuotl ^"S^apedzuu,

Bostone ir kitur jau padaryta gera pradžia musų - - ‘....................... * 4 jau nebenori matyti oku-
švente sudominti spaudą, radiją ir televiziją-Štai Bostone trumpai tariant, ALTą-Mes, panto klastos; jie nebenori 
šiemet net 11 radijo stočių vienu ar kitu būdu tą šventę naujieji ateiviai, irgi pagal matyti, kaip mūsų tauta pa- 
paminėjo. Tai labai džiugu, nes gyvename ir veikiame savo išgales jungiamės i tą laipsniui rusinama, perse- 
demokratiniame krašte, kur visuomenės balsas viską le- talką: remiame ALlą. VLI-: klojama, naikinama. -Šitie

“kvietimas vieny- 
ar “linijos nustaty

mas" pravardžiavimais ga
lėtų būti greičiau apibūdin
tas kaip “kurstymas vienos 
visuomenės dalies prieš ki

“Toks 
bėn“

tvirtina, kad mūsų Mažoji 
Lietuva nuo amžių buvusi 
slavų apgyventa.

“Čia tenka paminėti vie-

telius metus profesorius Pa- 
karklis, tikras komunistas- 
bet lietuviškai, ne maskoliš
kai galvojantis komunistas, 
parašė svarbų istorinį vei
kalą. kaip vokiečių kryžiuo
čių ordinas kitąsyk valdė

nia Ta kryptimi reikėtų ir toliau eiti, be to, reikėtų ir Ką remiame bendros talkos nauji okupanto talkininkai, Bet «?<> užkariautus lietuvius Mažo-
™ L.T.,, 3? Ik.. ’tankinti, idėją n darbą; norime, kad užsivožė lietuvio -patrioto mas gynė kalbėtojo tono e- .... ,ip.,lvniphroll„naujų būdų ieškoti, kad mūsų tėvynei laisvės šaukiantis ,ais^u ,iebnd visuotinė 
balsas vis stiprėtų ir platesnes mases pasiektų.

... talka pasidarytų nesugriau- 
Šiemet gerą sumanumo pavyzdį mum> paiode a- nama laisvės kovų pilis, de- 

terburio bei Hartfordo lietuviai, pasirūpinę pakelių įekla- ja> m-Qgų tarpe atsiranda 
minėse lentose iškabinti didžiulius plakatus, skelbiančius kurmių, kurie rausiasi po jos 
mūsų šventę ir mūsų kovos siekius. Beliktų tik pasirūpinti, pamatais, ir termitų, kurie 
kad kitais metais mirgėtų visos didžiosios Amerikos pa- graužia jos sienas.“ 
kėlės, kurios mūsų laisvės žodį skelbtų tūkstančiam pi a- “Dabartinis Lietuvos oku- 
važiuojančių automobilistų. pantas maskolius, koloni-

Šiemet Vasario 16-ji buvo vėl iškilmingai pamitėta zuodamas ir rusindamas 
JAV kongrese. Lietuviai kunigai (J. Matutis iš New Ha- Lietuvą, neišleidžia is akių

patrioto najueuoju tvuv e- joje Lietuvoje mūsų brolių
kauke, jau drįita mū.iikėje nergmgumą gyrė. kaip sa- Prū žemėje Ta k & 
spaudoje prabilti, kad Lie- ko, tr nesigilino i tai-ką sa- spausdino ir paleido į skai. 
tuvos laisvinimo -akcija -e. ko, o kiti tarė a leisk jam jus Lietuvos komunisti. 
santi pasenusi, -atgyventa V ‘espatie lt paliko kalbą,, nį jstaiga Tiktai Kremliaus 
komedija; kad kalbos apie savieigai. agentai Lietuvoje, matyt.

“Juo toliau, juo labiau susigriebė. Jie samprotavo 
•'stiprių žodžių“ srovė kilo. ,.Rai tai „ būti, Ra. 
kai j. pakepo ( kultūrinio ,ini dskaja oblastj to. 
bendradarbiavimo pirs- kia jau maskoliškose knygo

ve vadina mAmrieii išmta. '“it-, se paskelbta, o čia štai -
ve vadina-pažangieji įsmin- kalbėtojas eme pavyzdžius,!,- J-, 
čiai kartais mėgina atsargiai aidinčius daugiausia iš čio- -

Lietuvos laisvinmą esančios 
atsilikusių, sustingusių ir su 
gyveniniu nespėjančių į ko
ją eiti senių kalbos, šito sti
liaus naujieji ir, kaip jie sa

tautą. Okupantas norėtų lietuvių provokatorių tvirti- ba buvo pertraukta ploji- ^Įetavos istoriją, to
mus nutildyti, kad mes pa- kad maskolių fvyk-

feigūnų, kitų valstybių diplomatų, mokslininkų, laikrašti
ninkų ir, žinoma, vietos lietuvių. _ _ _

. v s T z, ooi™+; Vad ir «in mptu Va- šauliui nešauktume taip gar- dyto* deportacijos į Sibirą
Aplamai imant, * ’ , " -yg. šiai apie masinius mūsų tau- ir masiniai nekaltų žmonių

sario 16-sios minėjimai rodo, kad tebesame gy i ry _ vigokio ]uomo h. išžudymai Lietuvoje
tingi ir <<ad kovoje dėl Lietuvos laisvės nesame vieni, o
turime daug ir įtakingų draugų.

ne iš

Sveikinu tave, gimtoji že

me! Gimtasis dangau! Gim

toji saule! Ir jūs, pievos ir 

kalneliai, miškai ir upeliai!

Visa širdimi sveikinu jus! 
Koks gaivus vėjas, dvelkiąs

nuo mano tėviškėlės kalnų! 
Kokiu balzamu tu liejiesi į 
vargšo bėglio krūtinę!

F. Šileris (ii Plėšikų)

amžiaus vyrų ir moterų — 
trėmimus į Sibirą ir vergų 
darbo kacetus. Okupantas 

Mes kritom, kad šviestų jum norėtų mus nutildyti, kad

tolo negali prilygti tiems nu
sikaltimams ir žudymams- 
kuriuo* Lietuvoje įvykdė 
patys lietuviai. Pagal juos, 
kruvinieji okupanto darbai

mais.
Bet konkrečių išvadų nie

kas nedarė.“
Visa tai perskaitę, patys 

galite spręsti, kodėl V. Ras
tenis taip susijaudino ir 
griebė už kepurės, išgirdęs 
kalbėtojo žodžius “Statome

lydžio ištrindamas lietuvių 
tautos vardą iš istorijos la
pų. (Tą knygą “Kryžiuočių 
valstybės santvarkos brao- 
žai“ galite gauti Keleivio 
administracijoje už $2. Kel. 
red).

“Kitas pavyzdys. Šiais 
metais laisvojo pasaulio lie-

padangių »ulė. neskelbtume apie mtoj Lietuvoie tjk p«. laisvės pilį, bet mūsų. tarpe tuviai ir net okupuotos Lie^
mokėtumėt, kaip 

ginti bočių salį,
Kad amžius atsimintų išga

mos ir jų vaikai.

Kad jūs

Jog laisvšis nieks parduot 
negali!

St. Santvaras
♦ * *

Piktas piktą gimdo.

žmones, kankinamus kalė ji- iygrinu# ,u lietuvių pa- j atsiranda kurmių, kurie rau-: tuvos komunistai iškilmin- 
muose, apie musų ūkininkų daryUig „^įkaitimais. siasi po jos pamatais, ir ter- 
baudžiavą kolchozuose ir w . mitų. kurie graužia jos sie-”Tai niekšiškas melas ir 
sovehozuose, apie ju neiš- atpildo šaukiant** nusikalti- 
brendamą vargą ir skurdą, mas visai lietuvių tautai, kai 
apie tikinčiųjų niekinimą ir maniako Hitlerio 
persekiojimą, apie Lietuvos J diški nusikaltimai
turtų grobimą, apie masko
lių kalbos brukimą į mūsų 
mokyklas ir įstaigas, apie zistenciją 
Lietuvos istorijos barbariš- čioms.

primesti visai lietuvių 
tautai, rodžiusiai kietą re- 

Hitlerio užma-1

nas.“
Įdomu buvo sužinoti, kad 

ir Rastenis gailisi savo kai
mynių, pasišovusių piršti 
mums “kultūrinį bendradar
biavimą“, ir smerkia tuos, 
kurie tokiems piršliams ne
pasigaili atviro žodžio.

no meto Europos rašytojų. 
Jo didysis veikalas “Metai“ 
išverstas į daug svetimų kal
bų. O rusai Maskvoje dabar
net vieną gatvę nori pava
dinti Donelaičio vardu! Bet 
jeigu dabar ruskių okupuo
tos Lietuvos jaunimas norė
tų sužinoti; kur tasai didysis 
rašytojas gimė, gyveno, dir
bo ir mirė. veltui ieškotų:
okupanto uždrausta apie 
tai kalbėti ir rašyti, nes juk 
ten dabar tas kraštas, Done
laičio tėviškė — Kalinin- 
gradskaja oblast! Netoli 
Nemuno ta vieta- kur Done
laitis gimė — Lazdynėliai— 
dabar sumaskolinti į Kras- 
noznamensk; Stalupėnai,
kur jis dirbo, dabar — Nes- 
torovo, o Tolminkiemis, kur 
Donelaitis gyveno, klebona
vo, rašė savo didįjį veikalą 
“Metus“ ir mirė, jau da
bar nebe Tolminkiemis, o 
Iljinskoje. Taigi supranta
ma, kodėl Lietuvos okupan
tas neleidžia minėti, kur gi
mė, gyveno, dirbo ir mirė 
mūsų didysis rašytojas Kris
tijonas Donelaitis.

“Dabar prisiminkime ki
tas Lietuvos žemes jos pieti
nėje ir rytinėje dalyje. Išti
si plotai su lietuviškais kai
mais ir miestais atplėšti nuo 
Lietuvos ii- atiduoti vieni 
Lenkijai, kiti Gudijai. Taip
Lietuvos žemelė draskoma, 
parceliuojama; vienur jos 
gyventojai išnaikinti, kitur 
deportuojami ir palaipsniui 
rusinami, kaip Muravjovo 
Koriko laikais- Lietuvių 
kalba visur pamaži išstu
miama savame krašte. Vis
daugiau ir daugiau Lietuvos 
įstaigos prisipildo atėjūnais 
ruskiais tarnautojais, kurie 
nemoka ar nenori lietuviš
kai kalbėti ir tuo būdu ver
čia Lietuvos gyventojus kal
bėti maskoliškai.

''Protarpiais mus pasiekia 
šiurpi žinia, kad raudonasis 
okupantas patylomis ruošia 
Lietuvai- Latvijai ir Estijai 
maskolišką raidyną, vadina
mą graždanką. Apsaugok
Aukščiausias! Tegu tas šė
toniškas sumanymas nepa
vyksta. kaip nepavyko rau
donojo okupanto pirmtakui 
Muravjovui Korikui.

“Prieš mėnesį turėjau 
progos susitikti ir išsikalbėti 
su estu, kuriam prieš tris 
mėnesius pavyko pabėgti 
nuo ruskių. Tasai estas buvo 
žvejys ruskių laive. Laive 
buvę estų- lietuvių, latvių,
bet daugumas — ruskių. 
Man paklausus, ar tie pabal
tiečiai pasikalba savo tarpe 
gimtąja kalba, jis atsakė, 
kad kalbamasi tik ruskių 
kalba, nes raskiai labai ne
mėgsta, kai kas kalbasi jiem 
nesuprantama kalba.

Pačioje Estijoje esą la
bai daug apgyvendinta rus
kių- Jie estų kalbos nesimo
ką — nesą reikalo. Girdi, 
po kokių 50 metų Estijoje

Įdomu ir tas, kad, kaip 
pats V.R. rašo. publika kai-
bėtojui plojo ir kartu su V. nebūsią estų kalbą mokan- 
R- ūz kepures neetupo ir čio žmogaus. Tą pat galima 
koikręcnj išvadų niekas pasakyti ir apie Lietuvos bei 

nedarė. Publika plodama Latvijos šalis tūkstančiais 
išvadas p«iare. Kokių įsva- užplūdusius raudonuosius 
dų V. R. dar norėjo? ruskius.“
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO- ONT. Jo namo gyventojai šios

nelaimes nepastebėjo, o kai
mynai pamanę, kad neatsi
kelia dėl glitumo, pranešė 

”Kur tik geriau, ten dai- policijai. Atvykusi policija 
nuojam, pas mergaites nu- jį' apžiūrėjo/bet neradusi 
važiuojam...“ Tai dainelė, kraujo, o užuodusi degtinės 
kurią dažnai dainuoja kie- kvapą, nuvežė į areštinę 
taisiais gėrimais savąjį prasiblaivyti-
protą praskiedę jaunesnio

Staigi ir netikėta mirtis

amžiaus lietuviai.
Gerdami lietuviai visuo

met mėgsta padainuoti, o 
nevedę ir pas mergaites nu
važiuoti. bet perdaug išgė-

Areštinėje jis sąmonę at
gavo, bet apie įvykusią ne
laimę policijai nepranešė, o 
gal ir pats jos neatsiminė. 
Sekmadieniais teismai ne
dirba, todėl i teismą buvo

Aplamai, minėjimas buvo 
jaukus, bet trumpas. Ilges
nio ir geresnio minėjimo 
šioje Palm Plaza salėje ir 
nebuvo galima surengti, nes 
ta kad ir graži salė ne to
kiems reikalams pritaikyta.

Ateityje bendrinių veiks
nių minėjimai turėtų būti 
lengviau prieinami plačiajai 
visuomenei (šį kaitą Vliko 
minėjimas buvo su vakarie
ne- brangus) ir daugiau 
skelbiami.

J- N..

WELLAND- ONT.

Jie liudija Bobby Baker byloje. Vienas jo sakė. kad. 
kai reikėjo parduoti Puerto Kičo mėsą. jis kreipėsi i 
savo ”«rerą draugą“1 Bakerį, ir tas sutvarkė reikalą, 
gaudamas kas mėnuo po $250, galima sakyti, už nieką.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
ST. PETERSBURG, FLA.

rę kaltais pataiko ne pas nuvežtas tik pirmadienį. Bet 
mergaites, bet Į kapines nu- ir teisme šią nelaimę nutylė-
vaziuoti. jo-

. Dautartas taip pat mėgo Todėl teisėjas, remdama- 
dažr.ai išgerti ir linksmai sis policijos parodymu, jį 
padainuoti, bet neseniai per- nubaudė penkiomis paromis 
daug išgėręs, nuvažiavo ne arešto, arba dešimt doleriui 
pas mergaites, bet stačiai į pinigine bauda. Bet tiek pi-' 
kapines. nigų prie savęs neturint, bu-

Porą dienų prieš mirtį, jis '° nuv^žtas į miesto arešto 
grižo iš miesto gerokai išgė- namu? bausmės atlikti, 
ręs. Lipdamas slidžiais laip- Bet arešto namuose jis 
teliais prie namo durų pa- tuojau ant grindų susmuko, 
slydo ir virsdamas galvą į o atsikelti nebepajėgė. Tada 
sušalusią žemę taip smar- buvo pakviestas gydytojas, 
kiai sutrenkė,, kad netekęs kuris įsakė jį skubiai iš areš- 
sąmonės nusirito ant šąli- to namų paleisti ir nuvežti 

į ligoninę. Bet nuvežtas į li
goninę tuojau ir mirė.

