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JAV prezidentas turi spręsti 
sunkiausią klausimą

Prezidentas Johnsonas stovi prieš sunkiausią, klau
simą — ką daryti Vietname? Patarimų jis turi visokių, į 
bet nelengva iš jų pasirinkti kurį vieną geriausią.

Praeitą savaitę Baltuosiuose būtų išnykę. Sovietų Sąjun- 
Rūmuose svarbiausias klau-gos ministeris pirmininkas 
simas buvo ir tebėra Vietna- Kosygin. atvykęs Į Leipcigo 
mo- Prezidentas ilgas valan- mugę. griežtai pasisakė 
das tą klausimą svarstė su prieš JAV dėl jų elgesio 
savo vyliausiais patarėjais v ietname ir tą Baltąją kny- 
ir padėjėjais, bet kas jauigą. žinoma, pavadino ”juo-
nutarta ir kas dar ne, nesa
koma. todėl kai kurie laik
raštininkai dėl to nepaten
kinti prezidentu, kad jis sle
piąs nuo tautos tai. ką ji tu
rėtų žinoti, bet jie pamiršta, 
kad nelaiku savo planų ati
dengimas gali visą reikalą 
pražudyti.

Klausimas sukasi apie 
tai: kariauti, ar eiti derybų?

Derėtis jau seniau pasiū
lė Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle. kuris sako, kad 
ginklu Vietname tikslo ne
pasieksi. Jam paskutiniuoju 
metu pritarė ir Sovietų Są
junga. _

JAV kongrese balsai už ir 
prieš. Bet dauguma pritaria 
vyriausybės politikai, kuri i- 
ki šiol skelbia: jokių derybų 
negali būti. kol šiaurės Viet-! 
namas ir Kinija neįrodys.’ 
kad jos yra apsisprendusios

dąja knyga**, nes. girdi, bal
tojoje knygoje negali būti 
surašyti JAV juodieji dar
bai. Jis reikalauja tuoj iš
traukti iš Vietnamo JAV ka
riuomenę. To paties, žino
ma, reikalauja ir Kinijos bei 
Š- Vietnamo komunistai, o 
pačiame Pietų Vietname 
pradėjo reikalauti budistai.

Prezidentui reikia visa tai 
pasverti ir apsvarstyti. Kol 
kas aišku, kad dabar pradėti 
derybas dar nėra atėjęs tin
kamas laikas. Jas dabar 
pradėti reikštų kapituliuoti 
priešui, bet tokio reikalo dar 
nėra. Jei derybos ir bus pra
dėtos. tai jos turės būti tada. 
kada jos galėtų būti naudin
gos komunistų pavergtam 
Vietnamui. o kartu ir kuriuo 
nors požiūriu demokrati
niam pasauliui. Derybos rei
kalauja nuolaidų, bet jų da-

Pietų \ ietnamą palikti i a- bar (jar vjena pusė nenori 
miai gyventi savoje santvar-i . 
koje. O kol tai bus įrodyta, j 
jau ne tik vietnamiečiai, bet i .
ir JAV lėktuvai su amerikie-' AflZlGafll gresia 
čiais lakūnais taško komu
nistų karinius taikinius- Tuo 
būdu norima įrodyti Šiaurės 
Vietnamo komunistam, kad 
jie gali daugiau nukentėti 
negu pelnyti ir kad jiems iš
mintingiau būtų atsipalai
duoti nuo Kinijos ir susitar
ti su Pietų Vietnamu.
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Dalis Bostono lietuvių, dalyvavusių vasario 16 majorui iškeliant Lietuvos vėliavą prie miesto 
savivaldybės rūmų. Vėliavą laiko Valerija Norvaišienė (kairėje) ir Ona Ivaškienė. kuri ją pa
siuvo iš So. Bostono Lietuvių Piliečiu Br-jos medžiagos. Iš kairės Į dešinę stovi: A. Juknevi
čius, V. Bajerčius, Alto pirm. J. Sonda. V. kapočius. Lietuvos garbės konsulas adv. A. Shallna, 
C. Mališauskas, majoras John F. Collins. J. Lubinas., kun. M. Vembrė, A. Lileikis. Alto vice
pirmininkas adv. J. Grigalus. išrūpinęs leidimą vėliavą pakelti. E. Ketvirtis, sėkmingai rūpinęsis 
vėliavos pakėlimą ir kt. amerikiečių spaudoje išgarsinti, St. Griežė-Jurgelevičius ir A. Matjoška

Unijų vadai ragina pasiruošti 
numatomam ūkio atoslūgiui

ALF-CIO taryba numato ūkio atoslūgi ir siūlo vy
riausybei priemones jam pasiruošti.

Bal Harbour, Fla.. posė-į Japonijoje ŽUVO 61 
džiavo ALF-CIO taryba- Pa-I 
skelbtame nutarime sako- angliakasys 
ma. kad šių metų gale gali-' .. . ...
ma laukti ūkio atoslūgio, to- JaP°nljojc didelį susijau- 
dėl vyriausybė ir privataus sukėlė 61 angliaka-

šio žuvimas dėl dujų sprogi
mo kasykloje. Socialistai ir 
angliakasiu unija dėl to kal
tina darbdavius, nes jie ne- 
siiūpina kasykllų saugumu. 
Jau prieš 10 dienu buvo į- 
spėta. kad kasykloje yra 
perdaug methano dujų, bet 
administracija į tai nekreipė 
dėmesio.

Toje pačioje kasykloje 
1960 m. žuvo 42 žmonės, o 
per 1964 metus visose Japo-

ūkio vadai turi tam jau da
bar ruoštis.

Federalinė- vyriausybė tu
rėtų paskirti 2 bil. dolerių! 
miestų viešiesiems darbam; Į 
turėtų vykdyti platų planą 
ūkiškai prislėgtų sričių at
statymui; pakelti mažiausią 
atlyginimą nuo $1.25 iki $2 
ir jį taikyti tiems, kurių jis 
šiandien dar neliečia; su
trumpinti darbo savaitę iki 
35 valandų, žodžiu, reikia
sustiprinti vartotojų pajėgu- nij°s kasyklose buvo 40.000 
mą daugiau prekių suvarto-1 nelaimingų atsitikimų, ku- 
ti. nes jų su technikos pagal-Į
ba vis daugiau pagamina- Ispanijos studentai 
ma.

ALSS suvažiavimas 
bus Bostone !

Į
Amerikos Lietuvių Soci-| 

alaemokratų Sąjungos suva
žiavimas bus balandžio 24 i 
d- Bostone. Vėliau buspra-i 
nešta plačiau.

Indonezija atima
JAV gumos įmones

Indonezija nutarė nusa
vinti amerikiečiams priklau- 1939.1962 m. buv. aukščiausio

Mirė Austrijos 
prezidentas

Austi ijos prezidentas A- 
dolf Schaerf. 75 m. amž., 
mirė vasario 28 d. Vienoje.

Velionis prezidentu buvo 
išrinktas 1957 m. ir vėl per
rinktas 6 metams 1963 m- 
Jis bu\o teisininkas, jauno

TqitEq Va A

metais 3.7 mil- žmonių pa-i 
sieks 18 metų amžių, tai mi-! 
lionu daugiau negu pernai. 
Daugumas jų ieškos darbo.

streikunia
Ispanijos sostinės univer

siteto 500 studentų demonst
ravo gatvėmis, protestuoda-

todėl reikia daug daugiau 
darbo parūpinti, kad bedar
bių skaičius išsilaikytų bent
dabartiniame lygy (4.8%)., , , ..
Be to, reikia nepamiršti, kad i vadovybes, o ne paskirtas, 
mašinos vis daugiau žmonių', Stuuentus palaiko ir profe- 
rankų pakeičia.

ju organizacijų laisvės var
žymą- Studentai nori turėti 
savo organizacijų rinktas

.   — ----------------- — r-------------------------j — ----- -- —— - ----------- v viApvo JV rzvi j vy

t\aranoje iš iv provmci- bančias gumos įmones. Pra- teismo teisėjas F. Frankfurter.! aiškios socialdemokratiškos

tojų.
,, ___ _ 1x . Jau kuris laikas prancūzų
JA\ paskelbė Batąją ta,.pe reįškiasi nepasitenki- 

knygą, kurioje sudėti doku-j nimaį esama padėtimi. Jie

jų vienoje jų Quebecke j sekmadienį 500 studen-: o.,
dauguma gyventojų Yra tų susirinko prie JAV atsto- ... ... 
prancūzai. Joje gv vena trec- vybėš 30 jų buvo įleisti j vi.; ręs ttash.ngtone.
daiis visos Kanados gyven- prašymui įteikti- Jie iš- ------ —

kabinėjo prieš JAV nu-

m. amž.. šiomis dienomis mi

mentai aiškiai rodo, kad be 
Š. Vietnamo pagalbos parti
zanai P. Vietname jau seniai

.. -■ ■ *..

Čekoslovakijos komunistai pa
galiau išleido išvažiuoti arkiv. 
Josephą Beraną į Romą. bet jis 
negalės sugrįžti. Popiežius jį 
kartu su kitais 26 vyskupais pa 
kėlė į kardinolus.

jaučiasi skriaudžiama ma
žuma. Jų tarpe yra tokių, 
kurie reikalauja atsiskirti 
nuo Kanados, o kiti — tik 
daugiau autonomijos.

Kanados vyriausybės su
daryta 1963 m. Dviejų kal- 
.bų ir dviejų kultui ų komisi
ja paskelbė savo pranešimą.

| kuriame pažymėjo, kad Ka- 
i nada gyvena didžiausios 
krizės metą. Ja reikia tuoj 
susirūpinti, bet. aišku, pasiū
lymų ji nedavė.

Politiku sluoksniuose vra * » 
svarstomas konstitucijos pa
keitimo klausimas Quebe- 
cko provincijai taip, kad ji 

; turėtų didesnę autonomiją ir 
! kad Kanados prancūzai re- 
i sijaustų pekenčiarr.a mažu- 
i ma. bet lygiateisiais su ang
liškai kalbančiais kanadie
čiais.

kreiptus lapelius. Savo rašte'Į Maskva 
jie rašo, kad protestuoja dėl 
Malcolm X nužudymo (pa- neatvyko 
sak jų. jis yra baltųjų au-, R M_kvo- nrad
ka). prieš JAV Vietnamo Kovo 1 d* Movoje piasi-
užpuolimą, JAV imperializ- de-l0 komunutų partijų su
mą, reikalauja, kad Imbasa-i važiavimas kurj buvo su-
dorius išvažiuotų namo. kad .5 , , . , .. .

tav’ - * • * • tikėjo, kad toks suvaziavi-visos JAV įstaigos turinčios 
taip pat apleisti kraštą. ma

PATINKA AL CAPONĖS

šoriai. Policija su demonst
rantais elgėsi labai žiauriai.

Valdžia įsakė uždaryti 
medicinos ir filosofijos sky
rius. ir studentai sustreika
vo. Ten tai didelis įvykis.

x. , ,................ Sudužo 2 lėktuvai,N uzudytasis karingiausių i 
negrų sąjūdžio vadas Mai- ŽUVO 8 asmeny S 
colm X šeštadienį palaido
tas Hartsdale kapinėse. “’s Šiaurės Atlanto 700

Tūkstančiai žmonių sto- ,?a"«or- Me.'; 5V
vėjo gatvėje pamaldų metu sP"-'£° bombonešis ir 
Harleme ir kapinėse. Šimtai | ^nkens tuo metu kai pa- 
poiicininkų saugojo tvarką, i skutinysis pyle degalus į

Taryba susirūpinusi ir dėl
se dienose įsijungęs į savo kapitalo į užsienį išplauki- 
krašto socialdemokratų są
jūdį ir po antrojo pasaulinio 
karo tapęs jo vadu. Dėl jo

laikysenos, ir komunistai jį 
vadino priešu Nr. 1.

Kai naciai užėmė Austri
ją. velionis veikė pogrindy, 
buvo dažnai suimamas.

Jis buvo šeimininkas, kai 
1961 metais Vienoje prezi
dentai John F. Kennedy su
sitiko su Chruščiovu.

mo ir siūlo tą klausimą kon
gresui ištirti.

Malcolm X palaidojo

bet jokių nesusipratimų ne
būta

bomboneši. 8 įgulos narių li
kimas nežinomas, bet tik-

Rojus rasistams
—s pasmerks Kiniją. Ši bu- nnj vahfuhėi
vo nusistačiusi prieš tokį su nu>'W>*lPPl euiSiyue^ 

i važiavimą, nes jis suskaldy

Suimta pora asmenų, ku- nausu- Jle žuvo. 
rie Įtariami nužudę Malcolm i Bombonešis grįžo iš Ispa- 
X- Malcolm X pareigas lai-j nijos. atlikęs pratybų skrai- 
kinai perima jo pusseserė 1 dymą.
Collins, gyv. Bostone. Į

Neic Yorke galimas
spaudos streikas

Prieš 2 metus Nevv Yorko 
laikraščių spausdintojai lai
kėsi sustreikavę net 114 die
nų. Panašus streikas gali bū
ti ir šiemet, jeigu nepavyks

Federalinis teisėjas Jack 
šone. Miss.. Cox pripažino 
kad praeitą vasarą 18 suim 
tųjų ryšium su 3 negrų teisių

tų komunistų frontą.
Kvietimai buvo išsiunti- 

Kuboje didelį pasisekimą nėti 26 valstybių partijoms, 
turi senas Al Caponės fil- bet atstovus atsiuntė tik 18-gynėjų nužudymu ne nusi- 
mas. kuriame vaizduojamas partijų, žinoma, be Sovietų kalto, bet blogai elgesi, ir 
to gengsterio gyvenimas ir Sąjungos. Neatsiuntė į su- 
jo nusikaltimai. Laikraščiai važiavimą atstovų Kinija, 
rašo. kad tas filmas rodąs Albanija, Š. Korėja. Japoni-

FILMAS

tikrąjį JAV gyvenimą.

PLIENO UNIJA JAU 

PRADEDA DERYBAS

ja. Indonezija, Rumunija ir 

S. Vietnamas- Iš JAV stebė

toju dalyvauja vienas atsto

vas.

Dabartiniai KremliausPlieno pramonės darbi
ninkų unija pradėjo derybas vadai pakeitė ir konferenci- 
su darbdaviais sutarties pra- jos tikslą: joje. spėjama, 
tęsimo reikalu. Sutartis bai-! bus daugiau kalbama apie

........ ......................... i giasi gegužės 1 d., ir jei iki į komunistų vienybę, negu a-
Montrealy pirmadienį »u- to laiko nebus susitarta, tai į pie skirtumus su Kinijos ko

sprogo didžiulis namas, ir 
daug žuvusių bei sužeistų.

kils streikas.
Ar unijos pirm- bus Mc-

munistais.
Posėdžiai yra slapti, ir net

Donald ar Abel. dar nežinia. jų vieia nepaskelbta.

todėl 14 jų gresia ne ilgų 
metu kalėjimo bausmė, bet 
daugiausia 1 metai ir keli 
šimtai dolerių pabaudos- Tik
šerifas su padėjėju ir polici- , .
ninkas pripažinti kaltinami susitarti. Kitą sekmadienį tą 
pagal 1870 metų „spalvos į-, klausimą balsuos spaudos u 
statymą“ ir gali gauti 4 me
tus kalėti ir $2000 pabau
dos.