Velionis buvo dar jaunas 
ir stiprus vyras- Mirdamas 
teturėjo tik 41 metus am
žiaus ir gerai apmokamą

galvio.

įdomios knygos
ROMANAI

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas, apie į darbą. Bet netikėtai sutikta 
motinos meile, jos tikslą ir nelaimė jį be laiko nuvarė 
rūnesti išauklėti savo vai- i kapines. Jo laidotuvėmis
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl.. 
kaina $4.00.

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi

rūpinosi tonmoje provinci
jos vietoje gyvenantis dėdė.

J. M-kas 

TORONTO- ONT.

Pamineji Vliko 
dvidešimtmetį

. x .. .... . , Sausio 18 d. Palm Plaza
juotas romanas iš oolitinių re§torano salėje įvyko Vliko
emigrantų gyvenimo 
psl., kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ

dvidešimtmečio paminėji
mas. Jame dalyvavo aktin- 
gesnieji visuomenės gyve-

TEKA VINGIAIS, romanas nime žmonės- Jų susirinko 
332 psl., kaina $3.50. iš visų srovių apie 100. Ati-

v. ... «... darymo žodi rengėjų komi-
,una,\. teto vardu tarė senas vals-

"Lna^Toi’ LT’kato tiečlų veikėjas
romaną,, J01 ps!., kaina y Vaidotas. Trumpą svei- 

kinimo žodį pasakė konsu- 
Juozas Kralikauskas, TIT - las dr. J. Žmuidzinas. Pa- 

NAGO UGNIS, premijuotas i grindinis kalbėtojas buvo J.
Matulionis, buvęs trečiasis 
Vliko pirmininkas. Jis per
žvelgė Vliko įsikūrimą Lie
tuvoje- jo veiklą ir svarbą 
okupacijos metu ir užsie
niuose- pabrėždamas, kad

romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

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

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas Vlikas buvo ir tebėra kovo-

jančios lietuvių tautos vy
riausioji vadovybė- Kol pa
saulyje vyksta neramumai, į 
kurie nežinia kuo baigsis, i 
Vilkas būtinai reikalingas 
ir kaip toks gali suvaidinti • 
reikšmingą vaidmenį Nepri
klausomos Lietuvos atstaty
mui.

Po pagrindinės kalbos jo-

iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre- kitokių kalbų nebuvo, 
mijuotas romanas, -79 psl.. ^jan ro(iosj, kad tame pami-

Moterys surengė gražų 
minėjimą.

Bendruomenės valdyba 
Lietuvos nepriklausomybės; 
paskelbimo sukakties minė-j 
jimą surengė vasario 8 d.

Ji pradėjo pirm. D- Blu- 
žaitė-Gudaitienė trumpu žo
džiu, po kurio pakvietė kal
bėti viešnią iš Toronto E. 
Jurkevičienę.

Kalbėtoja tarp ko kito sa
vo kalboje plačiau palietė 
mūsų pareigas išeivijoje. Ji 
ypatingą dėmesį kreipė į tė
vus, kurių pareiga savo vai- i
kus išauklėti gerais lietu
viais ir veikėjais. Kalbėtoja 
nurodė kaip pavyzdį jauno
sios kartos veikėją, dabarti
nę Wellando Bendruomenės! 
pirmininkę D. Gudaitienę, j

Didelį įspūdį visiems pa-' 
darė, kai viešnia, baigusi 
kalbėti, Įteikė dovanas visai 
valdybai: pirm. D- Gudai
tienei tautinę juostą- sekr.
Simonaitienei užrašų knyge
lę ir gintarinę sagą ir ižd. O. 
Staškevičienei Lietuvos auk
so — gintaro maišeli. Dova
nas įteikusi viešnia pareiš
kė: ”Šios mano asmeninės 
dovanos teprimena jums jū
sų skaisčią veiklą kaip šis 
gintaras.“ z

Meninę dalį atliko solistė 
Vaclava Žiemelvtė ir baleto 
šokėja D. Rowse. Akompo
navo Z- Skrinskaitė. Jas su
sirinkusieji šiltai priėmė.

Šiais metais Bendruome
nės apylinkės valdybą suda
ro vienos moterys. Jos suge
bėjo ir Į šį minėjimą su
traukti gausų būrį, nors vie
toje lietuvių nedaug. Nema
žai buvo iš tolimesnių vieto
vių. Mačiau Skaisčius is
Vainonos. Brasus iš Hamil
tono, Radvilas iš Port Col- 
bome- Bendruomenės pirm. 
J. Žemaitaitį su žmona iš St. 
Catharines, Šetikus. Liebi- 
nus iš Niagara Falls ir kt.

Minėjimas buvo baigtas 
Tautos himnu-

J. Š.

TIKRA TEISYBĖ

VVINIPEG, MAN. WORCESTER, MASS.

kaina $3,90. nėjime, kuriame buvo susi-
Vytautas Alanta*: TARP rinkę įvairių srovių veikė 

DVIEJŲ GYVENIMU. 462 jai—vlikininkai ir antivli- 
pusl., kaina $4.50. * kininkai—turėjo kiekvienos

srovės atstovas ka nors pa- 
. , sakyti- bandyti išsiaiškinti,
LOTAS RYTAS, 166pusl.. kocičl išsiskyrėm ir kodėl 
kaina $2 00. reikia susivienyti.
pcVia? NFCRiVt’A U1 Taip buvo nusistat-vta iš 
PĘ^IAI eoo i v- J ! pradžių- bet po V. Užupio 
KALNUS, 509 pusi., kaina mirties, kuris buvo trečias 

rengimo komiteto narys, tas 
nusistatymas buvo pakeis-

$5.00.
Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio administracijoj. tas.

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietu 
Sąjungą.”

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

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

Vincą Daubarą palaidojus

Vincas gimė 1902 m. lap
kričio 22 d- Lietuvoje, Šiau
lių apskr.- Radviliškio vals.. 
Šniuraičių kaime.

į Kanadą atvažiavo 1926 
m. Jam. kaip ir visiems ano 
meto emigrantams, isikūri- 
mas buvo gana sunkus. Du 
metus Vincas dirba pas ūki
ninką, o paskui atsikėlė į 
Winnipegą, gavo darbo 
”Canada Cement“ fabrike, 
kuriame ir dirbo visą savo 
gyvenimą. Vincas mokėsi- 
išlaikė egzaminus ir tapo ce
mento išdirbimo specialis
tas.

1929 m. vedė lietuvaitę 
Mazirskaitę- Jiedu išaugino 
lietuviškoje dvasioje, gra
žiai išauklėjo ir išmokė du 
sūnus: Alfredą ir Henrį ir 
dukterį Viktoriją. Tik ket
vertų metų betrūko iki pen
sijos. Gražiai įsikūręs, Vin
cas ir visa šeima laukė, kad 
po sunkių darbų pagaliau 
pasidžiaugtų gyvenimu ir 
pailsėtų.

Likimas lėmė kitaip. 1963 
m. pavasari pradeda Vincui 
skaudėti krūtinę. Joks gydy
mas, jokie vaistai nepade
da. Rugsėjo 4 d. jis atsigu- 
lėy.ligoninę sveikatos ištirti- 
Gydytojai rado vėžį. Rug
sėjo 12 d. padaryta sunki 
plaučių operacija, tačiau li
ga buvo pertoli nužengusi- 
pagalbos nebuvo...

1964 m. sausio 21 d. Vin
cas. žiauriai ligos iškankin
tas, atsiskyrė su šiuo pašau-. 
liu.

Didžiulė lietuvių ir sve-j 
timtaučių minia palydėjo 
velionį į amžino poilsio vie
tą ir nuklojo gėlėmis jo ka-1 
pą-

Vincas visą savo gyveni
mą buvo Keleivio skaityto-

Paskutinė auka

Lietuvai Remti Draugijos 
skyrius vasario 5 d. paskyrė 
Amerikos Lietuviu Tarybai 
auką SI 17.01. Tai paskutinė 
tos organizacijos auka Lie-i 
tuvos laisvinimui, nes ji nu
stoja veikusi. O ši draugija 
yra daug tūkstančių minė-j 
tam reikalui surinkusi, todėl 
ji laidojama su didele šird
gėla.

Vajus Lietuvių Fondui

L. Bendruomenė sudarė 
komitetą, kuris rūpinsis 
rinkti lėšas Lietuvių Fondui. 
Jį sudaro pirm- Antanas 
Giedraitis, sekr, Vincas 
Dabrila- ižd. Vytautas Pra
puolenis, nariai dr. Balys 
Matulionis ir Juozas Matu- 
zaitis.

Gentinis išpardavimas
Seniems Žmonėms Gelbė

ti Draugija kovo 7 d.. 6:30 
vai. vak- Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje rengia centini 
išpardavimą. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti ir tuo 
būdu paremti šią naudingą 
draugiją.

J. Krasinskas

CHICAGO, ILL.

Sužeidė J. Jasaitį

Jonas .Jasaitis, JAV Cent
ro Valdybos pirmininkas, 
vasario 21 d., eidamas sker
sai gatvę, buvo sužeistas 
pravažiuojančio automobi
lio. J- Jasaitis gydosi Cent
ral Community ligoninėje, 
kambarys 219. d r. V. Ma
čiūno priežiūroje.

DĖL SVORIO VARO Iš 
KARIUOMENĖS

JAV oro pajėgų karo la
kūnas kap- Sacane sveria 

jas. Tebūnie jam lengva Ka- į 221 svarą. Jo vyriausybė lie-j 
pė jam svori numesti- bet 
kapitonas nelengvėjo. Vy
riausybė jį kaltina, kad ne
vykdąs Įsakymo- o jis teisi
nasi—mėginęs suliesėti- bet 

Alg. Kezio paroda nepavykę. Trijų pulkininkų
Jo foto kūrinių parodą ko- 

vo 14-15 dienomis organi

nados žemė!
V. Š.

NEW YORK, N.Y.

neatitinkantį jo 
fiziniu

pareigoms 
sąlygųzuoia Lietuvių Bendiuome- nustatytų fizinių sąlygų u 

nės' New Yorko Apygarda torlėl pasalinamas is karino- 
Apreiškimo parapijos salė- menes-
je, Brooklyne. Šia proga pa- Tą klausimą galutinai 
rodos eksponatų autorius spręs krašto apsaugos sek- 
duos pašnekesį, tema "Reli- retorius.
ginius meno paminklus Eu- —---------------------------------
ropoję aplankius“ Pašne- Sovietų Sąjunga Kubai 
kesys bus iliustruotas ek- už cukraus toną moka $99, 
rane rodomom spalvotom o pasaulio rinkos kaina yra

i skaidrėm. , $266.

Lietuvių diena

Vasario mėn. 15 d. St. 
Petersburgo organizacijų 
komitetas surengė Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
46 metų minėjimą, kuris su
traukė daug vietinių gyven
tojų ir svečių. Minėjimas į- 
vyko naujojoje Lietuvių Na
mų salėje, kuri yra labai pa
togi tokiems susibūrimams, 
nes yra erdvi, moderni ir tu
ri pakankamai vietos auto
mobiliams pastatyti.

Lietuvių diena buvo ati
daryta Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Pietų metu chica
gietis teisėjas J Zuris, atos
togaująs St. Petersburge. 
kreipėsi į minėjimo daly
vius, nušviesdamas mūsų 
laisvinimo veiksnių ir jų 
darbų svarba, kviesdamas 
nesigailėti šiam tikslui au
kų ir pats pradėdamas tos 
dienos aukų lapą su stam
bia suma.

Antroje programos daly
je dienos vedėjas A. Ker
nius pasakė įžanginį žodį, 
paprašydamas susirinkusius 
atsistojimu pagerbti žuvu
sius už Lietuvos laisvę ka
rius ir partizanus. Vėliau 
buvo pristatytas pagrindinis 
tos dienos kalbėtojas dr. D. 
Jasaitis.

Jis savo turiningoje, jaus
mingoje kalboje kreipėsi į j 
susirinkusius. kviesdamas 
nepamiršti Tėvynės, pabrėž-j 
damas nedraugingų kaimy
nų jai daromas skriaudas. į 
kurių didžiausią ji išgyvena 
dabar. Nereikia pasiduoti 
vilionėms tų, kurie, akis už
vėrė mūsų tautos kančioms, 
eina ranka rankon su paver-j 
gėjais ir tautos išsigimėliais-1 
I)r. D. Jasaitis baigė savo 
kalbą viltimi, kad mūsų: 
gimtoji šalis ir vėl bus lais
va — reikia tik nenustoti 
vilties.

Minėjimo dalyviai priėmė 
Jungtinio Lietuvių Dienos 
Komiteto paruoštą rezoliu
ciją, kuri bus pasiųsta JAV 
prezidentui, Floridos guber
natoriui. senatoriams ir kon
greso nariams.

Minėjimo pabaigai Geno
vaitė Lipnickienė, akordeo
nu pritariant V. Lipnickui, 
sudainavo keletą solo dai
nų, gi "Dailės“ choras, ved. 
K. štaupo- pasirodė visoje 
savo aukštumoje, darniai 
padainuodamas penketą 
dainų. Chorui pianinu a- 
komponavo A- Pocienė.

Jungtini Minėjimo Komi
tetą sudarė šių organizacijų 
atstovai: ALRKS kuopa 44. 
SLA kuopa 373, Dailės cho
ras, Floridos Amerikos Lie
tuvių Klubas. BALFo sky
rius, St. Petersburgo Ameri
kos Lietuvių Klubas.

Aukų surinkta $278.20.
Pridėjus paties parengimo 
pelną- pinigai pasiųsti lais
vinimo veiksniams: ALTui 
$433.58, Tautos Fondui — 
$30.00.
.. Aukojo:

Po $25: St. Petersburgo 
Amerikos Lietuvių Klubas, 
dr- D. Jasaitis, J. Zuris;

po $10: Amerikos Lietu
vių R. Katalikų 44 kuopa,

Lipnickas. šeštokas, 
kaliūnas.
Po $5.00: Staupas. Paleckis, 
K. Yushka. Sinkus, Karnius, 
Vinciūnai, Goren. Damasku, 
Zigmantas. Karaliūnas, Su- 
romskis, Martinkus. And
rius,. Strombovvski.