Teismo diena dar nepa
skirta.

Vienas iš suimtųjų prisi
pažino dalyvavęs žudynėse, 
todėl jo byla bus atskirai' 
nagrinėjama Atlantoj. Ga.

nija. Sutartis baigiasi kovo 
30 diena.

Brig. pen. Iam Van Phat vie-
Svarbiausias spaudos dar

bininkų reikalavimas — ap
saugoti juos nuo automati- nas tu. kurie nuvertė gen. Ngu. 
zacijos. kuri atima iŠ žmo- yen Khanh ir išvarė jį iš Viet-
nių darbą- namo atstovauti Jungt. Tautose.

Dėl tokio streiko New Te„ Mdamas jjs nebebus
Yorkas vėl liktų be laikras- ..jingas kitiems generolams.
ęių. _
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Antausis partizanams
Praėję Vasario 16-sios minėjimai buvo antausis ne 

tik Lietuvos pavergimo garbintojams komunistams, bet 
ir mūsų tarpe dar užsilikusiems vieningo laisvinimo' fron
to trukdytojams.

Praeitų metų antroje pusėje i Vyriausių Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą (Vliką) sugrįžo iš jo išėjusieji sam
būriai. Visai neseniai Chicagoje Vliko. Amerikos Lietuvių 
Taiybos ir Bendiuomenės atstovai sutarė dėl Lietuvos 
laisvinimo reikalams skilių lėšų pasidalinimo. Visa tai. 
matyti, taip spėjo nuteikti visuomenę, kad ji tapo dosnes
nė. daugiau aukų sudėjo Vasario 16-sios minėjimuose.

Jau daugiau kaip 20 metų Vasario 16-sios minėjimuo
se sudedamos aukos ėjo Amerikos Lietuvių Tarybai, ku
ri šiame krašte vadovauja laisvinimo veiklai- Ji tomis au- ’ 
komis dalinosi su Vliku. kurio veikla apima visoje žemėje 
išsisklaidžiusius lietuvius. Tik keliose vietose buvo atsi-1 
radę "partizanų“. kurie tą tvarką sugriovė: Vasario 16- 
sios minėjimuose aukas linko kitoms organizacijoms arba. 
sv.ii kę Altui, patys jas išleido ir Altui neatidavė.

Kai dabar visi nekomunistiniai politiniai sambūriai 
yra Vlike ir susitarė dėl lėšų paskirtymo. rodos, nebegali 
būti nė kalbos, kad Vasario 16-sios minėjimuose aukos 
būtų renkamos kam kitam, o ne Aitui.

Deja. tokių nedrausmingų dai esama. Kiek jų yra. 
paaiškės vėliau, o kol kas viešumon išlindo tik Los Ange-i 
les "partizanai“. Tai pati nedrausmingiausią šiuo požiūriu 
kolonija- Tai jos Alto skyrius, surinkęs aukas Altui, ka- j 
daise jų nepasiuntė centrai, bet pats savo nuožiūra išleido.. 
Šiemet jis jau nedrįso taip padaryti. Tik jis. susitaręs su 1* 
tautininkų Lietuvos Nepriklausomybės Talka. Vasario Į 
16-sios minėjime rinko aukas ir kitoms organizacijoms.

Minėtos tautininkų Talkos Los Angeles skyriaus pir-! 
mininkas d r. P- Pamataitis Dino j vasario 3 d. išpeikė 
Altą. O jeigu jis nevertas gero žodžio, tai nevertas nė 
cento.

O Drauge vasario 9 d. laidoje tas pats Pamataiti 
iškilmingai pareiškė, kad jo Talka nerengs atskiro minė-

žemėlapis rodo Vietnamą ir kaimynines valstybes. A ir 
B rodo pagrindini kelią, kuris veda iš sostinės Saigono 
i šiaurės Vietnamą. Tą kelią kontroliuoja komunistę 
partizanai, imdami rinkliavą. Taip jie daro net 60 myliu 
atstume nuo Saigono.

Kaip Stalinas Jaltoj apmovė 
Rooseveltą ir Chnrchillį

jose“. pridurdamas, kad —
"mes jau turime savo paty
rimą su rusais ir jų politi
ka —jie tebėra kaip buvę 
mūsų socialinės santvarkos 
grabeliai“.

Bet Rooseveltas pasiliko
nepajudinamas- ( .

. - , • juo labiau visu Kanados pa-Rezultate, pabuvojus de- siaučia ik rf <
šimt dienų Jaltos konferen- ,UDez.lu- !*?'los P"

beliko tik pasirašyti gos zeme 8tora snleg0 ant"

Reikšmingai sutapo Wins- labai stiprią poziciją. Chur-

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
VIEŠBUČIAI KUPINAI PERPILDYTI

A. Jenkins

clJ°Je- klode apdengta, tarytum
0 ° ?’ U1 . r P01, kiečiausiu plienu sukausty- hkirnas buvo uzanspauduo-jfo sušalusi.„ . ta. susalusi. Žmones įsrausuprantama i , . . ... . .... ... ,- dusiais veidais, apsiašarojęta išdavyste darosi šiandien 1 J

tas. Juo labiau

žinant, kad Roosevelto arti
miausias patarėjas buvo tas 
Alger Hiss. kuris, kaip vė
liau paaiškėjo, būdamas 
aukščiausias valdininkas 
JAV administracijoje, kar
tu buvo ir Sovietų Rusijos 
šnipų tarnybos agentas.

Rooseveltas, kuris, kaip 
vyriausias. Jaltos konferen
cijai pirmininkavo, tikėjosi 
pasieksiąs Įtakos sferų pasi
dalijimo. išvedant liniją
skersai Vokietija ir Europą.

Didžiajame kontinente, atsitikimų, kad atvykę be iš 
anksto užsisakytų kambarių 
pavieniai asmens turi vykti į 
kitas salas, bet ir ten tas 
pat: tuščių kambarių neran
da. Kur dėtis? Naktis, jau 
tamsu, aplinka nežinoma, 
nors gyvas lįsk Į žemę.

Tačiau tuoj čia atsiranda 
patarėjas — automobilio 
vairuotojas ”taximen“ ir 
siūlosi nuvežti i labai puikią 
vietą, Į naktinį klubą, kur 
gali prabūti iki 3-4 vai. ryto- 

Smuklėje bei puošniam 
klube smagus laiko praleidi
mas baisiai daug kainuoja, 
betgi kas čia tokio, juk tu
ristas atvyko su pilnomis ki
šenėmis dolerių, o kadangi 
gemblerysčių čia nėra. tai 
vis vien tuos dolerius reikia 
kaip nors ”unaravai‘‘ išleis- 
tl.

Beje. yra ir tokių, kuine 
atvyksta su šeimomis, ypač 
su mažais vaikais, ir tokie 
tai jau atsiduria labai keb
lioje padėtyje.

Viešbučiuose kambarių 
kainos — $11 iki $18 parai, 
tai pigiausi ir vargiai tokių 
gausi, nes minėtos kainos 
kambariai būna jau išnuo
moti keli mėnesiai iš anks
to. Lengviau gauti viešbuty 
kambari nuo $28 iki $53 pa

tik skuba, eina ir net bėgte 
bėga. kad tik greičiau susi
rastų šiltesnę vietelę kur 
nors lengviau atsikvėpti, nes 
laukt jau ir oro trūksta kvė
puoti, tik garai lyg dūmai 
kamuoliais verčiasi iš bur- 

t nos. Ta i p yra šiaurės Ameri
koje.

Visai kitaip Havajuose. 
Mūsų gražioji gamtos die
vaitė Rali labai mėgsta 
puoštis žydinčiomis gėlėmis, 
kurios savo maloniu kvapu

Stalinas, savo vilko plėšru
mo ir lapės gudrumo cha
rakteriu. iš vienos pusės go
dus. iš kitos plėšrus ir nepa
sitikintis,. neva sutiko su*

nuolatos visus glamonėja.
paplūdimiuose pilna žmo
nių. jaunimas tai vandeny 
plaukioja, tai smėlyje žai- 

j džia. o senimas, kojas pavil- 
su'gęs, barzdas ištempęs, prieš

Roosevelto svajonėmis. bet saulute kaitinasi. —žodžiu.
išsiderėjo laisvę daiyti pa
keitimus pagal būsimą rei
kalą.

tūkstančiai žmonelių volio
jasi smėlynuose prie Ramio
jo vandenyno per dienų die-

Rooseveltas savo tezėse i nas. o naktimis sėdi puoš- 
tuomet nustatė, kad Ameri-! niausiai Įrengtuose salonuo- 
ka neturi noro nei reikalo j se ir smagiai laiką leidžia, 
už 3.000 jūrinių mylių laiky-! lenkdami po mažiuką iš to 
ti Europoje didelę armiją, oi mažo buteliuko, linkėdami

uave tu* tauuiiin«.ų iaiKos snynaus \aoo pa- padalinta Europa ir jos ry- seveltui tarpusavio pasikai
tinę dalis atiduota rusų ko- bėjime Maltos saloje, mė- 
munizrnui. gindamas pavaizduoti, ko*

1945 metų sausio pabai- kia šiurpi gadynė gresia, jei

stangos? Atsakymas — šnipšt! 
štai Naujienų Los Angeles

minėjime aukų surinkta $947. Toje sumoje atskirais pa
stai Naujienų Los Angeies korespondento pranešimu,

2) paversta dirvų ir ganyk-! jame žemyne, tuose didmies- 
lų. tai yra artojų ir piemenų, j čiuose — New Yorke. Chi- 

Rnctnno PHiladel--- t  —— v  , « — --------
munistai ir
kraštu, ko išalkę Rusijos ke=j cagoje

tetroško. Stali-į phijoje. Detroite — žmonės
geidavimais yra skirta $160 Vlikui. $54 Valiuko ”rezoliu-, goję rusų raudonosios armi- Stalinas gaus tai. ko nori. nas prie šio Roosevelto-Mor- 
cijų** komitetui ir tik 3 asmenys viso labo $15 paskyrė į jos masės jau buvo pasieku- Malta buvo vieta, kur du genthau ”plano“ pridėjo sa

vo papildymą,, kad 80 nuo
šimčių Vokietijos pramonės 
įmonių, mašinų ir įrengimų 
turi būti išmontuota ir išga-

Pamataičio Talkai. • sios Oderio upę ir peržengu- didieji, atstovaują visą Va-
Didesnio antausio tas nedrausmingas žmogus savo' s^os Neissę. Stalino marša- karų pasaulį, išsiskyrė ais

tru vra ravpę Ar tac smū<ri« ii ir in taiUnin. lai jau iš tolo seilę rijo. že- kiai priešingai pasisakė.gyvenime vargų yra gavęs. Ar tas smūgis jį ir jo talkinin
kus kiek pamokys, pamatysime vėliau. Reikia manyti, kad 
po tokios pamokos ir jo vienminčiai tokius išsišokėlius 
turės sutramdyti, nes jie visus tautininkus stato į keblią 
padėtį.

mėlapiuose matydami Ber- "Tėveliu Juozapu** visiš-

niekada nedirba, nuolatos 
vien tik atostogauja?

Dauguma havajiečių yra 
Polinezijos salų ar tos kil-!,■■■■ ■ Vfc-A KUriV, VTZ times žmones, 
jojimo, jokios kitos specia
lybės neturi, todėl jie dau
giausia ir dirba viešbučiuo-

li- iš tikrųjų, kasgi pernai visokius patarnavimo dar, 
, i lankiausią atlygini

mą. Tad jie ir klausia, iš kur 
šitie turistai gauna tiek daug 
dolerių ir kodėl juos čia at
sigabenę taip lengvai išlei
džia?

Nejaugi mūsų prezidento 
Johnsono žadamoji stebuk
linga bendruomenė jau ban-? t s • . _ J* a* TT____~

pagamino tuos daugiau kaip 
septynis milionus automo
bilių. tuos milionus televizi-

ius; lyną. kai tuo pačiu metu kai pasitikėjęs Rooseveltas benta. aišku. į Sovietų Rusi-- jos 'aparatų. pagalaiu. kas 
į Krymo vasarvietėje Jaltoje, aklai tikėjo/jog vėliau. į-j be to. karą be sąlygų, tuos lėktuvus pagamino ir

»ua _0 Livadjjog ,-ūmuose, ser-i stoję į Jungtines Tautas, so-' pralaimėję vokiečiai turi iš-, paleido Į padanges, kurie 
itis ir mirties naženklin- irnmnntetinioi vilkai mokėti 20 bilionų aukso do- v^crlion ma ankštvbin nuT,,., . . ... . , „ gantis ir mirties paženklin-i vietų komunistiniai vilkai mokėti 20 bilionų aukso do-j kasdien čia iš aukštybių nu

Juk kiekviena politine organizacija din savus fondus., tas ja V prezidentas Frank-j beregint pavirs geromis de-i leriU karo baudos. į siieidžia ir tūkstančius turis-
ber Vasano menesi nei socialdemokratai, nei krikščionys.. linas Delano Rooseveltas pa-j mokratinėmis avelėmis. Kai j Roosevelto sergančiai gal- į tų atgabena?
nei liaudininkai neskelbė savo kramelių .. tai neleistina tenkintas savimi ir savo role Churchillis savo kolegai pri-’ vosenai tai atrodė labai tei-į Honolulu priemiesty Wai-I doma įgyvendinti ir Hava-
ir tautininkams savąjį tuo metu reklamuoti- Metai turi 12 . sėdėjo tarp kitų dviejų di- kišo, kad jis yra persiėmęs singa: Dievo teismas, atlik-! kiki paplūdimiuose prieš 12! juose? Bet visgi neaišku:
mėnesių, taigi dar turima pakankamai laiko ir tik saviems džiųjų . — energijos kupino "propagandinio idealizmo tas teisingųjų vyrų rankom.! metų. kai mes čia atvykome.; kas ir kaip tas visas gyveni-

; ir ryžtingo Anglijos minis- patosu“. Rooseveltas jam už tiek pralieto kraujo ir i tebuvo 3 pirmos klasės vieš-, mui reikalingiausias reik-
! terio pirmininko Churchillio atkirto, kad jo paties "atsi- pridarytų pasauliui nelai-! bučiai, žemutinėje miestoĮmenispagaminairčiaatga- 
iš dešinės ir vyliūgingo Kau- -likusi kolonialine imperija . mių- • į daly antros klasės 2 ir tre-!bena? Juk pas mus teauga
kazo razbaimnko Josifo V i- nieku nėra geresnė už Stali-Į Taip palankiai dalykams! čios klasės kelios ”flaphau- cukraus ananasai ir daugiau 
sananoviciaus Džugašvili- no sistemą**. Veltui bandė Į krypstant. "Uncle Joe“ (dė- zės“ — iš viso nedaugiau veik n j
Stalino iš kairės., kaip tų šaltakraujis VVinstonas per- Į Juozas) Stalinas pareiškė kaip 500 kambarių. Dabar

reikalams lėšas telkti.

Kas kitur rašoma
V. RASTENĮ KVIEČIA 

Į LIETUVĄ?
Lietuvos Atgimimo Sąjū-

VIENYBEI ALTAS 
JAU FAŠISTIŠKAS

Iki šiol tik komunistai A-

laikų fotografijos parodo. spėti nesveikąjį svajotoją. pretenzijas į visas buvusias i pirmos klasės viešbučių pri- 
Kąjįe ten veike. Nagi pa- kaa jjs sav0 pasitikėjimu vokiečiu žemes i rytus nuo! dygo lyg Dzūkijoje grybų

džio leidžiama Chicagoje merikos Lietuvių Tarybą ir 
"Laisvoji Lietuva“ Nr.3,i kitus ne komunistų ptfiti- 

ginčydamasi su Dirva dėl
buvusiam Dirvos redakto-

nius sambūrius tevadino fa
šis.' ka; bet nuo sausio 28 
d. ir Vienybės leidėja Vale- 

riui, o Lietuvoje tautininkų rjja Tysliavienė viešai tokią 
generaliniam sekretoriui pri- nuomonę reiškia- 
skiriamų nuopelnų, rašo: Minėtos dienos Vienybės

"...nei Lietuvoje, nei išei- purr,eH0 angliškoj daly ra
vi joje jis (V. Rastenis- Kel. so:
red., neo-lithuanų neglobo- ”Mūsų nuomone, Ameri- 
jo ir nerėmė. Garbės narys kos Lietuvių Taryba, o taip 
ir dvasios vadas jis yra to pat ir kiti laisvinimo komite-
pražiistančio jaunimo, kuris į 
tautininkų atžvilgiu priešiš
kai nusistatęs ir nesivaržo 
skelbti mirtis, palankias ir 
mielas dabartiniam okupan
tui. Nebe pagrindo ruskis

tai. atsisakydami tikrovei į 
akis žiūrėti, laisvinimo rei
kalui padaro daugiau žalos, 
negu naudos, nes sąmonin
gai nuslepia Amerikos lie
tuviams. kas vyksta už Ge-

kviestinių į mūsų krašto pa-Į ležinės uždangos. Jų meto- 
vergimo minėjimą garbės da* yra fašistinė propagan- 
svečių sarašan įtraukė ne da“ (Mūsų pabr. Kel. red.).j
t’k gerą buri sukaktuvinin
ko (suprask: V. Rastenio. 
Kel- red.) globojamų jau
nuolių. bet ir patį didįjį jų 
globėia bei vada — V. Ras
tini (Mūsų pabr. Kel. red.).

rteikia manyti, kad V. 
Pnstenis viešai paaiškins tą 
io na kvietimo reikalą-

Matote, jau kokia akiplė-j 
pasidarė vienybinė Į 

moterėlė, kai pati komunis
tinei 'Tikrovei“ meiliai pa
žiūrėjo į akis!

Norėtųsi paglostyti mi
nias. bet nedrąsu: jos kaip 
šuva atsisuks ir įkąs.

Leninas

tenkino Kaukazo razbainin- Stalinu susilauks to paties. Į Oderio. Nors Churchillis ir po lietaus, ir šiandien jau 
yra virš 9.000 kambarių. Po 
metų šiuo laiku numatoma 

prieš du. nieko nepadarė. ' pastatyti išmuomavimui 12, 
' 000 kambarių.

ko visusajTetitus. išduodami ko susilaukė jo pirmtakas, prieš vįena ir prieš kitą pro.
1 jan 20 metų trunkančią Wilsonas po I pasaulinio ka- testavo, bet. likęs vienas 
barbariškiausią vergiją 100 r0 kaį dabar rasai jau spė- 
milionų Rytų Europos žmo- j0 Savo armijomis ir polici- 

ja aptvindyti didelę Euro- 
Vakarų demokratijoms vi- pos dalį ir aiškiai steigia sau 

somis išgalėmis remiant, ištikimą satelitų eilę. ”kur 
Stalinas su savo raudonomis laisvė bus daug labiau pa- 
masėmis buvo jau užėmęs vergia, negu mūsų koloni-

Naują JAV kardinolą—Baltimorės arkiv. Kiwrence J. 
Shebaną sveikina jo brolis su žmona.

Čia istorija, atrodo, ras 
didelę dėmę Churchillio lau
rų vainike: jis sutiko, kad 
visos žemių sritys į rytus 
nuo Oderio ir Naises su Šile-! 
zija būtų iš Vokietijos atim

Šiuo tarpu visi viešbučių 

kambariai išnuomoti, ir at

vykęs be rezervacijų nakvy

nei kambario negausi nė už 

; jokius pinigus. Būna daug

ekas- Viskas būna at
gabenta iš kitur. Tad mūsų 
žmoneliams ir būna di
džiausias galvosūkis, kai 
vietos viešbučiai kasdien tu
ristų perpi^yti.

PIRMOSIOS KREGŽDES
Keleivio 60 m. sukakties 

proga atsiuntė dovanų: A- 
leksas Plavičius iš Clevelan
do $10. Antanas Šileikis iš 
Lewistono. Pa.. $5, A. ir F. 
Frenzeliai iš Castleton. On- 
tario,—$5.

Labai ačiū-

tos ir atiduotos sukomunis- 
tintai I^enkijai. o Rytprū-! ~ -
šiai — senoji Mažoji Lietu- t
va — "laikinai“ paversta so- < raudonųjų maskolių ver- 
vietų Rusijos provincija... I gaiš—kolonizuotų sričių čia-,

Winstonas tuo momentu nu-į būviais, tarp jų ir mūsų te
ramino savo sąžinę. įterpda-I vjmė Lietuva, 
mas klauzulę, kad Rytų Prū-J Nore anglai ir stengiasi 
sijos i ubežiai bus nustatyti, parodyti, kad jų Churchilis 
per būsimas Taikos dery-l visada buvo už tiesą ir lais- 
bas. o kol kas sovietai juos yę“. bet sutinka, kad tas 
pavaldys- Panašiai Churchi-; žmogus vis dėlto nebuvo ge
lis turėjo palaidoti savo sva- i ležinis kancleris ir lemtin- 
jonę Balkanuose, kur pavy-j?ais momentais tragiškai 
ko tik Graikiją apsaugoti nusileido, 
nuo raudonojo tvano antplū-
džio. Rezultate Stalinas sa-,.............. ... • - - - - ■ ■ -» i r-«-
vo raudonajai imperijai to-'
^ut^Z^j^tTiKeleivio prenumerata - gera 

visokiomis progomis
20 milionų tebėra paversti

Harvardo 
per metas išleidžia $110 mi
lionų, o visos Nevados vals
tybė* išlaidos tėra $01 mil.

išsirašyti Keleivį.
i
‘ metams $5.

Kaine
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Vasario 16-ji vienybės . 

ženkle

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 47-ji sukaktis 
Detroite iškilmingai pami
nėta vasario 14 d. Tą dieną 
įvyko masinis tautiečių susi
būrimas Cobo Hali rūmuose, 
vidurmiesty. Milžiniškame 
eilės salių labirinte buvo iš
nuomota 800 vietų patalpa, 
ir

ginga politikė, komunizmą 
pažįstanti kaip nuluptą.

Oficialiąją dalį baigiant, 
buvo priimtos rezoliucijos, 
reikalaujančios suvereninės 
Lietuvos atstatymo.

Meninę dalį atliko šv. An
tano parapijos choras, vado- ■ 
vaujamas Alberto Mateikos.

Po visų vos porą valandų 
užtrukusių iškilmių Cobo

.. , ,.... . .. Hali rūmuose, didelės mi-j! buvo sklidinai pilna. „ios žmonių nužygia.
Pagrindinę kalbą pasakė 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje prezidentas adv. Po

vo prie miesto rotušės, kur 
su mūsų tautos himnu buvo

vilas Dargis- Jo kaisti pato- visą die plevėsavusi šalia 
otimai žodžiai susilaukė | ja V vėliavos 1

Tai tik tiek trumpais 
brūkšniais apie patį pagrin
dinį Nepriklausomybės Die-

gausių ovacijų.
Iš amerikiečių kalbėjo

JAV Kongreso narė Martha 
Griffith. demokratė iš Mi
chigano. labai gabi ir ener-

JDOMIOS KNYGOS 

ROMANAI

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

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

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

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

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

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

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

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

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

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3.00.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRJŽTA J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Alė Rūta, MOTINOS

nos minėjimą. Tikiu moję gi 
minėjimas buvo pradėtas 
jau trejetą dienų anksčiau, 
vasario 11 d.. Michigano 
sostinėje Lansinge. kur. bū
reliui mūsų visuomenininkų 
stebint, gubernatorius Ge
orge Romney pasirašė pro- Į 

i klamaciją. Vasario šeliolik- 
tąją skelbdamas Lietuvos 
Diena Michigane. Tokią pat 
proklamaciją. Vasario še
šioliktąją skelbdabas Lietu
vos Diena Detroito mieste, 
vasano 12 d. pasirašė mies
to burmistras Jerome P. Ca- 
vanagh. O vasario 13 d- Ne
priklausomybės Šventę pa
minėjo šeštadieninės lietu
viškos mokyklos, kartu da
lyvaujant mokiniams, moky- 
tojams ir būriui tėvu, Nepa
mirština. kad lietuviškų 
transliacijų metu iš WJLB 
stoties vasario 13 d. vakare 
ir iš WQRS-FM stoties va
sario 14 d. lytą daug laiko 
buvo paskirta Vasario 16- 
jai prisiminti. Abiejų trans
liacijų metu trumpą žodį ta
rė ir Povilas P- Dargis. O 
vasario 14 d. ryte visose tri
jose lietuvių katalikų baž
nyčiose — Šv. Petro. Dievo 
Apvaizdos ir Šv. Antano — 
buvo iškilmingos pamaldos, 
paskutiniojoje dalyvaujant 
ir organizacijų atstovams su 
vėliavomis, meldžiantis už 
Lietuvos laisvės atgavimą.

Pagal seniai įvestą Det
roito visuomenininkų tradi
ciją, ir šiemet buvo banketu 
pagerbtas pagrindinis minė-

šiomis dienomis į mėnuli pataikęs JAV ardvėlaivis Ranger S per 23 minutes prieš atsimušdamas 
i mėnulį padarė 7.500 nuotraukų ir jas perdavė Į žemę. Paveiksle matome tas vietas, i kurias 
pataikė Ranger 6. 7 ir 8 ir sovietų Lunik II.

sirodė aiškiai dosnesni, au
kodami gerais 20% dau
giau. nei per eilę paskutinių
jų metų. Rinkliavos pasise
kimo paslaptis labai aiški: 
apsijungę laisvinimo veiks
niai kelia publikos pasitikė
jimą. Gaila, kad po apsijun- 
gimo permaža laiko tebuvo 
propagandai išvystyti. O tai 
būtų buvęs dar didesnis 
rinkliavos pasisekimas.

Keturių dienų Vasario 16 
iškilmes užbaigė amerikie
čių spauda ir TV. Vasario 
14 d- naktį. 11 vai., paveiks-' 
luotų žinių laidoje TV 2-ras. 
4-tas ir 7-tas kanalai parodė

riančios Rytų Europos pa- mis savaitėmis tęsiasi ledi- 
vergtų tautų laisvės atstaty- niai lietūs, staigūs atšalimai 
mui. kuri buvo prarasta kaip iki žemiau nulio, vėl lietūs, 
tik anoje Stalino klastingai biauri drėgmė, vėjai ir vėl 
suorganizuotoje Jaltos kon- lietūs. Bene nuo lapkričio 
ferencijoje. Mitinge buvo į pradžios taip iki dabar, 
priimtos atitinkamos rezo
liucijos. kurios buvo pasiųs- * Metai be Juliaus Kaupo
tos JAV vyriausybės nariam Rašytojas dr. Julius Kau-ir JT vadovybei. Iš lietuvių - - , . , . ,oficialiu atstovų buvo Pa>as-nuostabių pasakų, gied-

* * imi nocnclzo įTAmn li_

CONNECTICUT KLONIUOSE
WATERBURY, CONN. i Broli ir sese, jei tu bran- 

Į gini savąjį meną. jei tu ver-
Vasario 16-sios minėjimo tini lietuviškosios radijo

keistenybės programos reikšmę, atsilan
kyk į parodą ir į 1000-sios 
Lietuvos Prisiminimų radijo 
programos atžvmėjimą. ku- 

, . , . - „ , rio metu bus prisiminti ir pa-
o aterbuno skyrius. Va- gerbti programos steigėjai, 
ovavo A. čampė. Pagiin-: vadovai bei rėmėjai- 

dimu kalbėtoju buvo Lietu- Visus Waterburio ir apv 
vos atstovas Juozas Rajec
kas- Piogramą atliko para
pijos choras, švilpukai. Li
tuanistinė mokykla, parapi
nės mokyklos choras ir tau
tinių šokių šokėjai.

Žmonių buvo pilnutėlė 
Šv. Juozapo parapijos salė.
Aukų surinkta virš 1.400 do
lerių, šiek tiek daugiau, ne
gu praeitais metais. Minėji
mas laikytinas pavykusiu.
Garbė Alto Waterburio sky
riui.

Minėtinos ir šios keiste
nybės :

1- Klebono kun. Gradecko 
atostogos Floridoje. Įdomu, 
kaip jis plūstų iš sakyklos, 
jei pav. visi tikintieji pasi
imtų atostogas Kalėdų die
nai? Atostogos tokiu laiku 
daugaiu kaip negražu. Šis 
įvykis disonansu nuskambė
jo parapijiečių širdyse.

2. Dr. Vileišis nebuvo pa
kviestas fotografuotis, o pa
skutinę minutę prišoko ir 
nusifotografavo- Užmiršo 
vaigšas. kiek jis pamazgų iš
liejo ant altininkų galvų.

Pirmininkaujančio pa- LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma- 
t-pikn-i tulaitis, 24 psl., kainu ^0.2«>

Šiais metais ta lietuvių di
džioji šventė buvo minima 
vasario 21 dieną. Rengė Al-

linkės lietuvius kviečia
Lietuvių Bendruomenė 

Waterbury

Keleivio 1965 metų 
kalendorius jau iš
parduotas.

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 p«u, kaina .. 50 75

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS Kai- 
........................$0.50

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

GYVULIŲ PROTAS. 212 psL. 
kaina 75 centai.