Kitų aukos buvo mažes
nės.

SLA RENKA NAUJĄ 
VYKDOMĄJĄ TARYBĄ

Kovo mėnesi vyksta nau
josios SLA Vykdomosios 
Taiybos rinkimai, kurie tę
sis visą mėnesį. Kandidatai 
buvo jau pirmiau nominuo
ti. Rinkimams buvo nomi
nuota visa senoji valdyba ir 
keletas naujų kandidatų- 
Daugiausia balsų nominaci
jose gavo senieji pareigū
nai, nes visi jie yra jau pa
tyrę ir sąžiningi organizaci
jos veikėjai.

Gali būti geri žmonės ir 
nauji kandidatai, bet jie ne
gali turėti reikalingo paty
rimo. Kai seniau nepatyrę
žmonės atsistojo prie SLA 
vairo, tai Susivienijimas dėl 
to turėjo medžiaginių nuo
stolių. sumažėjo ir narių, or
ganizacijos gyvybei buvo 
kilęs rimtas pavojus.

Susivienijimas susitvarkė, 
atsigavo ir pradėjo gražiai 
veikti tiktai dabartinei va
dovybei esant.

Todėl ir šiais rinkimais 
SLA nariai turėtų palikti 
dabartinę Vykdomąją Tary
bą prie organizacijos vairo. 
.Jos sudėtis tokia:
P. P. Dargis, prezidentas; 
S. Gegužis, viceprezidentas: 
Bertha Pivaronas, sekreto
rė; Nora Gugienė- iždininkė, 
E- Mikužiūtė- iždo globėja; 
S. Bredes. iždo globėjas; 
d r. S. Biežis, kvotėjas.

Susivienijimas veikia vi
sose Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoje. o kiekvienos 
valstijos įstatymai yra vis 
kitokie ir griežti,'todėl visus 
juos reikia žinoti- visą SLA 
veiklą su jais derinti, ir to
dėl SLA valdybai reikia tu
rėti daug patyrimo.

S. Michelsonas

Mas

KELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS

33 CAIRNLEA CRASCENT 
BELLSHILL

LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

GERIAUSIA DOVANA

-Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam 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 
■tetai”, kaina $6.00.
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Puslapis ketvirtas

A. Sniečkui svarbiausia — 
trąšos

(E) V įsuose plenumuose, 
suvažiavimuose tebeskamba 
vienintelė gaida: spartinki
me chemijos pramonę, rū-

Vyrų grupėje lietuviui A 
Saunoriui atiteko ketvirtoji 
vieta- Kaune vykusiose dai
liojo čiuožimo varžybose, 
dalyvaujant Lietuvos, Lat- 
vijosir Baltarusijos atsto-

pinkimės mineralinėmis trą- vams, lietuvaitė Lidija Žaly- 
šomis. Kaip paaiškėjo iš tė tapo Pabaltijo ir Baltaru- 
Sniečkaus kalbos, pasakytos sijos dailiojo čiuožimo tur- 
partinio aktyvo susirinkime ny10 nugalėtoja, 
vasario 4 d., Lietuvoje sta
tomi chemijos pramonės ob- Iš laiško broliui
jektai netaiku aprūpinami vicnas Keleivio ^^0. 
(rengimais ir medžiagomis. jas atgfan|e g L^oj/gy.
tad jų fctatj ba .eia. ..mir-m, venancjOs sesers gauta iaiš- 
barė žemes ūkio darbuoto- jo duodame ke]ias (j.
jus dėl neracionalaus trasų . •J tiauAJs.naudojimo. i

. . ... _, ’Tas mus vasara buvoApie mechamzavimo ukv , .. , ,, f. . . - i-v* sausa, karsta, nudžiūvo bul-padeti geriausiai liudija
Sniečkaus žodžiai: Įvairūs 11 GaizaL Rakiau jum>, 
„darbuotojai nežino- kokiu ^et &a* re" daug j
mašinų reikia atitinkamam ko buvau prirašiusi. Gal ką 
kolūkiui, tarybiniam ūkiui... negera parašiau — supykot- 
Mūsų pramonė turi gaminti Gal už tai- kad parašiau ne- 
žemės ūkiui ir ypač gyvuli- žinanti- kaip tu, broli, ir ta

Povilas L> ;g: . čabariinis SLA pirmininkas. Jis vienas te
siūlomas i ta viela ir šio mėnesio rinkimuose.

rūpestingi organizacijos se
ni veikėjai ir šulai išleistuo
se lapeliuose kviečia narius 
balsuoti už dabartinę vado
vybę. kurią sudaro: Povilas 
Dargis—prezidentas. Sta
sy s Gegužis—vicepreziden
tas, Bi onė Pivaronienė— 
sekretorė, Nora Gugienė — 
iždininkė. Eufrozira Miku
žiūtė ir adv. Steponas Bre- 
des — iždo globėjai, dr. Ste-

Jaunimas kalba i jaunimą
Pasaulinės Parodos lie- liepsite į šį mūsų atsišauki' 

tuvių Komiteto Jaunimo mą.
Sekcija kreipiasi į Nevv Yor
ko ir Naujosios Anglijos 
jaunimą šiais žodžiais:
Mieli vienminčiai.

Daugelis lietuvių tautinių
ponas Biežis — daktaras šokių ir chorų š. m. rugpiū- 
kvotėjas. čio 23 d. (sekmadienį) su-

Ir tikrai jie visi turi rei- plauks į New Yorką, į Pa- 
kalingas tam darbui kvalifi-i
kacijas ir saro veikla narių 
tarpe bei visuomenė ie yra

saulinės Parodos Lietuvių
f

Dieną, šiuo tautinių šokių 
bei dainų festivaliu lietuviai

junkimės į talką didingai’ 
Lietuvių DienaiI

Per Pasaulinę Parodą į 
Laisvąjį Pasaulį!

Spaudos Informacijos 
sekcija

ŠNIPAMS RUOŠTI 
MOKYKLOS SOVIETUOJ

vo dukteiys baigs gyveni
mą.

„Nepykite, nes žmonės 
kai’ a ir laikraščiai rašo, 
kad ateityje ir pas jus gali 
būti taip. kaip pas mus yra: 
kad Amerikoje yra daug ko-

ninkystės fermoms tobules
nes mašinas ir mechaniz
mus“

M. Grigaliūnas apie
Lietuvos gyvulininkystę

(E) Maskvoje vasario
mėn. Įvykusiame partijos
CK plenume pranešimą pa- munistų, kad čia trokštama 
darė ir Lietuvos žemės ūkio t okios santvarkos kaip mū- 
ministras M. Grigaliūnas. >ų. Pas jus esą labai blogai 
Jis priminė Chruščiovo duo- gyventi. tik skurdas, nedar- 
tą patarimą- kad ūkiai pri- Pag. labai daug bedarbių, 
valą specializuotis gami- benamių, 
nant tuos produktus, kurie; 
ekonomiškai apsimoka. Pa
gal režimini Lietuvos parei- .. 
gūną, pagrindinė gyvuli-j _iau5°mas‘ 
ninkystės šaka Lietuvos zo- pragaras verda ap-
nose būsianti pienine-mėsi- dr.k kiekv ieną dieną, bet jū- 

< u laiškeli skaitydama pa
mirštu visus priešus ir jų pa
darytas skriaudas. Tada šir
dis džiaugiasi jūsų laime?’

„Pašykite nors trumpą 
laiškeli. Mums tai didelis 

Atgimsta šir-

ne ir ▼CI9IlXlw g J V Uliniam j «

Pigūs butai?

Bolševikai visur skelbia-

tė. Greta to antroji pagrin
dinė gyvulininkystės šaka— 
kiaulininkystė arba paukšti
ninkystė. Esą, Lietuvoj pra
dėta statyli didelė paukšti
ninkystės Įmonė, kuli turi
tiekti 46 milionus kiaušiniu kad Lietuvoje butai labai pi 
ir 1.5 tūkstančių tonų paukš- gūs. 
tienos per metus- Kad visoje 
eilėje Lietuvos kolchozų ir 
sovehozų yra žemas gamy-

Neseniai gavau laišką iš 
Lietuvos. Rašo bičiulis- grį
žęs iš Sibiro ir apsigyvenęs 
viename apskrities miestų.

„Sugrįžau iš "plačiosios 
tėvynės“ su visa 4 asmenų 
šeima. Po didelių vargų ga
vau 2 kambarių, vienas 10 

metrų, antras 7 kv- met
ilo 12 a. įvyko respublikinės . ų (20 kv. jardų, Red.), bu- 
civilinės metrikacijos reika- -tą. Už jį moku 12 rublių me
lų tarybos posėdis. V ienas nėšiui, o uždirbu prie staty- 
svarbiausiu bolševiku uždą bes darbų 40-50 rublių per 

mėnesi.“

bos lygis, tai- pagal Griga
liūną. piimoje eilėje kaltin
tini ūkių vadovai.

Peršamos sovietinės 

tradicijos

(E) Pagal „Tiesą“ vasa- kv 
12

vinių tai visuomenėje mėg
ti naujas—sovietines krikš
tynų, sutuoktuvių ar laido
tuvių tradicijas. Kultūros 
ministrui J. Banaičiui pir
mininkaujant, taiyba aptarė 
įvairių pagerbimų papro
čius ir- pasiūlė sutuoktuvių 
ir kt. papročių sveikinimo
bei priesaikų tekstus.-Jau su- .. ... • T • .
kurtas skulptorės E. Ra- te,sa.™ r"™5 I L?e^ 

14 vilnonių skarelių, kokias

Tai tau ir pigumas, jeigu 
žmogus už toki menką bute
li turi mokėti net 25' ; savu 
uždarbio.

Aukštaitis 

Už 7 skareles 220 sv. kiaulė

Vienas chicagietis pasiun-

Už ką balsuosime?
Neseniai pasibaigė kandi

datų nominavimas SLA 
Vykdomosios Tarybos rin
kimams. ir štai dabar orga
nizacija jau ruošiasi kovo 
mėresi vykdyti galutinus 
balsavimus centro vadovy
bei išrinkti. Linkimai karto
jasi kas antri metai, ir į or
ganizacijos gyvenimą jie į- 
neša tam tikrą gyvumą ir ju
dėjimą. Tas visai supranta
ma. nes orgar izacija. kuri? 
sudaro tūl’.starčiai įvairių 
politiniu pažiūrų narių, 
tvarkosi demokratiniais pa
grindais ir jos organų rinki-
mai auivkanii ♦ l-r—Lir’^ivz-; linai?-
visuotinais ir slaptais balsa
vimais. Šie demokratiniai 
požymiai yra labai ryškūs 
visuose or anizacijos rinki
muose- o ypač jos centro va
dovybės — Vykdomosios 
Tarybos rinkimuose, kur 
kandidatų parinkimas yra 
atliekamas visų narių bal
savimais.

Nora Gugienė. dabartinė SLA 
centro iždininkė, kandidatė Į lą 
vieta ir šio mėnesio rinkimuose.

dauskaitės darbo specialus 
medalis, kuris bus Įteikia
mas naujagimiams krikšty
nų (Lietuvoje dabar tai va
dinama „vardynais”) me-

dėvi moterys. Visa tai su 
persiuntimu kainavo apie 
$14.

Po kiek laiko gautas pa
tu. be to- dailininkė L- Puč- dėkos laiškas, kuriame buvo 
koriūtė pagamino dar įvai- pasakyta: „Ačiū labai už 
rius ir partijai priimtinus tų skepetaites, Jas išmainėme 
„vardynų“, sutuoktuvių pa- Į 220 svarų kiaulę, už kurią 
kvietimų, sveikinimų ir at- būtų reikėję mokėti 360 rub- 
menų pavyzdžius. lių.“

L. Balaišytė — teniso ___________________________
čempionė

(E) Vasario mėn. pra
džioje Kaune įvykusiose So-

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą
vietų Sąjungos stalo tenisi- kieki kun> M> Valadkos įdo- 
ninku pinnenybėse čempio
nės vardą laimėjo pasižymė- mios knygos — 
jusi lietuvaitė tenisininkė, ”Ar Romos popiežius yra 
16 m. amž. Laima Balaišvte.
Vilnietė Balaišytė čempio- K ris tau s vietininkas?*
ne jau yra buvusi 1962 m. 227 psl.. kaisa tik $1.20.

Beria Pivaronienė, dabartinė 
SLA centro sekretorė. Ji kandi
datuoja Į ta vietą ir šio mėnesio 
rinkimuose.

orgamzacir jame 
pasireiškiančių 
SLA sugeba Įjungti į savo 
eiles vis naujų narių ir tuo 
didinti jėgas ir užtikrinti at
eiti. Nariai gerai numano- 
kad tai yra nuopelnas da
bartinės SLA vadovybės- 
Todėl ii: kimu išvakarėse,

gyvenime
sunkumų.

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYT?

Lietuvių išeiviu 

PA

VEIKSLU. KAINA MINK 
Š I AIS Vii;S A iŠ $4.00 
KIETAIS— $5.00

KNYGA:
Amerikoje.” DAUG

’Dai bininko Balse“ Nr. 1 
’Šni-savo gausiomis meninėmis >Ta įdėtas straipsnis 

pajėgomis pademonstruos Pajjjs ru°šti mokyklos.“ 
Pasaulinės Parodos daly
viams lietuvių kultūros ly
gį — dainų ir tautinių šokių 
ritvse. lokio masto pasiro- Gatčino — šnipus ruošia 
iv mas pasitaiko tik kaitą Anglijai- JAV, Kanadai, 
per dešimtmetį. Todėl svar- Australijai ir Naujajai Ze- 
bu, kad šis pasirodymas andijai; 
praeitų sėkmingai ir sklan- prakovkos mokykloje sal
džiai. Tam tikslui atsiekti pai ruošiami Skandinavija®

Ten suminėtos šiose vie
tose veikiančios šnipams 
uosti „akademijos“:

kraštams;
Stepnaja mokykloje šni

pai apmokomi PrancūzijaL
Ufoj — Vokietijai; 
Novaja — Afrikos kraš-Eu f razina Mikužiūtė. ilgametė 

SLA centro iždo globėja, taip 
pat kandidatė į tą vietą ir kovo 
mėn. rinkimuose.

Įsigiję didelį pasitikėjimą. 
Ypač prezidentas Povilas 
Dargis nuoširdžiai ir pasi
aukojamai dirbąs organiza
cijai ir siekiąs jos stiprėjimo 
bei didesnės gerovės.