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

OO.rių novelių, nesuskaitomų li-
. teratūros kritikos straipsniu rvs. JAV ir Kanados Lietu- x . ... t -, . - - • autorius, vos 44-nų metų te-1

kai SA,gS'sulauk^ i Šai! Pasi‘1kas Algis zaparackas- lraukė 19g4 m kovQ j d
I Paskutinį amžiaus ketvirtį 

Serga įžymus lietuviai , [)etrojte praleidęs, detroitiš- 
Deb oito universiteto pro- kiams jis liks niekad nepa-

baltijo Tautų komiteto na-;
eimotimac

luose. kaip neseniai mirusio j STABMELDIŠKA LIETUVA,
signataro St. Kairio, žuvu-j 32 P*,L kaina ................ $0.10
šiųjų už Lietuvos laisvę ka- LIETUVOS SOČIA LDEMO-

KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS. 32 psŲ 
kaina 25 centai.

bendra minėjimo Cobo Hali . . ..... , ,
rūmuose vaizdą ir davė fesollu? Psichologijos dak- 
trumpą interview su P. P. ta‘;as Just'nas P'kunas- "«• 
Dargiu, o vasario 15 d. iš- «alav,^ dau?e> ™eneslli- 
kilmes aprašė The Detroit kritišką momentą išgyveno
Nev s dienraštis. fau“.‘o 2? kad? Jam- tu‘

nnciam labai aukštą tempe
ratūrą. buvo padaryta sudė
tinga inkstų operacija. Ope
ruotas gi jis buvo Michigano 
universiteto klinikose Ann 
Arboio mieste, kur yra su
telkti geriausi chirurgai. 0;- 
pėraciia pftvyko puikiai, -ir. 
dar keletą dienų po jos su 
mirties šmėkla pakovojęs.

— t—to------~~ -r— j , ir hu<5 na»in<; dr. J- Pikūnas ėmė sparčiai
jimo kalbėtojas. Tik šįmet .11 . taisvti* Vasario 11 d-jis li-banketą rengė ne Vasario valdy»os nnkimai. Metimo tmsyn.. vasar o _ j _ 
16-sios minėjimo šeiminiu- susirinkimo metu paprastai
kas - Detroito Lietuviu Or-! yra nusUtomos ir tolimesnio 
ganizaciju Centras, o enei-Į 'eikin.ogaires, imant deme- 
gingo visuomenininko Anta-, sln kiekvieno nario geras 
no Sukausko vadovaujama! pąsiulymus. Užtat j rasinn- 

kima turime ateiti dideliu 
būriu, nes LB gerai organi
zuotos apylinkės darbo ba
rai yra labai platūs ir jų 
vykdymui reikia visuomenės 
pritarimo, moralinės ir ma
terialinės paramos.

Susirinkimas prasidės 
12:30 vai. vidudienį.

Dalyvaukime LB 
susirinkime

Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apyl. metinis narių 
susirinkimas įvyksta kovo 
14 d . sekmadienį. Lietuvių 
Namuose. Jo metu dabarti
nė valdvba duos savo veik-

RANKOS, romanas apie bijota, kad

SLA 352-ji kuopa- Banketas 
įvyko vasario 13 d. vakare 
Lietuvių namuose, dalyvau
jant beveik 70-čiai visuo
menės veikėjų, kurių ne vie
nas pasakė ir po trumpą 
sveikinimo kalbą. Bankete 
buvo labai jauki nuotaika.

Salėje vykdytos rinklia
vos metu buvo surinkta tru
putį daugiau kaip 2,500 do
lerių. taigi maždaug pen
kiais šimtais daugiau, negu 
pereitais metais. Minėjimą 
rengiant pirmą kartą po 
daugiau kaip dešimt metų 
naujoje vietoje, buvo prisi-

mirstamas.
Kai tik bus sutelkta pa-^

kankamai lėšų. bus išleisti; 
visi velionio raštai, kurių 
susidarys du ar trys tomai- 
Juliaus Kaupo raštams leis
ti komiteto detroitiškių gru
pė savųjų tarpe aukas renka 
jau daugiau kaip pusmeti. 
V La eilė tautiečių šiam kil
niam kultūriniam reikalui 
aukojo, kiti net neprašomi. 
Laukiama ir tikimasi aukų 
iš tų. kurie fondo dar nėra 
parėmę. Aukas galima Įteik
ti sekantiems komiteto na
riams: Vitalijai Bogutaitei- 
Keblienei. dr. Kęstučiui 
Kebliui. dr. Adolfui Darnu- 
šiui. dr. Stasiui Juzėnui, dr- 
Vytautui Majauskui, dr. Vy
tautui Mileriui, Vladui Min- 
gėlai. Vladui Paužai, dr. 
Justinui Pikūnui. Algiui Za- 
parackui ir čia rašančiam. 
Visu aukotojų pavardės ir

goninę apleido ir šiuo metu 
baigia sveikti namuose.

Jau eilė savaičių negaluo
ja visuomenininkas Vladas 
Viskantas, kelerius metus 
besąs Dloc,o sekretorium ir 
Balfo 76-to skyriaus valdy 
bos nariu. Jis gydosi namuo
se. kažkodėl nenorėdamas 
paklusti ligoninės režimui. | paaukota suma bus paskelb 

Vasario 17 d. į Providence ta spaudoje. Visi aukojusie-
ligoninę atsigulė Leopoldas 
Heinirgas, buvęs LB Detroi
to apyl. pirmininkas. Šv- An-

ji nemažiau kaip 5 dolerius 
gaus nemokamai piimąjį J- 
Kaupo raštų tomą. o paau

”ne visi suras“

Pasmerkė Jaltoa sutartį

Vasario 11 d. Veterans 
Memorial Bldg. rūmuose 
bolševizmo praiytų tautų 
atstovai paminėjo Jaltos su
tarties 20-ties metų sukaktį. 
Ta proga daug karčių teisy-

tano parap. choro pirminin-Į bojusieji nemažiau 10 dol— 
kas ir eilės kitų organizaci-j jr antrąjį tomą. 
jų narys. Paskutiniųjų kelio- Alfonsas Nakas
likos mėnesių tarpe jis į li
gonine guldomas jau kelin-/*’ 
tą kartą, bet vis nenustato-
mos negalavimų priežastys 

Visiems čia įvardintiems 
iškiliems lietuviams linkiu

rių ii partizanų pagerbimas 
Argi to jau jie. lieję savo 
krają arba kovoję visą savo 
amžių dėl Lietuvos laisvės, 
nėra užsitarnavę?!

4. Nepasirodymas šventė- 
je buvusių mokyklų inspek-Į 3- centai 
torių, kai kurių mokytojų, |SIEL0R ĮJAI<AI> j 
kanų ir šiaip iškilesnių lie- riaus eilėraščiai. 221 psl.. kai-

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

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

motinos meile, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl.. 
kaina $4.00.
mo. i-

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

kad daugelis, ypač senosios 
kartos tautiečių, pasiliks na
mie. pabūgę važiuoti į dan-

bės žodžių pasakė mitingui j kuo greičiausiai pasveikti 
pirmininkavęs Michael S. Manau, kad yra dar eilė ki- 
Jachimski. lenkų kilmės tei- tų sunkiau ar lengviau ser-
sėjas Benjamin C. Stanczyk

goraižių mišką. Pesimistų įr eilė kitų- Susirinkimo me-
baimė nepasitvirtino: pub
likos privažiavo tiek. kiek 
pereitais ir per eilę kitų me
tu į Westem High rūmus. 
Tik šimet suvažiavusieji pa

tu buvo perskaityti gub. G. 
Romney. miesto burmistro 
J. P. Cavanagh. eilės sena
torių ir kongresmanų laiš
kai bei telegramos, prita

šančių tautiečių, bet apie 
juos man niekas žinių nesu
teikė. Nereikia nė kalbėti, 
kad nereto sunegalavimų 
priežastis yra ir žiauri žie
ma- O ta žiema šį kartą yra 
išimtinai nevalyva: ištiso-

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą 

kieki kun. M. Valadkos įdo

mios knygos —

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

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

tuvių yra nedovanotinas ap
sileidimas. ar tikriau sakant 
pasileidimas. Pavardžių čia 
neminėjau — jie to neverti- 

Buvo ir daugiau nepagei
dautinų keistenybių, pav.. 
Lietuvos atstovo pagerbtu- 
vėse R. Sherman viešbuty 
neturėjimas tinkamos vietos 
majoro atstovui ir jo žmo
nai. Sako. ta vieta buvo už
imta ilgi žmonių, kurie ne
buvo numatyti.

Reikia pasirūpinti, kad 
tokios klaidos nepasikarto
tų. . .Waterburietis

na .....................................$0.75
LSur FGIt Li i n vapu A o

FREEDOM. parašė S. A. Vik
toras, 32 psl.. kaina 50 centų

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

ANARCHIZMAS. 29 
na ..............................

Iš DŪMINES LŪŠNELĖS. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina __ _ ............. $1.00

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

KAII SENOVĖJF ŽMONĖS
PFRSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

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

psl., kai- 
... $0.15

Kultūrinis savaitgalis 
Dailininko Pauliaus Jur-

kau, paveikslų paroda į- MĄTER.AĮ.ISTiSKAS iSTORĮ.

<aina ............................ JG.20vyks kovo mėn. 13 ir 14 die
nomis Šv- Juozapo parapi
jos didžiojoje salėje. Paro
da atdara lankytojams šeš
tadienį nuo 3 vai. po pietų 
iki 7 vai. vakaro, sekmadie
nį nuo 9 vai. įyto iki 6 vai. j oaINOS

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks- 
•no komedija. 29 psl.. kai- 
kaina ............................ $6.25

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

Giedraitis,
na

a?IE I.AISVę. A.
32 psl., kai-

$0.75
vakaro. Parodoje bus išsta-| 
tyla apie 60 paveikslų- Į pa-1 
rodą įėjimas nemokamas.

Paulius Jurkus visuome
nei gerai žinomas rašytojas, 
o parodoje mes jį pažinsime 
ir kaip dailininką. Oficialus 
parodos atidarymas Įvyks 
šeštadieni, kovo 13 d. 7 vai. 
vakare su trumpa programa, i

Po to seks Lietuvos Prisi- PAPARČIO žIEDA^ ir kitos »>
minimu radijo 1000-sios pro- py sakos. A. Antanov. 15 paL 

' ... ; - kaina 10 centugramos atzymejimas toje
pačioje vietoje su pritaikyta
programa ir vaišėmis. $7.

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

kas
K.
na

YRA SOCIALIZACIJA, 
Kautskv, 31 psi., kai- 
................................... $0-30

Užsakymus su pinigais ors»-«> 
ma siusti:



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr- 9, 1965 m. kovo 3 d.

Sparčiai plečiamas naudai arba iš jų prašoma 
„ , ... . . i techniško pobūdžio leidinių.

kurie siejasi su jų tarnyba. 
(E; Visa eilė Vak. Vokie- Be io, turistai apklausinėja- 

tijos laikraščių vasario mė- mi ir apie jų turimus ryšius 
nesi paskelbė straipsnius bei' su emigrantų organizacijo- 
pateikė statistinius duome- mis. Lenkai turistai su britų, 
nis apie Pabaltijo kraštuose pasais, nepatenkinti tokio 
vykdomą rusifikaciją- Pagal Į pobūdžio apklausinėjimais, 
pranešimus iš Rygos. Pabai-, jau trumpina savo viešnagės 
tijo kraštuose mažiau nau- dienas Lenkijoje ir kai ku- 
dojama brutalios jėgos prie- rie jau abejoja, ar jiems ver- 
monių ir kreipiama daugiau la lankytis tėvynėje, 
dėmesio i gyventojų nutau
tinimą. 1959 m. gyventojų1 
surašymo duomenimis, iš še-! 
šių milionų Pabaltijo kraštų 
gyventojų rusų buvo 1,04

Dešinėje gen. Nguyen Khanh, kuris neteko valdžios P. 
\ įeiname ir pasiųstas atstovauti \ ietnamą Jungtinėse 
Tautose. Kairėje gen. Tran Thien Khiem. Vietnamo 
ambasadorius VVashingtone.

LIETUVIŲ TAUTOS 

NUOSTOLIAI

mil. Estijoje 1959 m. kas! . Pa»aį .Balt« 
ketvirtas krašto gyventojas' 08 V ak-.Yok'eUJ°Je 
buvo rusu tautvbfc. Netenka P>ada>°* paskelbtus 
abejoti, kad rusu atvykėlių ouomsn.s. L.etuv-os nuos o- 

per sekantį gyven- )‘a,nu0 1940 metM buv« t0-
surašvma bus dar la- • e • . .

a. Pirmosios sovietų oku

Tęskime kovę iki galo!
Ištrauka iš dr. Balio Matulionio kalbos, pasakytos 

Bostone minint Vasario 16-sios sukak tj. 

(Tęsinys)

”Tiesa. Stalino jau nebe- ko, kas Maskvai, o ne Lie
ta. bet visa jo tautų naikini- tuv ai naudinga. Mes atskiri 
mo sistema tebeveikia, ir nė- asmenys jau seniai ir inten- 
ra ženklų, kad ji keistųsi, šyviai bendradarbiaujame 
Pagal statistikos skaičiavi- su pavergtaisiais Lioliais: 
mo metodus Lietuvoje 1959 pasikeičiame laiškais, už mi- 
metais turėjo būti apie 4 mi- lionus dolerių esame nu- 
lionai gyventojų, o ruskių siuntę siuntinių, išsirūpina- 
vykdytas tais metais gyven- me pai sitraukti šen vienišus 
tojų surašymas terodo tik asmenis iš sudraskytų šeimų. 
2.700,000 gyventojų. O kur o ten esantieji atsidėkoja 
dar 1.300,000? Čia Stalino mums knygomis, gintaro dir-
ir Hitlerio paslaptis. Ir dar biniais. rankdarbiais — kuo

skaičius 
tojų
biau padidėjęs. Reikia at- a. Pirmosios sovietų oku-' (E) Kariui-pulkininkui. 
minti, kad daugumą msų at- pacijos metu. 1940-41 (nu-, visuomenininkui, diploma- 
vykėlių sudaro asmenų gru- žudymai. deportacijos, re-'tui Kaziui Škirpai vasario 
pė tarp 20 ir 59 m- amžiaus. ‘ patriacija i Vokietiją) nuo-į is d. sukako 70 m. amžiaus. 
Jie daugiausia kuriasi pra- ■ stelių buvo 85.500.
moniniuose miestuose. Esti- b. 1941-44 m. vokiečių o- K- Škirpa tebedirba atsakin- 
jos ir Latvijos miestuose iš kupaci jos metu (karo aukos.1 gose pareigose Kongreso 
vaikų iki 9 m. amžiaus 50* "< išvežimai, masiniai sunaiki- • bibliotekoje VVashingtone. 
sudaro rusai. Estijoje 33'i , nimait aukų buvo apie1 Lietuvių kolonija JAV sosti-
ir Latvijoje 38 % visų mo- i 300. (KIO. i nėję su Lietuvos atstovybe
kyklų yra rusiškos. . į c- Nuo 1944 m. antrosios' rengiasi K. Škirpą atitinka-

Estijoje rusai yra įmonių sovietų okupac. metu (nu- Ir-a^ pagerbti.
direktoriai, skyrių vedėjai ir
vyresnieji inžinieriai. Tai tos darbai Sovietijos gilu- ūkininko sūnus, gimė 1895

y i zi m ormnon? 1 c     I _ t n j v*___ • —

K. Škirpai 70 metų
Nusipelnęs savanoris, karys, diplomatas, visuomenininkas

Po ultimatumo Lenkijai 
užmezgus santykius su Lie
tuva 193S m. kovo mėn. K. 
Škiipa buvo paskirtas i Var

inėtų i šuva pirmuoju Lietuvos ne
paprastu pasiuntiniu ir įga- 

ininisteriu.

kartą prisiminkime Pravie- kas galėdami, nes jų ištek- 
niškės. Rainių miško. Pane- liai ir jų sandėliai labai ne- 
vėžio. Zarasų. Červenės žu- gausūs, čionai jau daug ke- 
dynes. marinimus ir žudy- no lentynos lūžta nuo at 
mus kalėjimuose, masinius siųstų iš Lietuvos knygų
mirimus nuo bado ir šalčio 
Sibire ir suprasime, kur din
go šimtai tūkstančių nekal
tų Lietuvos gyventojų.

O gal teroro ir žmonių 
naikinimo siautėjimas jau 
pasibaigė, kai Stalinas pa
laidotas? Dabartiniai Krem-

Bet vadinamojo kultūrinio 
bendradarbiavimo piršliais, 
visa tai nėra kultūrinis 
bendradarbiavimas. Jie gal 
voja visai apie kita ką — a- 
pie kultūrinių santykių už
mezgimą ne su savo giminė
mis, ne su atskirais asmeni-

būtų užsiminęs apie lietuvių 
ekskursijų reikalingumą iš 
Amerikos ir apie pageidavi
mą. kad tos ekskursijos pa
sireikštų daugiau vadinamo 
kultūrinio bendradarbiavi
mo srityje.

Nurodykit!
Pabaigoje dar keletas žo

džių vietoje anekdoto-
Prieš kelerius metus "Ke

leivio“ redakcija Bostone iš
leido vaikams Įdomią kny
gutę. kuri vadinasi "Murk
lys“. Tasai Murklys — tai 
katinas, kuris kariauja su 
pelėmis ir net su žiurkėmis. 
Katino Murklio kova atkak
li ir kruvina, o vyksta ji ne
turtingos našlės mažoje lie
tuviškoje sodyboje. Tą pa
saką malonu paskaityti net 
ir suaugusiems. Parašė ją 
rašytojas Antanas Giedrius. 
Kai knyga išėjo iš spaudos, 
autorius mėgino nusiųsti jos 
kelis egzempliorius savo gi
minėms ir draugams Lietu
voje. Tada jam pasakiau: 
"Antanai, veltui siųstumei— 
konfiskuos!“ — "Kodėl?“ 
sako jis: "Juk čia — pasa
ka, nėra jokios politikos"— 
"Yra“, atsakiau: "Pelei ne
valia Kilti prieš katiną. O 
tavo pasakoje pelės ir žvirb
liai sukyla, ir žiurkės puola

Uotu ministeriu. 1938 metui jiaus valdovai, tiesa, mėgs- mi«-bet su o^m^ijomis.
pabaigoje perkėlus toms u kalbėti, kad po SUlino . Tai jau visai kitas reika- andžioia juk tai ne-
paeioms pareigoms j Lietu- gaIvos enkavedistu siautėji- las- Kal LletuvoJe kiekviena JI » Kandžioja. Juk tai ne
ves atstovybę Berlyne- pasibaigęs. Deja. tikro- organizacija per komunistų

Bolševikams okupavus vė rodo ką kita. Prisiminkim 
Lietuvą, suorganizavo Ber- vėl Pavolgio vokiečių liki- 

Lietuvių

girdėtas
nimas“.

autoriteto pažemi-
partiją pajungta Maskvai ir 
veikia pagal Maskvos nu- 

Aktyvių'mą- Po'1959 metų^ento? rodymus, tai bendradarbia- 
r ronto branduolį, kuris savo jų surašymo nerandame vimas su tokiomis orgamza- 
ruožtu oi ganizavo ir įvykdė taip pat ir šimtų tūkstančių s_ 1 3 rel s U •

ct” buvc 530.000 (tame skaičių- kaime. Saločių valsč.. BiržųI sukilimą prieš bolševikus lietuvių. Negi nurodys mas- 1. Turėtumėm
je 30.000 žuvusių partiza- apskr- 1915 m. baigęs reali-i Lietuvoje (1941. VI. 22). koliai. kuriose vergų darbo ,b®ti 11 nie.ko. . . ...
nų). Emigracija į Vakarus nę Mintaujos gimnaziją, stu- Lietuvos sukilėliai, nois ir stovyklose jie tebelaikomi! .s toms režiminėms orga- mas jos sargas. Ar šiaip, ar
ir repatriacija i Lenkiją — dijavo komercijos institute trumpam laikui atstatyda- Iš kitų šaltinių sužinome. nizaclJoms darytų tam tikrų taip versi, vistiek politika •

Petrapilyje, tačiau karo me- mi Lietuvos nepriklausomy- kad mūsų broliai ir sesės Si- j nepatogumų. taigi, turėtu- Giedrius pasisakė, kad jis,
tu buvo paimtas į kariuome- bę. K. Škirpą paskelbė mi- bire net po 25 metų vergys- [n®m. aPie Lietuvos rašydamas tą pasaką, nieko

V* k m*s nuo 1939 m. pagal mi- nę. Baigė Peterhofo karo nisteriu pirmininku, tačiau tės neišleidžiami grįžti į sa- ‘al'v .... nesimbolizavęs, o ir
V ■ nėtus apskaičiavimus siekia mokyklą ir buvo paskirtas į vokiečiai jam neleido atvyk- vo gimtąją šalį. Bet okupan-

, . į 1.145.000 (Bendrų nuosto- 20 Sibiro šaulių pulką Oms- ti į Lietuvą, vėliau jis buvo tas per tą laiką į Lietuvą. . ____ ___  ________
gycvtojų aiP® . jju skaičius yra tiriamas ir ke. Revoliucijai išsiplėtus,) vokiečių suimtas iį* inter- Latviją ir Estiją prigabeno tančių savo brolių, sesių, tė- egzempliorius Murklio j 

galutinai dar nėra nustaty
.1 l.’-,....:.. x«i inennmonini ! lAnictri rlanoriati Irarrt nona 1 nima aiDire. I

Ir atsitiko, kaip spėjau: 
Murklio pasakos Giedriaus 
giminės ir draugai Lietuvo
je negavo. Taigi — išvada: 
jau jeigu varnų apkapotas ir

Visuomeniniame gyveni- naikinimo darbą. plotų atidavima Lenkijai ir žiurkil2 apkandžiotas kati-
ir.e buvo nuolatinis vaistie- „M , , . v, - , Gudijai- nas pavojingas ir jam durys
čių liaudininkų narys. Jų są-l - Matyda™. kolonizato- . J j Lietuvą užvertos, tai Uau-
rašu 1920 m. buvo išrinkus SS^-itario vardas nesuteptas ko? alu Polius:
i Stom-iomoiv- ta v lletuvių tautos naikinimą. . , ... 1 .. ka jus pasiūlysite mainais iį steigiamąjį beimą. JAV loboranto viešais ar paslep- T“.J - , -i •i ukz! ront,-n Vn- lietuviškų žemių plesymą, . . 1 . 1 Lietuva uz tas įdomias lie-Liauu. Lentio Ko- , \ . -i L ; . T tais darbais, galėtų toki per- * -t k • -- .ką mes. laisvieji lietuviai. . , V u tuviskas knygas, kūnų is ten

turime daryti? Prieš mus -sa”«., b??įradarb;av*m9 i gausiai gauname, ir paga- 
’ stovi milžiniškas pavojus ir prl„„t‘.' 1 lekuomet • i |iau už propagandinę ma-

Žmogus didelės energijos, klastinga pagunda. Mums Baigdamas norėčiau v1’-kulatūi a. kurios jau čia stir- 
tos piisinnko?

mas Vilniaus karo' komen- širdaus būdo. Buvo ir Vliko jus- Juk tam tikra grupė lams- - nesvarbu, ar jie bū- Je;il’onai J’!r!‘iai- ,Tikr0 
esą nepatenkinti, nes spau- ,io 21 d. kino Delta salėje, danto padėjėju, drauge su nariu ir vadovavo komisijai, žmonių sako: priešas didis lU savanoriai, ar iš didelio • e as asay-
dimas i užsienio svečius-len- kuri yra lietuvių nuosavybė, komendantu Liudu Gira ir kuri 1958 metais buvo Vii-! ir nepasiekiamas, o mūsų tik mokslo sveiką nuovoką pra-
kus kenkiąs turistiniam ju- Minėjimą pradėjo KLB ! adJulantu Petru Gužu 1919 ko sudalyta, siekiant ap- sauja, vadinasi — nebeko- radę. ar; paprastai kalbant
dėjimui. Tačiau atrodo, kad Ha‘milJnn m- sausio 1 d. pirmą kartą1 ’

pastebima daugumoje dega 
mojo skalūno, tekstilės 
liuliozės ir mašinų statymos 
pramonės srityse. Iš Vakarų 
i Estiją atvykę pastebi, kad 
krašto šiaurėje atsiradę nau
ji pramoniniai rajonai esą 
daugiau rusiški kaip estiški-' 
Rusų infiltracija žymi ne *;i' 
pramonėje Ket «’ kitose « 
tyse. pvz.,
ar mokslo ir meno pasauly

pnevar- Sukaktuvininkas. Lietuvos lyne 
etijos gilu- ūl

moję) nuostolių žmonėmis m. vasario 18 d. Narnajūnų

230,000.
Bendri nuostoliai zmone-

i Petrapilį. įsijungė į nuotas.
Po karo, 1946-49 m-

j Autorius susimąstė. O aš 
, sakau: "Tavo Murklį ir ki- 
i taip dar gali komentuoti.
; Tos pelės ir žiurkės — tai 

nieko ne-1 įsibrovėliai į našlės sodybą,
nedarvti.; o katinas Murklys — ištiki-

o ir para
šęs ją vokiečių okupacijosT.- iz-l^liz\ Anizvinua l_r.zx_ V 15 UCIVV <XUVVI įuo zvv-

ukrainiečių ir maskolių ko- išžudymą ir lėtą sunaiki- Lietuvą išsiuntė, 
lonistų daugiau kaip vieną' nimą Sibire, 
miiioną. Taigi pabaltiečių! 3. Turėtumėm nutilti ir

keMeaUa.millairirinkyriėje? ias: Pa?al kitus lietuvių ša'i- visuomenini lietuvių gyveni:) Karo 
Tai vis sritys, kur daug rusų ^IUS J1S yra kie maze&- ^nj^iį^ktyviai11!)^ Venęs Airi->oie- emigravo į

i, lių Ks.—.z; SSS
skelbusi ir Estijos bei Latvi-, tmiškus karių dalinius. , Eontne^o bibliotekoie 1 n*a* ne^®ia- . vle^ užėmė) rytuose ir vakaruose — Ma- 

1918 m. pradžioje Tautos 
Tarybos siunčiamas, slaptai 
atvyksta i Vilnių, sudarvda-

Įtaka.

Lenkijoje besilanką
paverčiami smpais

(E) Pagal Londono "Sun- 
day Telegraph“. Anglijos 
lenkai, nuvyksta pasisve
čiuoti į dabartinę liaudies 
Lerkiją“. režimo verčiami 
teikti informacijas ar net 
šnipinėti gomulkinės Lenki
jos naudai. Pagal Londono 
dienraštį, net ir komunisti
niai valdininkai Lenkijoje

lenkai ios gyventojų nuostolius. Es 
tija 1939-49 m- laikotarpyje 
yra turėjusi gyventojų nuo
stolių apytikriai apie 250, j mas ryšį su Valstybės Tary- 
000. Latvija tame laikotar-į ba. Jai pradėjus registruoti
P>'je — apie 440.550.

VASARIO 16 ŠVENTĖ

HAMILTONE

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 4/-sis minėji
mas Hamiltone buvo vasa-

j specialistus valstybinei tai 
; nybai. pirmasis, kaip karys. 
Į įsiregistravo K. Škirpa (dėl 
to Savanorių-Kūrėjų suva
žiavimas jį išrinko pirmuo
ju savanoiiu-kūrėju)

buvo V 
miteto narys- Daug rašė ka
rinėje ii politinėje spaudoj?

aisKių sprendimų, aukštos; gresia defetizmo, arba įsi- sopiems 'girnakaliams’’ ir 
1918 m. pabaigoje būda- inteligencijos, atviro ir nuo-: kalbėti pralaimėjimo pavo- negausiems jų idėjos sėb-................. ’’ v - v ju{. JuR Um tiRra ^p- rųrric.^vųr

, .. .... . —itono apylinkės pirmi-
lenkų slaptoji policija vei- nink^ R Mikšyg atitinka. 
kianti pagal is ias vos gau- sveikjnamuoju žodžiu,
tas instrukcijas de. o a i-. r,g sveįkjnjmo kaJbas pa
tinkamai elgiamasi su len
kais—britų piliečiais.

Kaip toks spaudimas at

sakė miesto burmistras, es
tų, latvių ir ukrainiečių at
stovai.

Gerai ir sumaniai paruoš
ta pagrindinė paskaita už- 

; truko virš pusvalandžio. Ją

rodo? Kiekvienas į Lenkiją 
atvykęs turistas viešbutyje 
atiduoda savo pasą. o vė
liau. kai ateina jo pasiimti i gRaitė (}r j Sungaila To
j1 s Iškviečiamas į , ronto. Jis savo paskaitoje
viešbučio kam ai p .! pasakė daug karčios teisv-
saugumo žiniai rezervuoti p s
kambariai yra kiekviename)
viešbutyje, pvz.. Varšuvos

m. sausio 1 d. pirmą kartą'jungti iš Vliko išstojusias vokime, nes priešas vistiek tik nupirkti, ir nesvarbu, kur 
iškėlė Lietuvos vėliavą Ge-i gi upes. Anuomet toji misija į nenugalimas. Tai bailių ir Pe bebūtų, kokioje Cicero- 
dimino kalne. ! nepavyko. Apjungimo min- savanaudžių galvojimas. Is- i J® ar Brooklyne. — norė-

torija pilna pavyzdžių, kad čiau keletą klausimų pateik- 
sauja tvirtos valios pasiryžę- j b:

; lių nugali daug kartų galin- į Nurodykite bent vieną 
gesnį priešą. Vienas lietuvis; gyvent°j^ Lietuvoje, ne ko- 
didelėje kovoje būtų beje- nnunistą. ne komjaunuolį ir

Buvo narsus ir aktyvus ne-Į ris įgyvendinta 1964 m. 
priklausomybės karuose. Jis į 
suorganizavo atskirą batali-! 
oną, kuris buvo paverstas'
5-ju pėstininkų pulku — K.
Škirpa buvo jo vadu- Už

LAWRENCE, MASS. 
Rado negyvą J- Averka

Jonas Averka. gyv. 49

lietuvio tik 
mas: Kova iki galo! Kova 
dėl laisvos Lietuvos! Kova 
žodžiu, darbu ir auka pagal
išgales.