Nors, kaip sakyta, rinki
muose nepaisoma kandida
tų politinių pažirtų, bet 
nuostabiu būdu, gal dau
giau atsitiktinai, į dabartinę 
Vykdomąją Tarybą yra pa
tekę Įvairių politinių Įsitiki
nimų žmonės. Tuo yra išlai
kytas organizacijos pagrin
dinis principas, siekiąs jung
ti į brolišką sąjungą visus 
sero elgesio lietuvius, neat
sižvelgiant į jų lytį. tikybą 
ar politines pažiūras.

Lietuvių Komitetas deda 
daug vilčių į šios pakrantės 
jaunimą, kad mes savo su
manumu ir energija prisidė
tume prie Lietuvių Dienos 
pasisekimo.

Todėl, mieli kolegos, mes tams; 
kreipiamės į Jus, kviesdami Vortočnaja — Azijos ša
lsi jungti į Lietuvių Dieros ^ms ^ar kitur, 
tvarkymo aparatą. į Lietu- Iš „akademijas“ baigusių 
vių jaunimo sekciją- Kvie- taip pat skiriami įvairiom 
čiame visus šiame pakrašty- užsienio tarnybom Sovietų 
:e gyvenančius jaunuolius— sąjungos atstovybėse-
moksleivius ir studentus, ku- 
•ie nedalyvauja choruose ar 
šokių grupėse — Įsijungti i
Jaunimo Sekcijos darna . . .....
Lietuviu Dienos paruošime . z<mu5*s amentaecių m- 
T ivvkdvme sytojas Ernest Hemmgway,j y ' Nobelio ir kitų aukštų pre-

Žemiau pateikiame ketu- mijų laimėtojas, susirgęs ir 
rių Jaunimo sekcijos vedė- nebesitikėdamas pasveikti,

ERNEST HEMINGWAY 
PALIKIMAS

■>< _ 1_ -l_)ų adresus. Jlaionėkit kreip- 196 i m. liepos 2 a. nusizu- 
tis laišku ar telefonu Į vieną dė. Dabar paaiškėjo, kad jo 
iš čia nurodytų vedėjų, siū- paliktas turtas siekia 1 miL 

ir 400 tūkstančių dolerių, iš 
kurių atskaičius visas išlai-

Kostas Čižiūnas, 245 E. 27 
St.. Paterson, N.J. Telefonas

^ant savo talką:
1. Centrinė informacija—

das, žmonai 
milionas.

paliks apie 1

Šiandien, kada prieš 10 
Tvarkantis susivienijimui metų miręs Juozas Stalinas 

demokratiniais pagrindais, pa£iu komunfatu pa.kelb- 
visai suprantama, kad na- \ .
riai, artėjant linkimams, pa- ias didžiausiu žmogžudžiu 
svarsto savo tarpe, už kuri įr jo lavonas ..išmestas iš 
kandidatą atiduoti balsą. - ., , • .Bet reikia pastebėti, lakad

Kelrinkimuose politinis mo- oai Įdomu paskaityti 
mentas veik nepasireiškia ii vio prieš 15 metų išleisti 
balsuotojai daugiausia žiū- knygelę —
ri į kandidato pasiruošimą
ir jo tinkamumą renkamom 
pareigom, o ne i jo politines 
pažiūras. Tai tikrai sveikas 
rinkimų supratimas. Juk or
ganizacijai yra daugiau 
svarbu turėti vadovybėje 
žmones, sugebančius dirbti 
ir vadovauti.

Dabar Susivienijimas yra 
kaip tik pasiekęs geros pa
dėties. ypač finansinės. 
Taip pat, nežiūrint lietuvių

ei

Adv. Steponas Briedis, ilgame
tis SLA centro iždo globėjas. Jis 
kandidatuoja į tą vietą ir šio 
mėnesio rinkimuose.

Pati organizacija visuo
met skyrė didelį dėmesį sa
vo centrinio organo rinki
mams. Jais rūpinasi ir da
bar, kviesdama narius kovo 
mėnesi dalyvauti rinkimuo
se ir. pasinaudojant balsa
vimo laisve, atseit, slaptu 
balsavimu, atiduoti balsą už 
pasirinktus kandidatus-

Domas Kiltenis

UNIJOS IR SKURDAS

274-0926.
2- Eisenos tvarkymas — E- 
valdas Remeza, 47 Van Sie- 
len Avė., Brooklvn, N.Y.

3. Programos tvarkymas 
—Vytas Jurgela, 1497 Put- 
ram Avė., Brooklvn 27, N. 
Y. Tel. EM 6-2494-

4. Stadiono tvarkymas — 
Ant. Vainius. 80-39 87 Rd., 
Woodhaven, N.Y. Telefo
nas HI 1-9761-

Jaunimo organizacijų vei
kėjai, laukiame Jūsų talkos 
sumobilizuoti kuo daugiau
sia jaunųjų jėgų Lietuvių 
Dienos tvarkdarai.

Mieli kolegos, tikimės- 
kad Jūs entuziastingai atsi

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartines lietuviu kalbos

’mcL

BRANDT — VOKIETIJOS 
SOCIALISTŲ VADAS

Nepaprastas Vakarų Vo
kietijos socialdemokratų 
partijos kongresas Berlyno 
majorą Wil’.y Brandt 320 
baisų prieš 9 išrinko partijos 
pirmininku ir kandidatu į 
ministerio pirmininko vietą, 
jei kitais metais partija lai
mės i inkimus.

Senasis partijos pirminin
kas Ollenhauer mirė 1903 
m. gi-uodžio mėnesį.

BADAS INDONEZIJOJ

Javos salos vidury dėl 
sausros badas gresia milio- 
nui žmonių. Jau dahteir ten 
kas mėnuo badu miršta 500 
žmonių.

PLĖŠIA BANKUS IR 
VOKIETIJOJE

Vis didėjantieji bankų a- 
piplėšimai kelia rūpesčio ir 
Vokietijoje. Pernai, dau
giausia dienos metu. buvo

JUOZAS STALINAS,

ARBA KAI? KAU

KAZO RAZBAININ-

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM

JUOZAS STALINAS 
Kaina 25 centai.

Bai Harbour. Fla., posė-i Gidą, daugiau Kaip 30,000 
džiavęs AFL-CIO prezidiu-| žodžių. 586 psl., kaina S7.00. 
mas pritarė prez. Johnsono .... . ,
paskelbtai kovai su skurdu, , Anglų-lietuvių kainos zo- 
bet pabrėžė, kad ta kova tu- • BaravT’kn aP*ę
ii būti daug smarkiau veda- ’.°^ z°dziu, o83 pusrapiai,
ma, nes ji jau bent 10 metų k“lna ........................ $6.00.
pavėluota. | Anglų-lietuvių kalbos žo-

Prezidiumas taip pat nu- dyna», V. Baravyko, 368 
tarė kovoti dėl $2 mažiausio psl. apie 20.000 žodžiu, kai- 
atlyginimo- i na ...................$4.00

žodynas, .edagavc 
Balčikonis ir kt., vra apie 
45,000 žodžių, 990 psl.. apip’ėšti 53 bankai, iš kurių
kaina........... ........... $12.00 plėšikai pagrobė apie milio-
.... ną markių.
Lietuviškai angliškas žo- 

dvna*. Vidaus Peteraičio. II KAIP IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI

Dar turime labai ribotu 
kiekį knygos „Lengvas bū- 
das išmokti angliškai.“ CJą 
parašė S. Michelsonas, kai
na 75 centai.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį, 
metams $5. J

v
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Pasikalbėjimas 
Maikio so Tėvu

— Zdravstui, Maik !
— O ką tas reiškia?

tas, todėl norėjo, kad ameri
kiečiai jį užimtų pirma, ne-

jiems. Iki šiol Chruščiovas, 
vis baugino Ameriką savo 
"sputnikais“ ir "kosmonau
tais,“ bet eidamas tuo keliu 
pamatė, kad jo Sovietiją 
jau neturi duonos- Todėl da
bar sugalvojo pigesnę pro
pagandą — knygą apie Ber
lyno šturmą. Ištraukų iš tos,

Vaiduoklis slankioja po 
Kremliaus rūmus

J. KAMINSKAS

knygos jau paduoda Mask- Amerikietis Bugenius Ly-, Ir Sovietijoje studentija 
vos žurnalas "Literaturnaja ons parašė kelias knygas a- nerimsta. Jos nusivylimas 
Rossija“. lenai taip ir paša- pie Sovietų Sąjungą. Jo nau- pasireiškia ir tuo, kad tarp 
kyla • "Berlyną paėmėme jausi kelionės Įspūdžiai til- jaunimo plinta girtavimas ir 
„ Tr kai P° ”Das Beste“ laikrašty, net kriminaliniai nusikalti-mes, Sovietų pajėgos. Ir kai 
mes jį šturmavom, kiti buvo 
toli nuo tos scenos.“ 
propaganda, tėve.

— Atrodo, kad tavo tei
sybė, Maiki.

Čia tų Įspūdžių dalis atpasa
kojama.

Sovietijos jaunimo 
nuotaikos

Pereitų metų lapkričio

net kriminaliniai nusikalti 
mai. Tai yra esamos sant
varkos padarinys, o kaitų ir 
prieš ją protestas.. Jauni
mas, neturėdamas suprati
mo, kas ir kaip iš tiktųjų bu
vo praeity, su visu aistringu-

KOMNISTAI IR FAŠISTAI Lušniko stadione—buvo pa-
--------  skelbta, kad trys jaunuoliai

Kaip komunistai visada skaitys savo kūrinius: And

mėn. ties Maskvos vartais— mu stoja prieš dabartį. Jisr • 1 • •* • •*! • J •!

pradeda apeliuoti į žmonis 
kūmą ir lygybę ir baigia ne
žmonišku despotizmu, taip 
ir fašistai visada pradeda 
apeliuoti į nacionalizmą ir 
individualizmą ir baigia

rei Voznesenskij, Boris 
Sluckij ir Bella Achmaduli- 
na-

Jų paklausyti susirinko 
14 tūkstančių jaunimo. Į a- 
reną išėjo trys jaunuoliai.-----------y------r icim ujo jaunuviiui.

militariniu kolektyvizmu, Pi-asidėjo literatūros vaka-I___ 11_____ • li_ .v . i* -daug blogesniu, negu ta li
ga, kulią jie sakėsi išgydy- 
sią.

Sydney Harris

siekia sau išsiaiškinti tikrą
sias vertybes, ieško, kur esa
ma teisybės. Visa tai bolše
vizmo režimui tėra "buržu
aziniai prietarai,“ naikinti- 
na "atgyvena“, draudžiami 
"sovietiniam“ žmogui daly
kai.

Būdinga dabartinei So- 
vietijai. autorius sako, ir tai,

Puslapis penktas

Anglijos kariai tiria griuvėsius Limassoi (Ki pro sitio- 
e). Tai graikų-turky kovų vaisiai.

Liberališkoji visuomenės 1934 M. KALENDORIAUS

NAUJ1ENA

------ V ’
ras. Ne tų jaunuolių eilėraš-1 kad dabar atsirado visas po-v • • 1 . • J • 1 _ -T _ _ _ - - _ • .. •• • . • •čiai paskatino tiek daug su
sirinkti, bet jų drąsa, Sovie
tijos padėties kritika. Ir 
daugiau pritarimo susilau
kė tie eilėraščiai, kuriais bu

________ _________ ___„ _ , t........... VLADAS NAGIUS-NA- ; v0 Pu!tas visiems brukamas
— Tas reiškia gut mor- gu rusai ateis- Rusus vokie- GEV1ČIUS, jo gyvenimo i, komunizmas.

» e « « • * • .v.. • 1 1 • 1 _ 1 M • I ■ ■ v 1 _ 1 _  __ _ — —nink, Maiki. Argi tu nei čiai visada laikė barbarais1 darbų apžvalga, redagavo Susirinkusiems buvo įky- 
kiek ruskai nesuranti? ir nenorėjo jų matyli savo dr. Balys Matulionis, labai įėjęs gyvenimo nuobodu-

. . . Irultni-inom-i cnctinėi Tr amt*, crražiai išlpista. daU? 1)3 1T1AS. if iip tl’OŠko išgirsti tei-Aš rusiškai kultūringoj sostinėj. Ir ame- 
nestmo- būtų mjestą užėmę.

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

mas. ir jie troško išgirsti tei
sybės, teisėtumo, laisvės, i-

^au* . bet iš Washingtono atėjo į- t......v___ . - -.
— Nu- tai turėtum pasi- sakymas: Sustoti! Berlynas čiai aprašytas Karo Muzie- dį. Ir tai buvo ne kas kita,

mokyt, ba gali prireikti, prižadėtas mūsų draugams jus, garsėjęs laisvės kovu kaip demonstracija, pri
Ruskiai gali atvežti Ameri- rusams! Ir amerikiečiai lau- paminklais. Okupantas ru-
kon Hitlerį parodyti, tai rei- kė prie Berlyno apie 3 sa- sas šį muziejų panaikino,
kės juos suprasti, ba angels- vaites, kol atmakleno ap- laisvės kovų paminklai din-
kai jis nemoka. driskusi bolševikų raudono- go.

— 0*!ur.jie gaus Hitlen? ji armija ir iškėlė Berlyne Jona$ POEZIJA.
— Cbruscrovas laiko j, savo vėliavą su kuju. Taigi vra .-o ž„maus pocto

Kremliuj aisbaksy. Argi tu maršalas Čuikovas dabar < eį^ra^;aj '499 psŲ, kai- 
neskaitei apie tai Amerikos meluoja sakydamas, kad jisj na ąg * , - , Gruodžio mėnesį Nikita
gazietose? Žinia atėjo tie- užėmęs Berlyną "šturmu.“ j * ' atsilankė Maskvos parodo-
siai iš Maskvos. Jis dabar rašo apie tai kny- Leonard Valiukas, LI- je, kur buvo išstatyti pa-

— Matyt, kad tėvas tątodėl šitos melagingos THUANIA LAND OF HE- veikslai- sukurti prieš 30
žinia girdėjai, bet nesupra- Propagandos tikslas yra iš- ROES, 88 psl teksto ir 95 metų dar Stalino laikais-
Ui- I -arsintl tą knygą. psl. paveikslu, kaina $4.75. i Iki tol jie buvo laikomi pa-

nirait Maik ian slėpti, nes tada buvo nupieš-— O kaip tu ją supratai? I — Olrait Maik, tegul jau ------ ------

Knygoje pirmą kartą pia- aealizmo ir kitų vertybių žo-

dengta literatūros skraiste, \ 
kurią gausiai atsilankė jau
nimas. Panašių demonstra
cijų dabar pasitaiko įvairio
se Sovietijos vietose, ir jos 
vyksta ne vien tik literatūra 
prisidengiant

- u Kaip vu ją supratai; į - Dr. Kazys Grinius. ATSI ti neprisilaikant komunistų
_ Aš supratau taip, kaip • , jo MINIMA. IR MINTYS. I-! partijos linijos.

m - , -• j- tomas. 336 n< . kaina $0.nepagavo. Tai kur jis din- \ ™ 1ji buvo parašyta.
— Nu, tai išvirozyk

man.
ir

— Tai yra skysta Mask
vos propaganda, tėve.

— O ką tas reiškia?
— Reiškia pasigyrimą.
— Bet kodėl jis skystas? 
— Todėl, kad negudriai

pameluotas.

MURKLYS, A. Giedriaus apy
saka, 130 psl., kair.a . . $1.80

Nikita- tą parodą apžiūrė
jęs, įdūko. -Jis įtūžęs, seilių 
nesuvaldydamas, pasakė, 
kad jie piešti asilo uodega. 
Parodą apleisdamas, jis ta
rė : "Šiuo pareiškiu savo ko
vą.“

Ka tie žodžiai reiškia-

dalis nori laikytis toliau nuoi 
komunistų partijos ir nesi- 
angažuoti.

NEBETURIME
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— Vot tebe raz! Net ir, galėtų jį Amerikon atvežti,
pameluotas! Tai išeina, kad tėve?
Maskva giriasi meluodama, ~ x , _A.
arnev — Bet gali būti, Maiki,
- Taip, tėve, meluoja ir ^ad rado .jo apdegusi

ririasi lavoną ir parsivežė Mask-
®iri .' ... von. Padėtas į gerą aisbak-

— Bet ką gali žinoti- 5į? jis galėjo išsilaikyti čie- 
Maiki? Juk toks sutvėrimas lybėje iki šiol. Tai kodėl gi 
kaip Hitleris, yra buvęs, o: dabar jie negalėtų atvežti 
dabar jo niekur nėra. Nu, tai jį Amerikon?
kur jis galėtų būti? Kai ras-

go
— Yra jau tikrai nustaty- KNYGOS JAUNIMUI 

ta, tėve. kad, karą pralaimė
jęs, Hitleris nusišovė Ber
lyne. Jo artimieji lavoną su
vyniojo į kilimą, apipylė ga- GINTARO TAKAIS, J. Na
žolinu ir sudegino. Dabar, rūnės eilėraščiai, daug ilius- —--------- -----
turbūt, jau nėra jo nei kau- tracijų, 64 psl., kaina $1.80. tenka dar luktelti. Bet vie
lų- Tai kaipgi rusai dabai ----- '~1 ™ ' ’’ ~na aišku, kad jaunimas yra 

TRYS SAKALAI, Alf. V ambuto prjtvinkęs laisvės troškimo.
Io pasakų ir padavimų, 186 , rpa? troškimas vis labiau Sa- 

pusl., kaina ......................$2.00 vietijoje plinta. Tu0 Rrem-
GINTARĖUE, J. Narūnės pasa

ka. gražios iliustracijos. 24
liūs yia rimtai susirūpinęs. 
Jis žino, kakd ir praeityje

psl., kaina .............. $1.00 inteligentija buvo

kiai paėmė Berlyną, jis ga
lėjo papulti į jų rankas- To-

— Bet kaipgi jie galėtų į- 
rodyti- kad tai Hitlerio lavo- 

?

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

I ELYNl KARVELIAI, Aloyzo Ba- 
rono apv^ttAaiiės vaikams, 69 psu.................. $1.50VHinn

liaudies 
siekimu reiškėją- Jis žino. 
kad sukilimai Lenkijoje ar 
V engrijoje neapsiėjo be in
teligentų- be studentų veiki
mo.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murki vs vra neturtingos ūkininkės Daugtenės įna-

dėl aš rikuoju, kad Maskvos nas' duk Jis turėj° būti la’ 
žinia gali būti teisinga. oai apdegęs.

— Ta žinia taip ir sako, , ~,^ai dar,gel 'au’ ^a*k’- mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokiu
tėve. Esą. rusams paėmus Aac .u'°,a? * as inamiu—žvirbliu, pelių, žiurkių. -Ji turi šunį, jos kiemą•4 o 1 monelnmkai dabar galėtų • ‘ . . . - ... _ . - -• - •šturmu Berlyną, jie radę te-

Kol kas atrodo, kad da
bartinis režimas, dar nėra 
toks geitas imtis Stalino iš- 
praktikuoto teroro-

Sovietiją be inteligentijos 
negali apsieiti, o ši nori lais-j 
vai mąstyti, kaip normaliam I 
žmogui pridera. Ji jaučia 
ir režimo silpnąją pusę.

Taip iš lėto vyksta rūgi
mas ir auga žmonių laisvės 
troškulys, kuris jau virto 
vaiduokliu ir atsilanko iki 
Kremliaus duių.

P. S.
šio rašytojo mūsų atpasa

kotas straipsnis rodo. kad 
ir Sovietijoje gyvas žmo
gaus protas ir laisvės ilgesys 
dar nėra visiškai nužudytas. 
Visai neabejotina, kad tas 
natūralus laisvės troškimas 
šimtą kartų yra gyvesnis ru
sų pavergtose tautose, ku-

Į
rios savo laisvės dienas ir jų 
žiaurų praradimą dar gerai 
atsimena. Belieka tik tikėti 
ir išlaukti, kol ta nuotaika 
virs liepsnojančiu veiksmu- 
kuris nušluos žmogui prie
varta užkaltus vergiškos sis
temos pančius. Tad reikia 
kietos ištvermės ir mūsų ko
voje šiapus ir anapus geleži
nės uždangos-

JAV federalinės valdžios 
civilinių tarnautojų pernai 
lapkričio gale buvo 2,470- 
571, iš jų 42% krašto apsau
gos įstaigose- 24% pašto- 7 
'7 veteranų administracijo
je ir tt.

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

tvynis revoliucinių eilių ir 
kitų kūrinių- Jie nėra spaus
dinami. bet ranka perrašinė
jami. Esą ir slaptų laikraš
čių, tokiu būdu išeinančių. 
Ir taip iškyla nauji rašyto
jai, gabūs kūrėjai. Labai 
plačiai yra išgarsėjęs jau
nuolis Eugenijus Javtušen- 
ko savo reiškiamų minčių 
drąsumu.

"Ne silpnumo, bet didin
gų ir garbingų žygių laukia 
iš manęs mano Rusija,“ sa
ko jis. "Aš didžiuojuos tuo, 
kad jie nepajėgia manęs pa
laužti ir paklupdvti.“

Kas yra tie "jie,“—vi
siems aišku.

Žaidimas drąsos prieš 
nuobuma vra tuose raštuose
vyraujantis šūkis.

O režimas? Kaip žinoma, 
Stalinui mirus prasidėjo 
atorėkis- Pradžioje Krem
liaus galiūnai pasitenkino 
tuo. kad tą "niekšišką ir 

I klastingąją“ literatūrą, jos 
rašytojus ir skaitytojus iš
plūdo. Sukilimų Vengrijoje 
ir Lenkijoje įbaugintas, Ni
kita rašytojų susirinkime 
pareiškė- kad klusnumas 
partijai ir vyriausybei yra 
būtinas ir kad jei kas nors 
panašaus atsitiktų Sovieti
joje, kaip Vengrijoje, tai Ni
kitos ranka nesudrebėtų 
šaudyti.

Po to labiau liberališki 
kūrėjai savo raštus pradėjo 
dėti į stalčius, o dailininkai 
savo paveikslus į sandėlius.

Bet pogrindis vis raseno, 
ir 1960 m. vėl pasirodė ma
sinė nelegali spauda, tik da
bar jau griežtesnė.

Tas pakitėjusias Sovieti
jos visuomenės nuotaikas 
patvirtino ir ten buvusieji 
1961-62 metais turistai. Tą 
pakartojo ir prof. Billing- 
ton. lankęs Petrogrado uni
versitetą. Būdinga ir tai- 
kad miręs poetas D. Pa
sternakas yra virtęs jauni
mo įkvėpėju. Jaunimas šim
tais lanko jo kapą, kuris va
sarą skendi gėlėse.

Iš literatūros išnyko fan
tastiški komunistiniai did
vyriai, ir juos pakeičia Tols
tojaus- Turgenevo ar Dosto
jevskio kūriniams giminin
gi tipai.

Valdžia žino, kad reikia

Skaityk Stasio Michelso- 
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa 
/eikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir*

PLĖŠĖ DIEVO GARBEI

Taip daręs yra dabar tei
siamasis Keenan, kuris buvo 
pagrobęs žymaus aktoriaus 
Sinatros sūnų, taipgri akto
rių, ir iš jo tėvo tuo būdu iš
reikalavęs $240,000-

Jo rašytą ir dabar surastą 
laišką teisme perskaitė vals
tybės gynėjas. Jame Kee
nan rašo, kad jis gerai ap
galvojęs pasiryžo dideliam 
nusikaltimui, kuris duotų 
jam $100,000, o su tais pini
gais jis per 10 metų taptų 
milionierium.

Savo nusikaltimą Keenan 
esąs pasiryžęs išpirkti auko
mis. Praturtėjęs jis gautus 
pinigus pasižadėjo grąžinti 
Dievui per bažnyčią ir lab
daringas organizacijas.

Šitas prokuroro perskai
tytas laiškas buvo tikra 
bomba, nes kaltinamųjų gy
nėjas Sinatros pagrobimą 
norėjo paversti pokštu. O 
pasirodo- kad čia juokų ne
buvo ir kad tai "dievobai
mingų“ žmonių darbas.

MIESTAI

(E) 1963 m. gyventojų 
skaičius Lenkijos miestuo
se siekė: Varšuva—1-171, 
000. Lodzė—723,000, Kro
kuva—493,000- Vroclav 
(buv. Breslau)—447,000. 
Poznanė—421,000, Gdansk 
-299-000.

kad tai ne jis? ! kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors
XT . . -ir jam tenka priešų dantų ir aštriu sranu :iarai?auti.— Ne, teve jie tokios n- J ‘ ...

zikos nedarys- nes tai galėtų Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
; sugadinti jiems visą biznį, skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apv- ¥<uur,1£l

Berlvno Jiems tik rypi išgarsinti sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-1 paspausti spau(jos cenzūrą, 
šturmuoti jau nereikėjo* ir Čuikovo knygą. ?aka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustrao- tai daro atsargiai. Ji dar
rusai jo nešturmavo. Faktiš- Kai tarp Maskvos ir Wa- ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams bando rašytojus geruoju pa
kai Berlyną jau buvo paėmę phingtono dėl Berlyno vis jr pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 su persiuntimu, veikti — savo naudai įtikin-
amerikiečiai. Jie buvo prie- dar eina ginčai- tai tos kny- Užsakymus ir pinigus prašom siusti šiuo adresu: tL Niklta 5laznal suvaziavn-
ie prie jo visai arti, ir vokie- gos tikslas yra parodyti pa- ' muose pašūkauja- rašytojus
čiai jau nesipriešino. Jie ma- šauliui, kad Berlyną užka- “KELEIVIS” pabara, tik be jokio pasisė
tu, kad karas jau pralaimė- riavo rasai ir jis priklauso. 636 E. Broadway :-------So. Boston 27, Mau. ! kimo.

mavęs. Bet tai yra melas, tė 
ve.

— Kodėl melas?
— Todėl, kad 

šturmuoti jau nei
Kairėje Meksikos ambasadorius Bolivijoje, kuris su 
kitais varė milžiniška šmugelį narkotikais. Paaiškėjo, 
kad jų biznis siekė keliolikos milionų doleriu. Pagaliau 
jie pakliuvo Į New Yorko policijos nagus, čia matome 
juos atvedamus į teismą.

r
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MOTERŲ SKYRIUS
££

S£

4tt£fc> ."S -:
Benediktas Rutkūnas

Juodooji baladė
Eglės viršūnėje juodvarnis supasi,
kranksi vidurnakčio liūdesiu;
šnara stiklinėse ežero lūpose
nendrė^ per sapną sujudusi.

Mėnuo paviršiuje kibirkštis pažeria 
raibstančiu deimanto spindesiu — 
iškelia rankos iš miegančio ežero 
dvarą, prakeiktą legendose--------

Iškilmės rūmų puošniosiose menėse,
dainos vidurnakčio puotoje;
šokyje poros banguodamas genasi,
spindi žvitri sužieduotoji:

glaudžiasi, supasi* šypsena buria ji
šaunų bajorą pažinusi*
dovanų rožėje pilnavidurėje
nuotakos laimė vaidinasi.-.

—Kardus galąstykit! Žirgus balnokite!
Dūmai ir ugnys pasienyje! — 
ragas sugaudžia.-. Blausiasi juokas ten 
iškilmių pirmąją dieną jau.

Orūs dvariūnai, kariagos barzdotieji 
ženklo telaukia- pakilę jie.
—Mūsų pirmoji naktis... Kaipgi joti tau? 
Sukimės meilės kadrilyje!--------

Gundo grafaitė žvilgsniu sužadėtąjį,
kraujas vaidinasi rožėje-------
—Vyrai, suspėsime..- Ko gi skubėti mums? — 
Vėlei kadrylį sau drožia jie.

—Vyrai* prie ginklo! Tuoj iškilmes baikite — 
priešas niokoja mūs šalį jau!..
—Žinią pranešt ne laiku šitą teikiatės: 
nebaigėm vyno dar žalio jo..*

Juokas ir dainos vis audžiasi menėse,
naktį sudrumsdamos giliąją*.*
Šauklio grūmojantis balsas skardenasi:
—Veržiasi priešas į pilį jau!--------
—Už grafo gražuolę išgerkime, dukterį: 
džiaugsmo nedrumskite tyrojo! — 
taure jaunikis pakeldamas stukteri...
Geria ir šoka vėl vyrai jo*

Spaudžiasi nuotaka, šypsena buria ji* 
nerimas sieloje pinasi: 
kvepiančioj rožeje pilnavidurėje 
meilė ir kraujas vaidinasi-------

Didžiosios durys žvangėdamos veriasi:
—Krito pilis jau pasienyj.* Kunigaikštis...

dar ginasi...
—Gerkim jo laimei, valdovas mūs geras jis! 
Žinią skandiname vynuose...-------

Vynas* midus vis putodamas laistosi — 
vyno negėrė dar tokio jie!
Degančio krašto kraujuotos pašvaistėse 
sukas jaunavedžiai šokyje.

Žingsniai už durų nelauktojo puotoje —
baltas šešėlis prie slenksčio sustoja ten--------
Blykšta bajoro jauna sužieduotoji-------
—Ei, muzikantai, kodėl nebegrojate?!