"Hotel Europejski“ turistai 
pakviečiami i kambarį nr. 
137. "Grand Hotel“ — Į 
kambarį nr. 109. Ten vyksta 
turisto apklausinėjimas. Ir 
dažnai pasirodo, kad apie 
atskirą asmeni turimos visai

bės. Ačiū jam.
Koncertinę dalį atliko 

jungtiniai Toronto "Varpo“ 
ir Hamiltono A. V. parapi
jos chorai ir solistai J. Lusti- 
kaitė. V- Žemelytė ir V. Ve- 
rikaitis.

Pasigėrėtini buvo G. 
Brechmanienės vadovauja-

nuopelnus karo veiksmuose Wa|nw „ vasario lg d 
buvo apdovanotas Vytus( ragtas ne ,ovoj
Kryžiumi su kardais ir ki-. Gydytojo Nuomone, velionis

lnal,s' , n ... . i mirė širdies smūgiu prieš sa- 
192? m baigęs Be.gijoje vaįtę. Tį Čiurlionio laidoji- 

karo akademiją. 1926 m.
buvo paskirtas Vyriausiojo 
Štabo viršininku. Po gruo
džio 17 d. perversmo. 1927 
m- birželio mėn. buvo pa
skirtas į Lietuvos atstovybę 
Berlyne, o 1928-1937 m. bu
vo Lietuvos karo atache 
Berlyne.

mo Įstaigos palaidotas Bel- 
levue kapinėse.

Velionis buvo 49 metų 
amžiaus, antrojo pasaulinio 
karo veteranas, už pasižy
mėjimus du kartu apdova
notas. Jis 5 kartus išvengė

! gis. Reikia veikti organizuo- ne kandidatą į garbingą
tiems. Tunme autoritetin- i beį šl1Wi.ng? P?'4i»“’ kuiio 

, bute lentynos butų apkrau- 
gas savo oi ganizacijas j tog įietuviškomis knygomis.
ALTą ir VLIKą. kurių tik^: per paskutinius 15 metų iš- 
las kovoti už Lietuvos išlais- leistomis Amerikoje (ne- 
vinimą. Šiedvi organizacijas skaitant, žinoma, vadinamų 
turime remti visomis savo i progresyviųjų barškalo).
išgalėmis- O prieš mus dar 
stovi ir pagunda: tai vis pa
sikartojančios kai kurioje 
spaudoje užuominos, o kar
tais ir visai atviras kvieti
mas į kultūrinį bendradar

2. Nurodykit čia, Ameri
koje. asmenį, kuris, lanky
damasis Lietuvoje, galėjo 
nekliudomai nuvykti Į kai
mą nors pas sergančius tė
vus, brolius, seseris ir gimi-

smulkios informacijos, ko- mi šokėjai. Jie savo pasiro
dei jis pokario metu išvykęs dymą pradėjo akordeonui 
iš Lenkijos, ką veikiąs Va- pritariant, trankiais šokiais 
karuose ir panašios. ir baigė lyriškai gražiu šo-

Ypatingai domimasi len- kiu.
kais turistais, kurie dirba Gaila, kad tokia reta 
britų karo pramonėje
raginami šnipinėti režimo

gausumu, mišriam chorui su
giedojus himną, turėjo baig
tis ir reikėjo nenoromis 

Jie šveniė-pobūvis su tokia pui- skirstytis...
kia programa ir dalyvių J. Kapsas

mirties, nes tiek kai tų japo- ^iavimą su okupuota Lietu- nes. kad tas asmuo būtų ga
nų kmka atšoko nuo jo gal-, ya turėtų reikšti tasai Įėjęs ten pabūti kelias die- 
vos šalmo. Tas šalmas vėliau kultūrinig bendradarbiavi- nas ii laisvai pasikalbėti. 
bu\o pasiųstas į W ashingto-) mas ^je kviesliai aiškiai ne- nestovint šalia maskoliaus 
ną tyrinėjimams- j išdėsto. Gerai žinome, kad pristatytam palydovui.

Velionio tėvas mirė pra- dabartinė režiminė valdžia1, 3. Nurodykit nors vieną 
eitą gruodžio 1 d., o motina ir visos be jokios išimties, autentišką laišką iš Lietu- 
dar anksčiau. Iš artimųjų li- organizacijos Lietuvoje da-ivos, kur enkavedistų neiš- 
ko sesuo ir dėdė. ro tiktai tą, ką Maskva įsa-i prievartautas žmogus laisvai į

(Galas)

LAKEWOOD, OHIO

Nauja lietuvių šeima

Viktorijos ir Alfredo Lan
gių vyresnysis sūnus Alfre
das sukūrė šeimos židinį su 
lietuvaite Zita Rekešiūte. A- 
bu jaunavedžiai priklauso 
Čiurlionio ansambliui.

Vasario 6 d. Mosse klubo 
salėje buvo vestuvinė puota, 
kurioje dalyvavo jaunųjų 
tėvai, giminės. draugai, 
draugės ir Čiurlionio an
samblis. kuris jaunavedžiam 
įteikė vertingą dovaną. Jis 
giedojo religinių apeigų me
tu ir dainavo puotoje.

Negalėjusieji puotoje da
lyvauti jaunuosius sveikino 
laiškais ir telegramomis.

Medaus mėnesio praleisti 
jaunavedžiai išvyko į Flori
da.

A. P.
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tęva

Dievas sutemose
(RECENZIJA IR KRITIKA) 

S. MICHELSONAS 

(Tęsinys)

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Vinco Čepinskio kelias nuo

bedievybės iki Kristaus

Vincas Čepinskis buvo

Ar skaitei 
šias knygas?

VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

čio-Dėdės šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas. 206 psl.. kai
na $2.00.

LIETUVIAIS ESAME MES
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

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

"Taip, kryžius yra krikš-Į 
čionybės simbolis, bet mes 
simbolių negarbinam, juo 
labiau kryžiaus, ant kurio 
buvo nukankintas Kristus, 
žmonijos išganytojas- Kas

D A , .... , . garbina kryžių, tas Kristų
Bet kad ir butų kuriame įžeidžia “ 

nors kambary kryžius buvęs, i žinoma. Cepįnskis „ebu.
vo mormonas. Bet kai kry
žiaus negarbina mormonai, 
labai religingi krikščionys., 
tai ar nebūtų buvę keista,

žmonių pasakoms apie pa
saulio Įkūrimą.

”Aš dažnai pas Čepinskį 
užeidavau, bet jokio kry
žiaus jo kambary nepaste
bėjau/4

Kryžius Čepinskio kambary
lai buvę 1920 metais. Lie-i pinskio kelią nuo bedievy

ar tai jau turėtų reikšti "Če-1

tuva buvo vos tik atsikėlus 
. , „ .... iš karo griuvėsių- Rusijoje

neabejotinai aukštų kvaliti- (jar tebeliepsnojo revoliuci- 
kacijų mokslininkas, sako ja senosios tvarkos grio- 
kun. S. Yla. Net ir vyskupas vimas. Revoliucijos dvasia 
Pranas Bučys pripažinęs ji buv0 jaučiama ir Lietuvoje. 
Lietuvos fizikų vadu- Fizi- Kryžius tais laikais retai bu
kos mokslus jis buvo baigęs i vo pastebimas net kataliko 
Rusijoje. Petrapilyje, ir tris namuose, o čia jis buvo prof- 
metus gilinęs Šveicarijoje f Čepinskio, socialdemokrato, 
bei Vokietijoje. • kambaiy. Juk tai aiškus ste-

Kaip daugelis jo studijų buklas?
meto gamtininkų, taip ir Če
pinskis susidarė materialis- 
tinę-mechanistinę pasaulė
žiūrą, o visuomeniškai apsi

Taip galvoja kun. Yla. 
Bet ar iš tikrųjų taip bu

vo? Štai ką nian rašo buvęs 
artimas Čepinskio draugas.

bės prie Kristaus'
Čepinskis buvo didelis to- 

lerantas ir kitaip tikinčiojo jeigu jį būtų garbinęs prof.
žmogaus jausmų niekad ne-' Čepinskis, aukštos erudici- 
užgaudavo.. kitų įsitikini-; jos mokslininkas ir materia- 
mus gerbdavo- Tuo laiku listas?
pas ji gyveno mirusio brolio Bet kun. Yla nenori nusi- 
duktė Elena, kurią jis globo-; leisti ii tvirtina savo toliau, 
jo ir leido i mokslus. Mer- -Jis net suranda, kad 
gaitė buvo religinga. Ir jei- Čepinskis ėjo išpažinties
gu ji turėjo kryželį savo Pas prof. Čepinskį kartais
kambary, kultūringas dėdė. ateidavo prelatas Damb-į 
be abejo, būtų jį toleravęs? rauskas (A- Jakštas) mate-( 
kad ir pats jo negarbinda- i matikes pasimokyti. Bet i
mas.

kai

kai "Židinyje“ tilpo garsus PLAUK MANO LAIVELI.
r_ • i • i • • * 7Nors kryžius yra krikščio

nybės reikšmuo. tačiau ne 
visi ir krikščionys jį garbi
na. Man teko būti mormonų stiaipsnyje Čepinskis nega-į ŠVENTADIENIS UŽ M1ES- 

’Prof- V. Čepinskis nebu-! sostinėj Salt Lake City. kai na aiškiai apibūdino asme-‘ TO, Mariaus Katiliškio 17
vo religingas žmogus, nors j vienas jų apaštalų aiškino ninio Dievo sąvoką, čepins-: novejį„ kaina $5.00.

’Žiūrint logiškai jo san- 'šventąjį raštą4 geriau už pu- turistams mormonų religiją, j kis į tai atsakė: "Dievo as-'
tykis su religija turėjo būti įtinai išsimiklinusį kunigą Kažkas iš turistų paklausė. į menybė man neaiški
Teigiamas“, sako kun. Yla.
Greičiausiai toks ir buvęs 
jaunystėje. Bet vėliau pasi
rodę kas kita —

sprendė už socializmą,' kuris dabar yra Amerikoje
bendradarbiavo socialistinė
je spaudoje ir atstovavo so
cialdemokratams Lietuvos 
seime.

tik nenori 
skelbti:

savo pavardės

Čepinskio stiaipsnis "Di
džioji realybė“, tai Damb
rauskas pastebėjo, kad tame

Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina......... $2.00

. ja*,* 'MINDAUGO NUŽUDY-
žinojo ir, Lietuvos seime po- ar mormonai išpažįsta krikš- Be to. dar Čepinskis pa- MAS Juozo Kralikausko 
lemizuodamas. dažnai kai čionybę? Aiškintojas atsa- sakė Jakštui (A. Dambraus- premijuotas romanas, 246 
ką iš to rašto seimo atsto- kė teigiamai. Tada aš pa- kui). kad tokio dangaus,, . kaina $3
vams kunigams pacituoda- stačiau jam klausimą: "Jei- kokį skelbia evangelija, fi-:

gu mormonai yra krikščio- zikos mokslas niekur neran-į VYNUOGĖS IR KAKTŲ-vo
nys. tai kodėl ant didingos da. Fizikai tas dangus yra 

prof. jų šventovės nėra kryžiaus, niekas daugiau, kaip žydra'
Ir toliau:
"Neužmirškit, kad

! V. Čepinskis buvo gamtinin- kuris yra krikščionybės sim.. ,, . . ... nėra tokio baltveidžio. kuris , - . ~ ■ . u_,i*— Koman arčiau. Maiki! maldomis ir demonstracijo- nphiitii mol»<ri« cnkėiii« kas. pranašavęs atomini am- oolis.
Pasikalbėsim apie nigerių mis kovoja už lygias teises gis išnaudotojas plėšikas ir i negalėjo tikėti le- Irstai
vainą. su baltaisiais. [dar kitoks. Ir todėl jis at-

— Teve. nevadink nėgių - Tai ko ta grupe nori? mesdavo visas Amerikos 
nigeriais . nes jeigu juod- _ Iš tikrųjų, tėve. yra’negrų organizacijas, kurios

veidis išgirs. tai tėvui galės dvi panašios juodųjų orga-į veržiasi į baltųjų mokyklas 
akinus sudaužyti. t mzacijos — senesnė ir jau- įr reikalauja balsavimo tei-

— Nu, tai kaip juos va- nesne. Pirmoji susidarė sės, kad galėtų dalyvauti
dinti? prieš keliolika metų ir yra; baltųjų valdžioje. Jis skelbė.

— Vadink negrais arba žinoma "Black
juodveidžiais. . vardu- Elijah

— Bet argi nigeris ne tas, yra vyriausias jos kunigas.i jų „broliai“ daro Afrikoje.' 
pats negras? Koks čia dife- lyg ir popiežius. Nušautasis; Buvo žinių kad kai karietų

Malcolm X taip pat buvo į ”juodųjų brolių“ ketino at- 
kumgas ir priklausė tai pa-j skristi iš Afrikos ir i jo šer- 

reiškia tą patį. ta- čiai organizacijai. Vienu menįs.
čiau juodveidis laiko įžei- laiku ji buvo įsigijusi jau a-j __ O ar jie tiki į Dievą
dimu. jeigu jį kas pavadina pie miiioną narių, tačiau da- - kaip muslimai?
"nigeriu“- Supykę jie kar- bar sumažėjo, nes daugelis. —Juk sakiau, kad jų va
tais ir vienas kitą pavadina pasitiaukė dėl griežtos jos c]aj yra kunigai- Nušautojo 
"nigeriu“, bet dėl to jie daž- disciplinos. ’ Malcolmo tėvas taip pat bu-

disciplina? vo kunigas. Bet jie vaiz<

Muslims“ i kad negrai turi sukurti savo į 
Muhammad į juodą valstybę, kaip dabar

gendoms ir primityviųjų mas:
koks buvo atsaky-

SAL Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.sis aukštybių oras.

Neturėdamas prieš tai jo
kių ai Grumentų ir negalėda-į SIDABRINĖS KAMANOS,

rensas?
— Tiesa. tėve. kad vienas

ir kitas

— O kas yra 
— Tai drausmė, griežta 

tvarka. Juodųjų muslimų

nai susimusa.
— Eik jau eik.
— 'J ikrai. tėve. susimuša.

Praėjusią vasarą per atosto- disciplina draudžia savo na
gas aš buvau užklydęs į Bos- riams valgyti kiaulieną, rū- 
tono teismą pasižiūrėti, kaip kyti tabaką, gerti svaigina- 
nusikaltėliai teisiami, kur muosius gėrimus ir smerkia 
buvo svarstoma negrų byla
dėl savitarpio muštynių.
Juodveidis su apraišiota gal
va kaltino vieną juodvei- 
džių šeimą, kad jį primušė.

moterų palaidumą.
O ką tas reiškia?
— Moters palaidumu juo

dieji muslimai laiko plaukų Alachas?