—Sveikas, vaidila! Na* ko gi apniūkęs toks? 
Gal padainuosi ką? Sėskis prie stalo mus!*.
—Trenki, perkūnija! Skradžiai pražūkite! — 
—Moki tu keikti... Taurę tad keliame!

Skelia perkūnas vidurnakčio tylumą —
žiežirbų žirgas ne jodamas--------
Iškilmių dvaras nugrimsta į gilumą, 
žvangančiais rūmais juoduodamas------- --

Juodvarnis eglėje krankdamas supasi*
žiūri į gelmę suspindusią--------
Mirga stiklinėse ežero lūpose 
dvaras* prakeiktas legendose..

Japonijos princas Yoshi. 28 m., antrasis imperat* 
riaus sūnus, susižiedavo su 23 m. amžiaus Hanako Tsu- 
garu. ši rudeni, po Olimpiados žaidynių, jie žada susi
tuokti. Princas yra biologas ir dirba mokslini darbu 
Tokio universitete.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at
saku mus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at 
8 Belgrade Avė., Roslindale, 
Boston. Mass. 02131.

Klausimas

Law,

būti naudingi visiems skai
tytojams.

Rašyti reikia trumpai ir 
aiškiai ir pridėti savo tikrą 
pavardę ir adresą. Pavardės 
ir adreso nespausdinsime, o 
prie klausimo prirašysime 
tik inicialus ir vietą, iš ku
rios klausimas yra atsiųstas.

M* L. Šveikauskienė

KODĖL MOTERYS RUKO

VIENUOLIŲ MADŲ 
PARODA

Ir lietuvių tarpe paplito 
madų parodos. Tuo, matyt, 
užsikrėtė net vienuolės, nes 
Moterų Katalikių Taiybos 
susirinkime Winchesteryje. 
Mass., net vienuolikos ordi

Jš atsiminimų ;p e J.Grinienę
lankyti sveikstanti po pa
kartotinos operacijos Miką 
Bliūdžiu. Jis jau peržengė 
80-sius metus* nepriklauso
moje Lietuvoje buvo Finan
sų Ministerijos departamen
to direktorius. Džiugu buvo 
matyti ne tiktai pasveikusi, 
sustiprėjusi, bet ir pajaunė
jusį bičiulį Miką. Ilgiau ne
gaišdami, abudu grįžome į 
Marijampolę tokią, kokia ji 
buvo 1905 metais, šie metai 
yra žymūs tuo, kad Rusijos 
caras jau buvo priverstas 
paskelbti išgarsėjusį anuo
met laisvių ir Valstybės Dū- 

‘ mos—parlamento sušauki
mo vadinamąjį spalio mėn- 
manifestą. Deja, ir mėnesiui 
nepraėjus- aiškėjo, kad pa
skelbtos laisvės buvo tiktai 
provokacija revoliucionie
riams išaiškinti, nes bau
džiamieji dragūnų ir kazo
kų būriai keliuose sulaiky
davo įtariamus revoliucio- e * ■ 
nierius, ir jie buvo mušami- 
grūdami į kalėjimus.

Lietuvos Socialdemokra
tų partijos nariai ir bendra
minčiai tuomet garsėjo pra
kalbomis — "pamokslais“ 
viešuose žmonių sambūriuo
se turgavietėse, valsčių su
eigose, prie bažnyčių, štai 
Mikui Bliūdžiui teko sakyti 
pamokslą artimiausio Mari
jampolei Kvietiškio vals
čiaus žmonių sueigoje. Tuo
met važiavęs pro valsčiaus 
raštinę Miko tėvas nustebo 
savo sūnaus drąsa, bet nie
ko sūnui nesakė* tiktai na
mie įspėjo, kad pamokslus 
sakytų ne čia pat prie namų 
durų. kur žmonės ir žanda
rai jį gerai pažįsta, 

i
Bliūdžiu ūkis buvo tiktai 

pusantro kilometro nuo 
Marijampolės - Vilkaviškio 
plento. Kas šiuo plentu a- 
nuomet važiuodavo ar eida
vo Marijampolėn, galėjo 
matjli visuomet atviras prie

pat plento buvusio kluono 
duris. Šios durys sąmonin
gai buvo paliekamos atvi
ros, kad nieks nepamanytų, 
kad kluone yra išgarsėjusio 
Marijampolės knygnešio 
Kanceriaus knygų sandėlis.

Bliūdžiu buvo penki bro
liai : Jurgis—daktaras* Mi
kas—chemikas* Jonas—mo
kytojas, Juozas—ūkininkas 
ir Petras—daktaras- Visi 
keturi (be Jurgio gydytojo 
Pilviškiuose), buvo žymūs 
anų metų socialdemokratų 
sąjūdžio dalyviai Marijam
polėje ir apylinkėse. Mari
jampolės socialdemokratų 
sambūriui dar priklausė: 
daktaro brolis Jonas Gri
nius, studentas teisininkas 
Liudas Ciplijauskas, studen
tas teisininkas Juozas Bra
zaitis, studentas teisininkas 
Pijus Grigaitis. Kidolis ir 
kiti.

Sambūrio globėja ir ak
tingoji dalyvė buvo daktaro 
Kazio Griniaus žmona Joa
na. Josios butas buv,o Suval
kijos socialdemokratų sąjū
džio dalyvių pastogė. Čia 
buvo tariamasi dėl Suvalki
jos socialdemokratų konfe
rencijų. čia lankėsi gimna
zijos mokinių slaptosios 
kuopelės dalyviai. Ir čia ra
šančiam- tuomet 6-tos kla
sės gimnazijos mokiniui, te
ko lankytis J. Grinienės bu
te : jos buvau pakviestas ir 
dalyvavau Suvalkijos soci
aldemokratų konferencijo
je- įvykusioje studento Juo
zo Brazaičio tėviškėj, Skar
dupių kaime, netoli Mari
jampolės.

Joanos Grinienės žinioje 
' buvo ir politiniams kali
niams šelpti kasa-

Jauniausias Bliūdžiu bro
lis Petras (vėliau daktaras). 
su Z. Aleksa (Angariečiu) 
buvo įsitaisę Bliūdžiu gyve-

Man netrukus sueis 65 
metai, bet aš turiu dabar ne
sunkų ir gerai apmokamą 
darbą. Tai norėčiau dar ke
lis metus padirbėti. Seniau 
aš dirbau New Yorke, o da
bar Massachusetts dirbu 
jau ketveri metai. Gal man 
galėtumėt pasakyti, kiek 
reikia Massachusetts išdirb
ti. ir jei aš dirbsiu keletą 
metų po to. kai man sueis 
65 metai amžiaus, ar aš ga
lėsiu gauti didesnę senatvės 
pensiją.

J V.
Needham Mass.
Atsakymas

Kadangi senatvės- pensi
ja yra pagrįsta ne atskirų 
valstijų įstatymais* bet fede- 
raliniu įstatymu, tai nesuda
ro reikšmės, kurioje valsti
joje Tamsta dirbai ar dirbi.
Jei Tamsta išdirbsi reika
laujamą laiką, tai pensiją j 
gausi. Gaunamos pensijos! 
dydžio klausimas yra kiek 
sudėtingesnis. Pensijos 'dy
dis priklauso nuo uždarbio 
vidurkio per tam tikrą me
tų skaičių. Kiek metų reikia 
paimti tam apskaičiavimui, 
priklauso nuo Tamstos am
žiaus. Patarčiau Tamstai 
kreiptis į Sočiai Security 
Administration. Baltimore 
35, Maryland. Jie turi visus} 
davinius, kiek Tamsta įmo
kėjai ir kuriais metais kiek 
priklausė prie Tamstos So
čiai Security sąskaitos.

Jei Tamstos darbas 
geriau apmokamas,
ankstyvesnis darbas, Tams
tai gali apsimokėti ilgiau 
padirbti, nes tai pakeis UŽ- DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
darbio vidurki- Šiaip, pats minimai. 464 psl.. kaina....$€.0T 
faktas- kad dilbi po to, kai . 1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi- 
susilaukei 65 m. amžiaus 
pensijos nedidina.

saugotas privatiškumas. Ta
čiau rašant klausimą, reikia 
paduoti ir savo adresą bei 
savo pavardę. Tas adresas 
nebus skelbiamas, tačiau- 
reikalui esant* bus galima 
Tamstoms atsakyti- Kur tik
ro adreso nėra, tai į tokius 
klausimus visai nebus atsa
koma.

Yra ir tokių "klausimų,“ 
kur prisašoma keli lapai ra
šytojo nuomonės įvairiais; 
klausimais ir prašoma įdėti 
į Keleivį. Tokius straipsnius Į 
reikia siųsti tiesiog redakto- 
riūi. Jeigu jis nedės tokių 
straipsnių, tai čia jokie "tar
pininkai“ nepagelbės.

Aš galiu atsakyti tik į tei
sės klausimus.

Keleivis dės klausimus ir 
atsakymus tik tokius- kurie 
yra viešo pobūdžio ir gali

Dėl tų pačių priežasčių, 
dėl kurių rūko ir vyrai: dėl 
malonumo, norėdamos nusi
raminti, pamėgždžiodamos. 
• Juo daugiau moterų gau
na dirbti savarankų įtemp
tą darbą, ypač kuris nesise
ka. tuo dažniau jos siekia 
tų pačių paprastų priemonių 
nusiraminti, kaip ir vyrai.

Jei moteriai kas nepasise
ka. jeigu ji kuo nusivilia, 
ji rūko ar valgo. O rūkyti 
juk geriau jos figūrai-

Moteiys nori greičiau pri
sitaikyti prie aplinkos, negu 
vyrai, ir todėl šiandien rū
kymas yra tapęs tokiu pat 
papročiu, kaip pasakyti 
"Sveikas, kaip gyveni?“ ir 
tt. Moterys nemėgsta eiti 
prieš nusistovėjusią normą.

Taip sako psichoogas dr.
Harod Greenvvood.* * *

Už tėvo galvos vaiko nė 
plaukas nenukrinta.

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
M0SC0W, Barboros Armonie- 

nės ”Krvšiau? kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas
vytis, 222 pusi., kaina ....sS.95.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuviu istorija 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais ....................................... $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkit 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.5e

ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ...................................... $5.00.

yra pasaulio lietuvių žinynas
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuviu rr anglų kalbomis 
anie lietuvius visame pasauly. 

4€4 psl. Kaina ....................... $6.50

negu

nimu antroji dalis, 592 puslaoiai 
Kaina ....................................... $6.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 
1 pasakojimu. l°0 psl. Kaina

tru m nu 
.. $2 00

MIELIEMS KELEIVIO 
SKAITYTOJAMS

nų vienuolės demonstravo 
savo drabužius. Pranešėja 
atkreipė dėmesį, kad ir vie
nuolių drabužiai labiau pri
taikyti šių dienų reikalavi
mams, nes, sako, šiandien 
ir vienuolės naudoja motori
nes susisiekimo priemones. j

Tai turkų laivynas, kuris manevruoja netoli Kipro 
salos. Graikai bijo. kad Turkijos kariai nepradėtų lipti 
įšalą.

Aš gaunu labai daug laiš
kų iš Keleivio skaitytojų. 
Kai kurie klausimai yra ne 
viešo, bet labiau asmeniško 
pobūdžio, ir į tokius sten
giuosi pagal reikalą atsaky
ti laišku. Tačiau yra ir to
kių laiškų, kuriuose nepažy
mėtas paklausėjo adresas. 
Tie klausimai, kurie telpa 
laikraštyje, yra atžymėti tik 
inicialais (raidėmis), nors 
ir būtų pilnas parašas. Tas 
daroma tam- kad būtų ap-

namo namo pastogėj spaus
tuvę. Mikas (brolis) girdė- 
davęs, kaip virš lubų bildė- 
davo Petro spaustuvė. Čia 
buvo spausdinami socialde
mokratų atsišaukimai. Ka
dangi jau buvo pavojus- kad 
žandarai gali spaustuvę už
klupti* tai ji buvo pergaben
ta į saugesnę vietą—į pašiū
rę prie malūno už Marijam
polės miesto sodo. Bet ir ši 
spaustuvės vieta pagaliau 
buvo nepatikima. — reikėjo 
ir iš čia nešdintis. Spaustu
vę iš čia išvežė pati Joana 
Grinienė neįprastu būdu* 
bet apie tai kitą kartą.

Jonas Valaitis

l * t»11 •; ivl .i.-o,

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

Hšlsi duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti tr 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
$26 pusi. kaina .......................$5.00

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 

kaina ........................... $1.26

NEMUNO SŪNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina...............................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji dalis, 426 ous- 
laoiai Kaina ........................... $4.00

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

TTKRA TElSYBfi APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra. faktų šviesoje. Trumna bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 
lahai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 60 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nu< 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina ........................................ SlO.Of

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose daly*e 
Visos trys dalys įrištos j vien* 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kain kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kieti virtai, 031 puaiaois 
Kaina .................................... $6.00

Stepono Katrtc 
įdomiai Darniytl

grvvi -v et n*rivoa
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .. $5 50

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GA*. 
RES. S2 psl., kaina......... 25 Cnl

RODEI, AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kair.a ............................20 Cnt

JUOZAS STALINAS, arba kati 
Kaukazo išponis buvo paridarea 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam* 144 puria- 
pių. Kaina ................................ $1.1/1

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. S i. J#

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumna* 
socializmo aiškiniri.nas, Kaire. 26 c

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų rašta* dėl bol
ševiku okupacijos ir teroio Lietu
voje. Kaina............................25 Cnt

VISUOTINAS TVANAS. Ar gaiėjo 
toks tvanas būti ir k*> apk tai sa. 
ko mokslas? Kaina...........26 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYC-A. parašė 
M. f’ichelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitu ta-itu valgiu receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.21

CEZARIS, Mirko Jesulič romanat 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos dalys.......... $6.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Ksrys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kainų ........................ $6.04

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina .......... $2.04

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

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo kai o metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveiksiu, 128 puslaniai. 
kaina ........................................ 60 Ct

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

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudingu 
knygų šin dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 50c.

.IETUVA BTTDO, 
labai vaizdžiai ir

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

E. Broedway------ :-------So. Boston 27, Ma

SMM
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VIETINES ŽINIOS
PARENGIMŲ KALENDORIUS nariai ir priimti 3 nauji vy

rai.
Kovo 14 d. I. Vasyliūno

koncertas Jordan Hali-* * ♦
Nors per sausio mėnesi 

pajamų būta $9.226, bet iš-
i ,, • .• - laidų turėta dar daugiau, to-

kovo 22 d. V. Kojelienės, dėl mėnuo baigtas su $8
nuostoliu. Mat, sausio mė
nesi sumokėta valdybai visų 

! praeitų metų atlyginimas—

koncertas Jordan Hali.