Į vo kunigas. Bet jie vaizduo
jasi kitokį Dievą, negu lie
tuviai.

— Juk Dievas yra tik vie
nas.

— Taip sako ir juodieji j 
musulmonai, tėve: vieninte-: 
lis Dievas yra Alachas. Kito
kių dievų jie nežino.

— O kaip jis atrodo, tas

nusikirpimą. veido ir lūpų 
Buvę taip: Jis nuėjęs jos dažymą, trumpus sijonus, o 

ypač aptemptų kelnių dėvė
jimą. Moters ar merginos

aplankyti- Šeimininkas pa
statęs ant stalo butelį nami
nės degtinės. Tą išgėrus, pa- galva privalo būti uždengta, 
statė antra. Kai ištuštino ir jie sako. o sijonas — iki že
tą. svečias pakilęs eiti na
mo. Bet šeimininkai užstoję 
duris ir pareikalavę, kad 
svečias užmokėtu už gėrimą.
Prasidėję ginčai, ir jis pa
vadinęs juos "you black nig- 
gers!“ Už toki įžeidimą šei
mininkai jį sumušė. Todėl 
ir tėvas turėtum atsiminti, 
kad negro nereikia vadinti 
"nigeriu44*

— Olrait. Maiki. aš jau į 
pasivaktuosiu. Ale dabar1 juos. 
pasakyk man. kaip ten za-' —Kodėl? 
vieruka pas juos pasidarė? — Todėl, kad ši organiza- 
Gazietos rašo. kad jie už- cjja jam buvo nepakanka- 
mušė savo tautos vadą. Ar mai smarki, nepritarė gink- 
tas teisybė? luotai kovai. Todėl praeitais

_ Tiesa. tėve. Nevv Yor- metais jis iš jos pasitraukė
ke buvo nužudytas juodųjų ir sudarė kitą. pavadinda- 

kuris iras ia "Afro - Amerikos

mės- Tai yra mahometonų 
papročiai. Iš tikrųjų musli
mai ir yra mahometonai.

— -juodieji musulmonai 
sako. kad jis yra juodas.; 
kaip negras.

— Nu, tai kaip jie gali jį 
atskirti nuo velnio?

— Jie sako. kad velnias 
yra baltas — toks pat. kaip 
ir baltas žmogus-

— Nu. čia. Maiki. aiškus

Policininkai išneša iš salės Malcolai X. kur jis buvo nu

šautas. pradėjęs kalbėti susirinkusiems 400 negrų.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

mas išaiškinti, ką iš tikrųjų 
reiškia evangelijos dangus. *
Jakštas pasakė tik tiek: "Be 
filosofiško galvojimo, reikia 
dar ir maldingo tikėjimo“* į 

Dabar gi kun. Yla savo i 
knygoje rašo. kad po tų dis
kusijų su A. Jakštu Čepins-: 
kis "suklupo prie klausyk- KATRYNA, Sally 
los. ieškodamas meilingojo 
Dievo prieglobsčio“. Tai bu-;
vę 1929 metais. Čepinskis iš 
Kauno nuvykęs į Zarasus ir 
atlikęs išpažintį.

Ar kun. S- Yla matė Če
pinskį klūpojantį prie klau
syklos?

Ne. nematė. Jam sakęs ki- 
i tas kunigas. Vadinasi —

Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
psl.. kaina $2.

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

Salmi-
nen. earsios švedu rašyto-y w
jos romanas, 291 psl., kar
na $5.00.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai,

gandas. Iš gandų susidaro J premijuota knyga, 80 ps 
visokie mitai. j Kaina $2.00.

(Bus daugiau). uETUVIŲ

Klaidos atitaisymas
no vaizdžiai parašyta siu 
Krašto lietuvių istorija, 
oUU puslapių, Kaina muiK- 
stais viršeliais $4.uo, o 
Kietais $5.uu.

IŠEIVIJA A-
MERIKOJE, St. Micheiso-

Praeitą savaitę straipsny 
"Dievas sutemose“ liko ne
pastebėta techniška klaida.
Antroje straipsnio skiltyje.
32-roje eilutėje iš viršaus,
buvo pasakyta: "kunigas ATSIMINIMAI APIE JUO- 
verčiasi solistika“. Vietoje įdUDZDj, parašė Pet- 
"solistika“ turėjo būti so- ronele Liuuziuviene, 86
fistika. Tai reiškia gūdi avi-; pgj. Kaina............. $1.00
mų žodžiais ar frazėmis. _ STRA1?aN1A1>

ATSIMLMMAI, paraše Juo
zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina.......... $3.0U.

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 ptu., 
kaina...........................Ji.SO,

ŽODYNAI

Keleivic administracijoje 
galite gauti... o___  o___ šiuos kiekvie-

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna-, nam reikalingus žodynu® •
Anglų-lietuviu kalbos io-

žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą dyna*, V. Baravyko, 368
4 1 psl. apie 2O.0U0 žodžių, kai VIENIŠI MEDŽIAI, roma-

nas, paraše Aloyzas Baro- 
j Anolu-iietuviu kalbos io- nas» P®1*’ kaina $1.5d

k!tVin°no:siipr’ jun?iasi pHeŠ Slip™' diploma:ai ieško taH[inink,»’ dyn.,, V Baravyko, apk NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
sukūrį juoda negrą Baltas! kai kuiie gyviai iaikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 30,000 žodžių, o»3 puslapiai, IU VĄ ETATANI, Rapolo 
žmogus nesąs Dievo pada- ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti. k^ina ........................ $6.00., Skipičio atsiminimai. 440
ras: jis išsivystęs iš baltojo . Lietuvių-anglų kalbų žo-
velnio. Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems dynas, redagavo Karsavi-

žodis muslimas reiškia mu-į melas’ Kaipgi velnias gale- katinas. Daugienė tun ir daugiau visokių
sulmoną. taigi mahometoną, tų būti į mane padabnas?
Prie Juodųjų Muslimų or- į Juk Dievas sutvėrė mane pa- Jnarnlh
ganizacijos seniau priklau
sė ir Malcolm X. kuris dabar 
buvo nušautas.

— Ar tai dabar jis jau ne
priklausė prie jų?

— Ne. tėve, jis pametė

gal savo išvaizdą... kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma-
— Tėvui valia taip tikėti, žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos,

— Nu. tai ir gerai. Maiki, skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-
kad jų vadas buvo nugala
bytas-

— Ne. tėve. negalima sa
kyti. kad žmogžudystė yra 
geras daiktas. Galima su|

naitė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo*

psi., kaina. . . . $5.00 
TŪZŲ KLUBAS, Antano

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.50

sakos. Jo? kalbu graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams! • .• w « ------------ ---. - ----  —------ ---------- y x-----

žmogaus pažiūromis nesu- ir pažįstamiems. Apysakos kaina 51*80 su persiuntimu. Jai(ja daugiau Kaip 30,000 ■ šė Kotryn aGrigaitytė, 13
žodžių, 586 psl., kaina $7.00. j novelių, 204 psl., kaina 

H $2.00.

dvna*. Viliaus Peteraičio, II VEIDU PRIE ZEMeS, para-

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

nacionalistų lyderis. Kuns iras ja _ .
vadinosi Malcolm X. Bet jis Vienybės Sąjunga44- Nevv Į tikti, bet tai nereiškia, kad 
nebuvo visų negrų vadas: Y’orke jis jau turėjo įsigijęs jj reikia užmušti, 
jis vadovavo tik nedidelei ir nuosavą bažnyčią (mos- — Maiki, aš noriu apie 
kraštutiniu smarkuolių gru» ką), kurioje skelbė, kad taj pamislyti.

636 E. Broad way

“KELEIVIS’

So. Boston 27, Maaa.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, ,edaga*o prcf. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.-00 žodžių, 990 psl., 
kaina ......................  $12.00

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje:

So. Boston 27, Maaa. 
636 E. Broadvvay,

r 1
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MOTERĮ! SKYRIUS
■■HURBsasananeanaau^

MOTIEJUS VALANČIUS

Nikė melagis
Henry Ford II. 48 m. amž.. sa savo jaunąja žmona 
Maria Austin. 35 m. amž.. skrenda i Šveicariją medaus 
mėnesio praleisti.

Teises patarimai

Mosėdžio parapijoj, šakalių sodoj, gimė vaikelis, 
vardu Mikė. labai guvus, šarpus. pažangus ir linksmas. 
Kai Mikė užkliudė sekmus savo amžiaus metus, tuojau 
po Trijų Karalių atvažiavo pas jo tėvus kunigai kalėdoti. 
Vienas kunigėlis davė Mikei saują riešutų- Šis klausia 
kunigą:

— Kame gavai riešutų?
— Et. beisivežinėdamas po krūmus surinkau, — atsa

kė juokdamasis kunigas.
— Bet apsistojus rinkti. — tarė vaikelis. — ar nepio- 

vė arklių bimbalai? Juk kad riešutų buvo, turėjo būti ir 
bimbalų?

— Ar matai, ko jis klausia? — tarė kunigėlis. — Tik
rai is to vaiko bus galvočius.

Tėvai buvo neturtingi, bet didžiai geri žmonės. Vos 
dešimtus metus pradėjusiam Mikei liepė ganyti karveles. 
Kažikuomet. suleidęs veršelius į kiemą., įkišo galvą į trobą 
ir sušuko: "Mergelės. jauni svečiai atėjo!“ Trys jo seserys, 
jau pilnos mergelės, tai išgirdusios, viena pagrobė šluotą 
ir šlavė trobą, antra galvą sau šukavo, trečia. Įšokusi i 
kamarą, su geresne striupke apsivilko. Visos žvilgterėjo 
į veidrodį, o pasitaisiusios laukė svečio įeinant- Bet. nega
lėdamos sulaukti, išėjo laukan, o pamačiusios Mikę besi
juokiantį. klausė:

— Kame tie svečiai?
Šis. rodydamas į veršelius, tarė:
— Tasgatis. juk tie gyvulėliai niekuomet čia nebuvo, 

todėl ir svečiai.
Tai išgirdusios mergelės sugrįžo į trobą it musę 

kandusios.
Kitą kartą, šeimynai žardienoje šieną vartant, at- 

sprukęs Mikė sušuko:
nrmnla f

— Kame? — šeimyna klausė.
— Namie, — šis atsakė.
Tuojau visi kelklupstu skubėjo į namus ir atrado 

Ugnelę dailiai ant girnų kūlio besikūrenant. Matydamiesi 
apgauti, norėjo Mikę pagrobti, bet šis pro dureles iššoko 
ir juokėsi.

Dar kažikuomet. sutikęs bevažiuojančią moteriškę, 
sušuko: "Motin, motin, tekiniai sukasi!“ Ši tuojau apsi-* 
stojusi išsirito iš ratų ir veizdėjo, kas ten dedasi su jos 
tekiniais- 0 Mikė juokdamasis tarė: "Tasgatis. kaip ap
sistojai. ir nebesisuka“. Moteriškė spiaudydamosi vėl į 
ratus įlipo.

Motina nuvedė Mikę pirmą kaitą išpažinties. Kuni
gas klausia jį:

— Bene bijai manęs?
— Oi, bijaus. — atsakė šis: — ir kas gali juodo ne

sibijoti? gįffr
— Tad bėk. — tarė kunigas.
Mikė. pagavęs savo kepurę, skriejo tekinas pro duris, 

vos motina jau atsčiai besugavo. Klausiamas, ko bėgai, 
atsakė: *

— Eik. motute, kunigėlis toks baugus, su plika kakta, 
su užkumpusia nosimi, o dar liepė man bėgti — ką dirbsiu 
nebėgęs?

Nors visi žinojo Mikę gebant apgaudinėti, tačiau 
visuomet jam apgauti klojosi-

(Bus daugiau).

MOTERYS IR ŠEIMOS

PASLAPTYS

Beveik nėra moters, kuri 
neturėtų savo "geriausios 
draugės“. Tokia kai kada 
būna vaikystės dienų, kar- 
tais mokyklos laikų draugė 
arba vėliau pažinta moteris, 
su kuria geriausiai sugyve
nama ir nuo kurios neslepia
ma jokia paslaptis-

Yra natūralu moteriai 
turėti asmenį, kuriam gali 
patikėti visas savo paslap
tis, bet gyvenimas įrodė, 
kad niekas taip neužgauna 
vyrų, kaip žinios apie juos. 
jų pačių žmonų patikėtos 
tretiesiems asmenims. To 
pasekmė — vyras nustoja 
patikėti žmonai paslaptis, 
užsidaro savyje.

Taigi, jei moteris paste
bi, kad jos vyras linksta už-

sidaryti savy, nebesidalina 
su ja savo įūpesčiais. ji tu
rėtų paklausti save: ar nesu 
aš dėl to kalta, ar neišpasa
kojau apie jį kitoms ko ne
reikėjo?

Ateityje pasikalbėji
muose su savo "geriausia“ 
drauge neturėtų minėti savo 
vyro rūpesčių, susijusių su 
jo darbu, jai patikėtų suma
nymų ir kt.

Moterys turėtų atsisakyti 
nagrinėti savo šeimyninio 
gyvenimo intymius dalykus 
su "trečiaisiais“, ir laikyti 
jai patikėtas vyro paslaptis. 
Ji neturėtų pamiršti, kad jei 
vyras jai ką patiki ir ja pa
sitiki. tai ji. matyt, laikoma 
to pasitikėjimo verta.

Mirta Rivero
(Iš ispanų kalbos vertė 

A. Plavičius).

Nerimą Narutė

TAKELIA.

į žemės skietą Įrišti,
Pievų žieduotam audime įausti,
Saulės įkaitinti, lietaus nuprausti.
Baltų remunių šepetėliais apvedžioti,
Šilti, minkšti takeliai.
Vingiuoja kloniais, parugėm 
Baltom siūlėm...
Pro lieknus, avietynus 
Į vieškelius ir kapinynus.
Vedžiodami pėsčių pulkus 
Į atlaidus, Į turgus, .
Paraudę, kruvinai numinti 
Šventų galulaukių takai.-.
Žiema atėjusi sulygina, apkloja.
Ir pusnyje baltoje
Jūs gydotės ir ilsitės iki pirmųjų atlydžių.
Kolei pulkai pėsčių
Atnaujina jums sopančias žaizdas.