Balandžio 3 d. Jordan 
Hali salėj Pabaltiečių Dr-jos t $24)25* 
koncertas — latvis barito
nas Teodore Brilts.* * *

Balandžio 5 d. Sandaros 
Moterų Kiubo banketas naš
lių karalienei pagerbti So.
Bostono Liet. Pil. Dr-jos sa
lėje. * *

Balandžio 12 d. Laisvės 
Varpo dešimtmečio minėji
mas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos III aukšto salėje.* *

Balandžio 18 d. skautų a- 
kademikų šventė So. Bosto
no Liet. Pil. Dr-jos salėj.* *
Balandžio 19 d- J. Gaidelio 
mokinių koncertas Tautinės 
S-gos salėje.

t *

Iš valdybos pranešimo su
žinota. kad ketvirtam aukš
te bus Įvestas apšildymas. 
Medžiagą duos draugija, o 
darbas — skautų, kurie ga
lės veltui ta patalpa naudo
tis- Pagirtina valdyba, kuri1, 
rūpinasi mūsų jaunimo or
ganizaciją globoti.

Ž-is

V. Kojelienės koncertas

Sung Chikuang paskirtas Rau
donosios Kinijos atstovu Pary
žiuje.

savo tiesioginiam uždavi
niui — kovai už Lietuvos 
laisvę organizuoti ir jai va
dovauti.

INDIJOJE TEBEVARO 
VELNIUS

1950 m- Afrikoj tebuvo PLAUK, MANO LAIVELI, 
4 nepriklausomos valstybės Petro Segato eilėraščiai,

----------  (Egiptas, Abesinija, So. Af- 111 psl., kaina......... $2.00
Indijoje, Mardas valstijo- rika ir Liberija), o šiandien NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
orvv^nn 9S mAfn mntp.is TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

MURKLYS, A. Giedriaus graži

je, gyveno 2o metų moteris, jų yra 35.
Ji sirgo histerija. Jos arti-_______
rr.ieji kreipėsi i sodžiaus 
burtininką patarimo. Šis nu-

Apsijungimas VLIKe iš 
jo anksčiau pasitraukusioms
grupėms turi būti laisvas ii bu^ntaiį’l^rfetoTSiš’nū- LIETUVOS 
be derybų, jeigu tik jos pri- tar- ka(, moteris yra piktos
pažįsta kovojančios tautos dvasios apsėsta, ir apsiėmė Gražų 
atstovų 1944 metų vasario w (lvasi išv ti. Moters galite g

ŽEMĖLAPIS
;--------

Lietuvos žemėlapi 
gauti Keleivio admi- 

50 centu.

LIAUDININKAI IR MŪSŲ 
LAISVĖS KOVA

Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos Centro 
Komitetas, visuotinio sąjun-

______ gos narių suvažiavimo Nevv
Valentinos Kojelienės Yorke pavedimu, savo posė- 

(lvrinis-koloratūrinis sopra- dyje 1963. m. gruodžio 15 
nas) iš Chicagos koncertas dieną, apsvarstęs laiko ir 
bus kovo 22 d. Jordan Hali besikeičiančių Įvykių švieso- 
. Pradžia 3:30 vaL popiet, je Lietuvos laisvinimo akci- 
Bilietai nuo $1.50 iki $3.00 ją, priėmė šią

5. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės, siekiančios atsto
vauti visa lietuvių kilmės iš
eiviją, talka ir parama Lie
tuvos laisvinimo akcijoje 
yra lauktina ir skatintina- 
Tačiau jos atstovų dalyva
vimas VLIKo sudėtyje būtų 
priešingas tiek Lietuvių 
Bendruomenės paskirčiai, 
tiek egziliniam Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pobūdžiui.

Pamatęs, kad dūmai ne
veikia, burtininkas sukūrė 
dvigubai dūmingesnę ugnį 
ir moterį, pririšęs prie ak
mens. paliko kambary per 
naktį.

Artimieji naktį girdėjo 
moters šauksmą, bet iki ryto I 
nėjo jos žiūrėti, o išaušus ra
do ją nutroškusią.

DYKAI!
gausi pagal

bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
ranku, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta.. P. O. Box 9112 

Newark 1, N. J.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Teismas pripažino, kad 

burtininkas yra prietarų au
ka, kad jis neturėjo tikslo 

6. Laikydama kotą uz ne- moters nužudyti, todėl ji nu- 
priklausomos Lietuvos at- teisė tik 3 metus kalėti. 
statymą savo aukščiausiu, _____________

Balandžio 24 d. Jordan 
Hali salėj Pabaltiečių Dr-jos 
koncertas — lietuvė pianis
tė Aldona Kepalaitė.

* * *
Balandžio 26 d. So. Bos

tono L. Piliečių Dr-jos salėj 
Stepono Minkaus vadovau
jamo radijo 30 metų sukak
tuvinis ir N. Anglijos gra
žuolės balius.* « *

Birželio 7 d. Laisvės Var
po metinė gegužinė Romu
vos paike Broc-ktone.* # »•

Rugpiūčio 9 d. Minkų ra
dijo 3o m. sukaktuvinė ge
gužinė Brocktone, Fair 
Grounds.

* * *
Spalio 11d. Laisvės Var

po metinis koncertas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžiojoje salėje, 
trečiam aukšte.

Keista apyskaitos priėmimo 
tvarka

Kaip jau užpereitame nu
mery rašyta. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-ja per 1963 
m- turėjo pajamų $105,792. 
56. bruto pelno $59.346.60, 
išlaidų $53,966.55, gryno 
pelno $5,380.05.

Ta apyskaita buvo pa
tvirtinta vasario 21 d. susi
rinkime. nė vienam nariui 
nė žodžio neprasitarus tuo 
ar kitu neaiškiu klausimu. 
Viskas jiems buvo aišku-

-Jiems buvo aišku net ir 
tai, kodėl revizijos komisi
ja jos iki šiol nepatikrino 
(Pagal Įstatus, revizijos ko
misija turi per metus bent 
du kartus patikrinti visą val
dybos veiklą, o tos veiklos 
vaisiai juk suvesti apyskai
toje, taigi, ją rev. komisija 
turi patikrinti, prieš duo
dant susirinkimui tvirtinti).

Net revizijos komisijos 
nariai susirinkime tuo klau
simu nė žodžio netarė. Ne
atsirado ir nario, kuris tą 
klausimą būtų iškėlęs, o 
kartais dėl niekniekių ilgai 
ginčijamasi.

M inėtos dienos susirinki
me buvo prisiminti 5 mirę

jau gaunami kasoje.

Velykinė popietė visiems

rezoliuciją:I
1. Vyriausias Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetas, kuris 
siekia vieno aukščiausio 
tikslo — laisvės Lietuvai ir 
suvereninių teisių atstatymo 
lietuviu tautai, turi veikti 
nekeisdamas egzilinio orga
no prigimties, pagal 1944 
metų vasario mėn. 16 d- 
deklaracijos principus.

2. VLIKas turi būti lietu- 
I vių lėšomis išlaikomas. Iš
kitų šaltinių jis gali priimti 
tik tokią medžiaginę para
mą. kuri jokiomis sąlygomis

Klubas Bostone balandžio 
5 d., per Atvelykį, 3 vai. po
niuose. 484 E. Rourth St. So,

Pabaltijo Lietuvių Moterų 
piet Tautinės Sąjungos na- 
Boston, Mass., ruošia įdo
mią Velykinę Popietę.

Viršutinėje salėje bus tra
dicinis Velykų stalas ir lie
tuviškų rankdarbių paroda.
Apatinėje salėje vaikučius 
sutiks Velykų Bobutė, bur
migučių ridinėjima^ cU^n^ kiną jo sprendimų 

žaidimai ir eilerasciai-11nOt, aa ^a.^a

Kviečiame Bostono visuo
menę praleisti Atvelykio po
pietę malonioje lietuviškoje pastangos organizuoti lais- 
nuotaikoje. vojo pasaulio lietuvių tarpe

Į nuolatini lėšų rinkimą, sie-

laisvės.
-3. i Lįi 1 TJULl ----zl i/1 pauiunuvz

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž- 
nuriti parašyti ir senąjį.

Moterų Klubo Valdyba

Ketvirčiai — nekilnojamojo 
turto tarpininkai

kiant užtikrinti pastovų fon
dą užplanuotai Lietuvos 
laisvinimo akcijai vesti. 
Tam tikslui yra reikalinga

, . ' , įsteigti visose lietuvių kolo-
Pauia ir Edmundas Ket- nijose Tautos Fondo atst0- 

virčiai, plačiai žinomi bran- Vyį,es arba Lietuvos laisvini 
genybių krautuvės savinin- mo akcijos rėmėjų skyrius- 
kai-sumanė tapti ir nekilno- ReiRalui esant> atitįnkamai
jamojo turto tai pininkais. perorganizuoti Tautos Fon- 
Jie išlaikė reikalingus egza- da 
minus ir dabar turi teise 
verstis nekilnojamųjų turtų 4. VLIKas nuolatos turi 

sekti , kad jo darbus mora
liai ir medžiaginiai remtų 
kuo platesni lietuvių išeivių 
sluoksniai. Yra siektinas ir 
visų politinių organizacijų 
bei Laisvės kovos sąjūdžių 
Įsijungimas Į VLIKą. Ta

______ čiau taip ilgai užsitęsusios
Dėl Vasario 16-sios minė- konsolidacijos pastangos 

jimo Sandaros 7 kuopos va- nebeturėtų užimti tiek lai- 
sario mėnesio susirinkimo ko ir dėmesio. Visą laiką ir 
nebuvo. Jis bus kovo 15 d- darbą \LIKas turi pašvęsti 
2:30 vai. popiet savo salėje,
124 F gatvėje.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Kuopos valdyba

pirkimo bei pardavimo tar
pininkavimu. Jų Įstaiga yra 
ten pat, kur ir brangenybių 
krautuvė — 379 Broadway, 
So. Bostone-

Sandariečiai susirenka

Imkit ir skaitykit
ką tik išėjusią
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

uždaviniu, Lietuvos Vals-j 
tiečių Liaudininkų Sąjunga,! 
veikianti- kraštui esant oku
puotam, užsienyje, atydžiai 
seka VLIKo veiklą, džiau
giasi jo atliktais darbais ir 
kartu siekia, kad Lietuvos 
laisvinimo akcija, kurioje

Knyga atveria kelią į 
nuostabų mokslo ir žinių 
pasaulį, atskleidžia tai. kas 
gera ir kilnu.

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri-
pastebima rutinos reiškinių kiečiui padovanoti knygą, 
ir planingo darbo stokos, tai Keleivio administracijo

je galite gauti šias tinkamas 
knvgas:

būtų veiksmingesnė, ryžtin
gesnė ir duotų vis geresnių 
laimėjimų. Tam tikslui Lie
tuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungos Centro Komi
tetas kviečia visas VLIKą
sudarančias organizacijas 
ne tik sesijų metu, bet ir vi- ”Leave your tears in Mos- 
są laika būti aktingai Įsijun- kow«“ parašė B. Armoniene, 

lietuves laisvinimo kaina f*

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

Oil C
darbus kelti naujas laisvi
nimo idėjas, ieškoti veiklai ”Lithuania 
naujų priemonių- Įjungiant roes,“ parašė 
šiam darbui geriausias jė- kaina $4.75. 
gas. -------------

land of he- 
L. Valiukas,

Jieškojimai

žemėlapis rodo mažutę Gabono 
valstybėlę (Afrikoje), kurioje 
jauni kariai buvo sukilę prieš 
valdžią, bet Prancūzijos pagalba 
maištas numalšintas.

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

GYVENIMO VINGIAIS, Į 
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 S5.00.
KATRYNA, Sally Salmi- 

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

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

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’. 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Micheiso

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

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, Mase. 

636 E. Broadway.

Ar turi šitas 
knygas?-

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

LIETUVOS RES PUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 psL, 
kaina 75 centai.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kak 
........................ $0.50

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

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

tuiaitis,
LIGOS. 

24 psl.,
dr. F. Ma- 
kaina S0.25

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psL, 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 ps!.. kaina .. $0.25

Ieškau Uršulės Žemgulai- 
tės-Masiulienės, gyvenusios 
Bostone.

Ja pačią arba tuos, kurie 
ka nors apie ia žino- prašau 
rašyti: Bettv Masikas- 126 
Cherry St.. Cambridge 39.
Mass.

Ieškau savo tėvo George 
Andrei (Jurgio Andrelos. And- 
rilos). Jis buvo suvirintojas
(uelder). dabar turbūt pensi- ATSIMINIMAI APIE JUO- 
ninkas ar bedarbis. Jis pats ar- -- v,
ba kas apie ji ką žinojo ar da- ZĄ LIŪDŽIU, paraše Pct- 
bar žino. labai prašomi man te- ronėlė Liūdžiuvienė, 831 
lefonuoti (STagg 2-5488) arba

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ..................................... $0.76

LSDP FOR LITHUANIA’S 
1REEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psi.. kaina 50 centų

rašyti šiuo adresu:
Geneviene Andrela. 
167 Scholes St., 
Brooklyn 6. N. Y.

. .Išlaidos bus grąžintos. (10)

psl. kaina............. $1.00
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvu«ja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių »r 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 pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir.ę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di- 
eldinis rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo Si 00.00 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 
rauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SI.A kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jo? teikia 
žinias apie apdrauda? ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

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

NERIU K LAUSOMGS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- 
rys, 225 psl.. kaina .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psk, kai
na .....................................  $0.16

Iš DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi.. kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus. 40 psk, kaina $0.15

KAil SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIST ADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psk, kaina .. $0.10

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psU 
xaina .........  ........... .. $0.20

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

ALKOHOLIS IR 
kaina .............

KŪDIKIAI, 
............................. $0.25

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

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

KAS YRA SOCTALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl, kai
na ..................................... $0.30

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

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad way
Sa. Burtos 27,



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 10, 1964 m. kovo 4 d.

Laisvės Varpo sukaktis Aukos Altui

Vietines žinios
BOSTONO ALTo 

PADĖKA

Kovo 7 d. Laisvės Varpo 
radijui sukanka 10 metų. Ta 
proga sveikiname Laisvės 
Varpo vedėją Petrą Viščinį 
ir kitus jo vadovus, linkėda

mi už paskolinimą iš Lietu- mi dar 8arsiau skambėti
vos gauto audinyje išausto 
Lietuvo himno- kuriuo buvo

Bostono apylinkės lietuviam 
per antrąjį dešimtmetį.

Balandžio 12 d. ta sukak
tis bus iškilmingai paminėta

Mūsų narei

VALERIJAI P1EBALDIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukterims Velerijai Katauskienei 
Bostone ir dviem gyvenančiom Lietuvoje gilią 
užuojautą reiškia

SLA 306 kuopa

Be jau paskelbtųjų. Ame
rikos Lietuvių Tarybai Va
sario 16 proga aukojo: A.i 
Tamošiūnas $10. J. Bajer- 
čierė $3. J. Jakulis—$10- 
1. ir Y. Sirutavičiai aukojo 
$o.

fioooeocooeeooooeoooooooc
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Jsiaht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

teeeeoooGoeoeoeseoGoeecea?Amerikos Lietuvių Tary- papuošta kalbėtojų tribūna, 
bos (Alto) skyrius reiškia A. L- Tarybos narei J. Tu-
nuoširdžią padėką visiems ma\icienei už jos pasirūpi- So- Bostono Lietuvių Pilie- 
ir visoms, kurie vienu ar ki- rimą gauti leidimą vienuo- čių Dr-jos salėje, 
tu būdu prisidėjo prie Lie- likoj radijo stočių skelbti ‘_________________

«e►
Sandaros moterų kortų t Stašaitis ir \ ladas Jakima- £

vakaras

tuvos Nepriklausomybės 46 mūsų Lietuves Nepriklauso- 
metų sukakties minėjimo mybės minėjimą anglu kal- 
paruošimo ir jo pasisekimo, ba ir už pasirūpinimą infor

macija amerikiečių spaudo-Ačiū tėvui kun- L. Liau- je.

Sandaros Moterų Klubas
Artėja Kaziuko mugė šį šeštadieni, kovo 7 d. 7:30

vičius (visi iš Brocktono) ir ► 
Vincas Kasakaitis iš Bosto- ► 
no. Kandidatu liko inž. Vik 
toras Kubilius-

Jau keli mėnesiai.
si

vai- vak. Sandaros salėje Amerikos karo veteranami menesiai, kaip rengia kortu vakarą. Jo lai- - , t- ei?
uos.ono s. djies n skautai mingesnieji dalyviai gaus ______________
ruošiasi savo tradicinei Ka- vertingų dovanų ir visi busbai už atlaikytas tą dieną . , . _ . ,------- ----------- .

Šv. Petro bažnyčioje pamal- Dėkojame Laisvės Varpo zluko mugei. Jaunimas su pavaiširti gardžiais užkan
das už mirusius kovoje dėl radijo programos vedėjui savo vadovais suko ilgai Ežiais. Rengėjos kviečia vi- 
Lietuvos laisvės, pasakytą Petrui Viščiniai už paruoši- galvas, kad tik ka naujo su- sus atsilankyti.
tai dienai pritaikytą pa- ma pranešimų anglų kalba galvotų, ko Bostono žmones 
mokslą ir už invokacijos iš- vienuolikai radijo stočių, nematė.

B. U ten i*—namų 
pardavėjas ►

REAL ESTATE 
EDMUND L. KETVIRTIS
PAULA B. KETVIRTIS

LICENSED BROKERS

KETVIRTIS REALTY
373 VVEST BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127

Tel. 268-4649

SAV-ON
i«iti

CO.I

I t t t t
• ROOFING and SIDING
} 469 W. Broad wav, So. Boston { 
' AN 8-2150 »

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

kilmingame minėjime 
kalbėjimą.

Dėkojame St. Dariaus 
Posto vadui Strazdui už su
tvarkymą ir vėliavų Įnešimą 
i Šv. Petro bažnyčią ir iškil
mingąjį minėjimą Thomas 
Park mokyklos salėje:

ramovėnams, skautams ir 
kitoms organizacijoms už 
dalyvavimą su vėliavomis 
minėjime;

SU- Keleivio, Darbininko, Dir
vos, Draugo. Sandaros ir Tė
vynės redakcijoms ir visų 
trijų Bostono lietuviškų ra
dijo valandėlių vedėjams už 
minėjimo garsinimą.

Vasario šešioliktosios mi-

Ramovėnų nauja valdyba

Kovo 1 d. buvo L. Vetera-
Na- ir sugalvojo- O ką, pa

matysite atsilankę kovo 8
d., sekmadieni, 11:30 vai. nų S-gos skyriaus gausus 
įyto i tą dideli kermošių, ku- metinis susirinkimas, kuria
is Įvyks Lietuvių Piliečių me dalyvavo ir St. Dariaus Įvkį„įu 

onlref/-* oolaiD lPfrioniPril] DOStO HtStOVHi--  2 CZI

Bronius Utenis išlaikė eg
zaminus ir gavo leidimą 
verstis nekilnojamojo turto g 
tarpininko verslu. «

MARGUČIAI xXX
Kas nori pirkti gražių ve- *

...... . . . - i ..kiniu margučiu, kreipki- x
Dr-jos 3-čio aukšto salėje, legionierių posto a^c-totai tės i Silver Cafe-332 Broad- ^Reikalaukite jo aukštos

; 368 W. Broad\vay, So. Bos- Strazdas ir Pečiulis. wav So. Bostone. Jei kam x
1 reikalingas iu didesnis skai- g

nėjimo dieną buvo labai tone- Išrinkta nauja valdyba: čįus__praneškite iš anksto- x
blogas oras ir daug kas ne- čia galėsite praleisti visą Dionizas Miežys, Juozas! (13) |x
galėjo i minėjimą atvykti- popietę su savo šeima 
todėl A. L. Taryba kreipia- draugais, 
si i visus, kurie minėjime ne-

Šimtą metų gyvensi, 
jeigu valgysi medų, 
pirkdamas pas lietuvį 

VICTOR THOMAS,
189 Pleosant St., 

Watertown. Mass.

kokybės medaus ir 
So. Bostone 

lietuvių krautuvėse

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

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

Dr. J. Pasakarnio •

dalyvavo, nuoširdžiai prašy- Išalkusius Tėvų Komite-
meninės programos daly 

viams: komp. Jeronimui Tarybos iždininkui J 
Kačinskui ir jo vadovauja- dai šiuo adresu: 
mam Šv. Petro parapijos
chorui, solistui Benediktui 
Povilavičiui, tautinių šokių 
sambūi io vedėjai Onai Ivaš- 
kienei, šokių sambūriui ir 
deklamatorėms B. Adoma
vičiūtei- B. Vaičjurgytei ir

dama savo auka tas pavaišins skaniais pietu-pasiusti . 1 , . . i,c‘ mis, alučiu bei gira. Veiks
" bufetas.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečiad ieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

LAISVES VARPAS
S X L'JOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ' 
kultūrinė radijo programa^ J

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
J Rūpestingai taisome laikrodžiai, 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tei AN 8-4649

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
AM Bandomis 1190 kiio«klu 

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
iŠ WK0X, Framingham, Mass.

VIŠČINIS

Dėmesio, vaikai! Vilkas 
pilkas jau išsivalė savo kai
li ir pakabinęs džiovina, kad 

Aukojusiųjų pavardės vė- išdžiūtų nuo paskutinės 
liau bus paskelbtos laikraš- sniego pūgos, kuris sušlapo 
tyje. grįžtant iš repeticijos su

Visiems aukojusiems ir Raudonkepuraite-
3:30 va!, po pietų šoks: 

visi miško žvėreliai ir gely

636 Broadway- So. Bos
ton- Mass., C2127- VEDĖJAS—P-

173 Arthur SL

BROCKTON 18, MASS. 

Te L JUniper 6-7209

r,

gi
r

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo

L- Baltušytei. Lietuvos gar- tiems- kurie dar aukos. Ai
bės konsului A. Shallnai ir tas reiškia didelę padėką
gubernatoriaus atstovui gen. 
McLaughiin už sveikinimus- 
majorui J. Cogan už guber
natoriaus deklaracijos pa
skaitymą, pagrindiniam kal
bėtojui Vliko vicepirm. Juo
zui Audėnui iš Xe\v Yorko

Vladas Bajerčius
pirmininkas

tės- o Raudonkepuraitė eis 
iankvti senelės.

Bus galima Įsigyti ne tik 
______ pačių skautų pagamintų

Lietuviu Fondui po šimti- ?arbJ' bet teiPg* "P"* i 
nę įmokėjo Monika ir Pra- Končiaus medžio droži-

Nauji šimtininkai

už pasakytą kalbą, adv J. nas Lembeltaį ir Aidona ir nių, audinių ir tt.
Grigaliui uz perduotus Bos- yik Andriušiai.
tono miesto majoro Collms .... ,
linkėjimus ir jo deklaracijos Čia reikia pažymėti- kad .ejima;5 nemo amas.
perskaitymą, skautų akade- M. ir P. Lembertai visada----------------------------------
mikų Bostono skyr. Vytis stambiau paremia Įvairius; COSMOS PARCELS 
pirm. A- Lapšiui už Lietuvos mūsų kultūrinius reikalus- EXPRESS CORP.
Nepriklausomybės paskelbi- gi A. ir V. Andriušių pavyz- _____
mo akto persKaitymą, adv. -lystuiėtų pažadinti ne vie- Įj. krautuvė įvairių prekių, 
A. \ oung už supažindinimą no tautiečio sąžinę, nes oail. priderintu siuntiniam į įvai- 
minėjimo dalyvių su Mass. Viktoras Andriušis yra ne rjus U.S.S.R. valdomus 
valstijos gubernatoi iaus at- tiktai bėdai bis, bet dai ii kraštus- praneša, kad pagal 

sveika- u.S.S.R. «

VNESHPOLSYETORG

stovais gen. McLaughiin ir didžiai pastipusios 
maj. Cogan. H. Mozuraitie- tos.

Trans--Atlantic Travel Service

Visi kviečiami atsilankyti.1

T
{
J

z
I

FISH PIER LIQLOR CO., INC.
19 RAMP STREET

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

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

pasirinktus gėrimus

^fAumTSTsiTroRTUN^

ALIEJAUS ŠILDYMU
FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 21 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet bumerio 
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 bumerio ir jo kontro
lės dalį, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį, 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:

<7 t _________________.... Programa Naujoj Anglijoj
M______________________________iš stoties WLYN, 1360 ki-
- DOVANOS į LIETUVĄ lociklų ir iš stoties FM,

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

giminėms i Lietuvą per mūsų *>4- Perduodama: Vėliausių 
įstaigą. Čia kalbama lietu- pasaulinių žinių santrauka 
vištai, žemomis kainomis r komentarai, muzika, dat 
galima gauti Lietuvoj Ubai ”<» "• Magdutės pasaka, 
vertinamu prekių. Patarnau- „ reikalais kreiptis i

Baltic Flonsts gelių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo-

jam greitai ir sąžiningai.
Paštu gauti sintiniai greitai
pertvarkomi ir pa.iunci.mi. nag Ten
Siuntiniai nueina tvarkingai.___ . v °

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė
Tel. SW 8-2868

Apsidrausk :
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦

mas ir Keleivis.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS ,

Valandos: 2—< ir 6—8 {
Sekmadieniais ir šventadieniais • 

pagal susitarimą «
495 Columbia Road j

Arti Upham’s Corner į
Dorchester, Maaa.

patvarkymą siuntiniai prii
mami siuntėjų pristatytų

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, daiktų (tik ne senų) ar pa- j
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus i vi- pildomi vietoje krautuvėje. • Jūs pasirenkate mokėjimo planą, kuris jums geriausiai tinka.

, , , " v;.: : Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto pianas —
sas \abtybes. . . . ,. . . ( jūsų visos šildvmo išlaidos apmokamos Ivgiomis dalimis per

vietoje išsiunčiant siunti- į 10 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ,
nius, kad gavėjui nereikėtų J 5, Reguliarus patikimas kum pristatymas:

Į Fortu-na seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
t jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ primokėti.
Priimami užsakymai, čia t

390 West BR0ADWAY. So. Boston 27. Ma--.. Te’. AN 8.8764 sumokant nustatytą m<Aes- ; 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS ti, ir užsakyti daiktai prista- / 

kitas Rusiios valdomas sritis. tomi U.S.S.R. vietoje. Be to. Į
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali- prįįmamį maįgto siuntiniai- ? 
ma siųsti iki 44 searų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 3Udaryti čia ar užsakant iš ( 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs- Europos firmų standartiniai • 
kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun- 1 ’ —5 f

GLOBĖ PARCEL SERVICE. lac.

tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų istaigoie
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.

ISTVGt UrtTTVVTšKA. KKFIPKTTF.S LTFTUVTšK V 
VIST SIUNTĖJAI ISTTIKTNO. KAD MCSU IŠDAIGA SA^NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSICNCIA

SIUNTTNU S. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su T\TT'PT®TO

fivmt'^ia’ or:Sw,ami n-’A 9 ’ki ” vai. vak- ketvi’+ad»“'n.ais "O"
S vai. ryt° 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S Vai. ryto iki 12 vai. d.

VEDfiJAS: JONAS ADOMONIS

ar sudaromi pasirinktinai
Siunčiame ir maco* pagei

daujamus kiekius pagal spe
cialų leidimą.

Katalogai gaunami ang
lų- ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti gali rašyti 
lietuviškai.

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

Cosmos Parcels Express 
Corp.

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

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna Į 
Fuel Co_ 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:

FORTUNA FUEL CO.I 
1
/____
ipooaoooooocoooouc i aorwr: bow ouauoooBoooooaeooocoe*:

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

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

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

487 Washington St^ Dorchester, Mass., 02124.

HMMoaeooeeeanoecar»e6riearnceQcocsKx«s

' Draudžiame nuo polio, viso- 
• ’ 15 kių kitokių ligų ir nuo nelai- {

{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. {
} Visais insurance reikalais }
J kreiptis: « :
j BRONIS KONTRIM »
{ Jastirc of thePeaee—Constable ♦ 

598 E. Broadwav t
; So. Boston 27, Mass. j 
J Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 J j 
1  t

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gvdvtcias ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ckis:
287 Concord Rd- Billeriea. Mi

TEL. MO 3-2948

♦

*•*

Dažau ir Taisau t r
,__ -j...-. 3b •Namus iš lauko ir viduje.

Lipdau popierius ir taisau- 
• X viską, ką pataisyti reikia, 
i ė Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
f►
►»■►

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorcheoter, Mass.
Tel. CO 5-5854

A. J. N AMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.Charles J. Kay

LIETUVIS
Plumhinę—Heatin?—Gas—Oil 

License No. 4839
{ Gazo šilimą permainyti 8263

Telefonas: CO 5-5839 _  __
: 12 MT. VERNON STREET | j ^^eZ^pTum 

DORCHESTER 25, MASS. » i j

5 ! 
S !
e e » Į

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
šonu BOSTON. M ASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