Nerima-Narutė—Kazimiera Bulsienė gyvena Roches
tery. N.Y. Lietuvių Dienos pernai išleido jos eilėraščių 
rinkinį "Relikvijos“. ,

AMERIKIETĖ APIE 

LIETUVIUS

Atstovų rūmuose Vasario 
16-sios proga kalbėjo net 
65 atstovai, jų tarpe ir de
mokratė iš New Jersey Flo- 
rence Dweyer-

Ji pažymėjo, kad Lietuvos 
laisvė atimta ginklo jėga. 
bet lietuviai niekada jos ne
atsisakė ir nepasidavė tiro-

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

į cija turėjo ją nuvežti į ligo- 
• ninę rentgeno nuotraukoms 

Lapkričio mėnesio gale padaryti, nes aš turėjau sa- 
mes turėjome automobilio vo žmoną nuvežti namo. 
katastrofą. Mums važiuo- Į Dabar, keliems mėnesiams 
jant. viena mašina, išsuku-; praėjus mūsų advokatas, 
si iš šalutinės gatvės, įvažia- kuris lietuviškai nekalba, 
vo į mūsų mašinos kairiąją: mums aiškina, kad draudi- 
pusę ir smarkiai įlenkė duris mo kompanija siūlo mūsų 
iš vairuotojo pusės. Aš bu-'kaimynei keletą šimtų dole- 
vau kiek sužeistas, bet po1 rių. o taip pat mums — ke- 
poros dienų nuėjau į darbą.' lėtą šimtų dolerių. Jis sako. 
nors alkūnę skaudėjo. Ma- kad jie. be to, apmokės ir

Klausimas

no žmona sėdėjo prie ma
nęs ir, nors ji nebuvo fizi

kaimynės bei mūsų daktarų 
išlaidas. Sako. kad reikia

niai sužeista, bet labai išsi- greit susitarti ir nusistatyti, 
gando ir. atvažiavus namo. i Mūsų daktaras sako, nesku- 
skundėsi įvairiais skaus-1 bėkit, palaukit, gal vėliau 

i mais. Mat. ji yra nėščia iri kas atsitiks. Pinigų mums 
dabar jau yra šeštam mene- dabai labai —»»• 
sy nėštumo- Mūsų kaimynė

reikia. ir mes 
nežinome, ką bedaryti-

sėdėjo užpakalinėje sėdynė
je. ir ji buvo iš visų mūsų 
smarkiausiai sužeista. Poli-

Kokia Tamstos nuomonė

Massachusetts.

NAUJA MOSTIS GYDO

IKI 60% NUDEGIMŲ

Armijos medicinos centro 
Houston. Tex.. bakteriologi
jos skyriaus viršininkas pul
kininkas Robėrt Lindberg

o?

A. A.

Atsakymas

Aš negaliu pareikšti nuo
monės šiuo reikalu. Tamsta 
turi savo advokatą ir savo 
daktarą, ir Tamsta turi skai
tytis su jų nuomonėmis. Jei 
Tamstai daktaras pataria 
neskubėti, o palaukti (gal 
jis turi galvoje, kad reikia 
laukti gimdymo ir pažiūrėti, 
ar viskas tvarkinga), jis yra 
geresnėje pozicijoje pasisa
kyti šiuo reikalu, negu 
Tamstos advokatas, o tuo 
labiau, negu aš. Esu tikra, 
kad Tamstos advokatas, 
prieš susitardamas su d rau
dini.) bendrove, tarsis su 
Tamstos daktaru dėl prog
nozės ir kitų reikalų. Ir gy
dytojas. ir advokatas Tams
tai paaiškins, kas jų nuomo
ne turėtų būti daroma. Ta
čiau galutinėje išvadoje 
Tamsta ir žmona patys turi
te nusistatyti, ar laukti, ar 
dabar susitarti dėl gauna
mos kompensacijos. Niekas 
negali už Tamstą nutarti-

Ruoškitės 
„KELEIVIO“ 

banketui 
balandžio 2 5d

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanok
NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vala

ko romanai- iš 1935 metų Su- a:at
jos ūkininkų sukilimo D.-ieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalu 380 
pei. Kaina................................. 43.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vala
ko romano antroji dalis, 42*5 pos
lapiai. Kama .............................  44.00

lietuvių išeivija Amerikoje.
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
ehetsonas. virš 5<K» puslapių. Kai
na kittais viršais 45.00. minkštais 
viršais......................................... 44.00

JETUVA BUDO. Stepono Kalno 
iabai vai . džia, ir įdomia, parašyt* 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego. tseriauais dovana kiek
viena oro/a gražiai- rietą 1? ver

šeliais. ’li'.'tru. ta. i!C puslapių, 
didei’o formato. Kaina .... J 60

SOCIALDEMOKRATIJA f r bol
ševizmas. Pagal Kautskj, nau 
jausiomis žiniomis papildyta t> < 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 G*.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simrtis. daugy
bė tintų lietuvių ir angių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ......................... 40.50

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJIaS PROGRAMINES GAI
RES, S2 psl., kaina......... 25 Ona

i neseniai pranešė apie ištirta
ir nepaprastai gerus rezulta
tus davusį vaistą nuo nude
gimų. Bandymai buvo dary- 

( , ti su 97 apdegusiais pacien- 
. I tais, jų tarpe 40 smarkiai 

čių- Jų yra* daug net labda-! apdegusių vaikų, su 30 iki 
rybės srityje. Atsiranda 60 nuošimčių apdegimo. Ir

DIDELI SUKČIAVIMAI

LABDARYBĖJE

Visko yra šiame krašte, 
tai netrūksta ir įvairių suk

žmonių, kurie ir čia sugeba 
"aukso šaltini“ surasti.

kur paprastai būtų buvę 60 
nuošimčių mirimų, jų tebu-

Amerikiečin snaudoie vo tik 18 nu°ši™čių. Tai yra AmeiiKiecių spauaoje . vadinamo ”i indb*,-.
skaitom, kad vra tokių 'Dab-, 
daringų“ draugijų, kurios

rujai. Jie tebera pasiryžę tai telkia lėšas labdaringiems
laisvę atgauti.

Ji pabrėžė lietuvių kilmės
gyventojų įnašą Amerikai. 
Mažai kitų ateivių tiek davė. 
turint galvoje mažą tos tau
tos skaičių. Amerikai, kiek 
davė lietuviai. Dėl to ji ra
gino atstovus nepamiršti 
Lietuvos ir jos dviejų seserų 
Latvijos ir Estijos.

Pabaigoje ji perskaitė A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
Linden skyriaus rezoliuciją, 
kurią pasirašė Vladas Tur
sa, Stasvs Vaišvila ir Mar- 
įranta šamatienė-

Jasqueline Gertosio 13 metą, o 
Robert Siccardi 17 m.— ir jau 
turi saitą, bet jie yra nevedę,

reikalams, bet net 90% pa 
sisavina tie. kurie jas telkia.

Daug sukčių yra ir pašal
pas gaunančių tarpe. Tuo 
reikalu viešai prabilo Suf- 
folk apskrities (Mass.) tei
sėjas YVilson. Jis ragina 
Bostono šalpos skyriaus di
rektorių tuo reikalu susido
mėti ir šelpiamųjų padėtį 
atydžiau ištirti-

Jis duoda ir aiškių pavyz
džiu.4.

Moteris su dviem vaikais, 
ištekėjusi už antro vyro. ku
ris per savaitę uždirba gry
nais $14-5.53. per mėnesį 
gauna $48 pašalpos.

Kita moteris su 3 vaikais, 
kurios vyras per savaitę už
dirba $100. gauna pašalpos 
savo trim vaikam.

Moteris su dviem vaikais 
pirmojo vyro ir 3 antrojo vy
ro gyvena pigių butų na
muose, noi-s jos antrasis vy
ras per savaitę uždirba 145 
dolerius.

Moteris savo šeimai gau
na pašalpos 200 dol- per mė
nesį, nors jos atsiskyręs vy
ras per savaitę uždirba 100 
dol. iš valdžios gauna ne
darbingumo pensijos $96 ir 
iš 4 aukštų namų pajamų 
$225 ir pats juose gyvena.

Panašių pavyzdžių tas 
teisėjas žinąs daug daugiau.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
vos socialdemokratų raita’ dėl bol 
ševikų okupacijos ir teroro Lietu 
▼oje. Kaina............................ 26 Cnt

ŽVILGSNIS T PIUEm X. Žuko i 
domūs atm*nim»T»ai. 47? usl.. kai 
na ......................................... 43.00

DIENOJANT. •'knvęneštu karaliau-’’ 
sūraes Kipro Bielinio idomū5 «t«-' 
minimai. 464 osl.. kabia....4C.OC.

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslapis1 
Kaina ......................................... 46.00mostis. vadinama "Lindber-

sviestu“- Tai vandenyje i lietuviu dainos Amerikoje
ištirpdomas kremas su sulfaj 
vaistais. Mostį reikia ant 
švariai nuvalyto apdegimo 
aptepti ranka, apmauta ste
rilizuota pirštine. Aptepus 
nudegimo nereikia apdeng
ti.

surinko ir suredagavo Jon*? Ba
ly,. 472 (iainos sn gaidemi-. Ang

liškai duota- kiekvieno? dairos 
tarinys, todėl tink* dovanoti n 
lietuviškai r»eka!bantiems. jriš-a 
426 pusi. kaina ...................... 45.00

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA P- 
rašė F. Vandervelde. vertė Vard* 

Kaina ... ......................... 26 Cnt

ŽMOGAUS KŪNĄ

ATEITYJE SULOPYSIME

Vyriausias Amerikos gy
dytojas dr. Luther Terry 
šiomis dienomis pareiškė, 
kad nevėliau kaip po 20 me
tų žmonių kūną bus galima 
suremontuoti atsarginėmis 
dalimis ir senas nesveikas 
širdis pakeisti naujomis— 
dirbtinėmis. Taip pat bus 
nugalėta eilė dabar pavo
jingų ligų. nors vėžį. esą. bus 
galima iki tol tik pažaboti-

Dr. Terry numato ateity
je dideli sveikatai pavojų iš 
didėjančio oro užteršimo, 
tad ragino su ta problema 
kovą pradėti jau dabar.

Iki 1984 metų bus visiškai 
išnykusios tokios ligos kaip 
difteritas, kokliušas, polio, 
tetanus, tymai, pasiutligė, 
karštligė, sifilis, triperis ir 
kt. Taip pat tikimasi, iki tol 
išrasti skiepus nuo leukemi
jos. miego ligos, geltonligės 
ir artričio.

MARLBOROT OTPS LITHUANIAN 
SELF-TAUOTTT M. Inkienė 
ra, vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis anrliškai kalbančiam. 14 J

kaina ............................. 41.26

ŽEMAITES RASTAI Garrio-io- mi
sų rašytnios pirmojo karo met- 
Amerikoje jarašvti vaizdeliai •> 
rašytojos paveikslu. 128 ouslani*, 
kaina ......................................... 50 O

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ 
Parašė Leoną- Bliumas. Trumpe 
socializmo aiSkmmmas. Kair.a 25 <•

JUOZAS STALINAS, arba ka, 
Kauaazo išponis buvo pasidarė 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cn-

LJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga sn aaugyoe paveikslų, gemine 
popieriuje. Kaina....................  SS.ov

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumo* bolševiz
mo istorija ir caldynro praktika 
labai daug informacijų, 90 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt

SENOVĖS LIETUVIŲ PINTGAI nuc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės palo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikalų, 496 psl., geras pooienu.- 
kataa ........................................ 41O.(X

NEVIENAS PRAŠO MUS 
SAPNININKO, TAD PRA-

ALTORIŲ IESELT. V. Pntino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys įrištos J viena 
Autorius, pats buvęs kunigas. ap 
rašo, kaip kunicas Vasaris išsiža 
dėjo kuni rys tėa dėl moterystė* 
knygų. kieti virtai. ASl pusią

.................................... 46.00

LIETUVIŲ K ALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam- 144 
pių. Kaina

pusią
. 41 0*

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA 
NEŠIMAS. art>a kode! mosuoae nė
ra vienybė.-.. 8d ps!., kaina .. 4: .<16

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkie 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai . — 43.50

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

NAUJA VALGIŲ KNVGA. paraM 
M. Michelsonienė, 250 {vairių lietu, 
višku ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaiua ................41.24

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Joną Karys, la
bai daug paveikslų, 256 psl. gera 
popiera. Kaina ......................... 45.04

SIAURUOJU TAKELIU, K. h 
Kriaučiūno atsiminimai iš i ietu
vos ir iš Amerikm lietuviu gv-e- 
nimo. 178 psl., kaina ........... 42.04

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai a 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dai 
keisis. Kaina ........................ 25 Ck

DEMOKRATINIO SOČIA LI Z Mu 
PRADAI. Populiari ir naftinga

t nyga šių dienu siau-.n>*u.s su
rasti. Kaina ............................. 5i»e.

_ , . „ NEŠAME, KAD JIS JAU
nes jannesm, negu (statymas todėl jis ir kelia šitą reikalą j IŠPARDUOTAS, 
leidžia tuoktis. viešumon. ;

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVISm E. Broadaray ------ :------  So. Boetoa 27, Ei«ee.

I i
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VIETINĖS ŽINIOS
BOSTONO LIETUVIŲ 

AUKOS
Lietuvos valstybės atsta

tymo paskelbimo 47 m. su
kakti minint. Bostono lietu
viai Amerikos Lietuvių Ta
rybai Lietuvos laisvinimo 
reikalams suaukojo $2,057. 
Ir šiemet 4 organizacijos iš 
savo narių surinko aukas 
prieš minėjimą ir jas vienu 
sąrašu iteikė: Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architek
tų S-gos skyrius $515. Lietu
vos Kariuomenės Kūrėjų Sa
vanorių S-gos skyrius $60. 
Lietu\ių Teisininkų S-gos 
skyrius $45 ir Jūros Skautų 
Nemuno tuntas $10.53.

Minėtų organizacijų na
rių aukos Įrašytos šiame są
raše ten. kur jos pagal savo 
dydį priklauso.

Aukojo:
Po $100: So. Bostono Lie

tuvių Piliečių Dr-ja ir inž. 
Jonas Mikalauskas.

Inž. B- Galinis $30.
Po $25: inž. K. Devenis. 

inž. A. Skudžinskas. inž. V- 
Kubilius inž. J. Rasys, Lie
tuvių Darbininkų Dr-jos 21 
kuopa, A.C W. of America- 
Boston Joint Board. Sanda
ros 7 kuopa. dr. St. Jasaitis. 
dr.G. ir A. Stapulioniai. dr- 

B. Matulionis ir inž. S. Kaz
lauskas-

Po $20: inž. J. Dačys. inž. 
B. Veitas. inž. A. Lapšys. 
inž- E. Cibas. inž. J. Dabrila,

inž. A. Treinvs, J. Sonda ir 
M. ir E. Jansonai.

Po $15: inž- E. Manomai- 
tis. inž. K. Kriščiukaitis. inž. 
V. Izbickas, inž. J. čereška, 
inž- K. Nenortas. J. Vemb
rė. A.L.T.S-gos skyrius. P. 
Vaičaitis, E. Šmitas ir San
daros Moterų Klubas.

Bostono Jūrų skautų Ne
muno tuntas $10-53.

Po $10: inž. J. Kriščiukai
tis. inž. R. Budreika, inž. J. 
Gimbutas, inž- R. Veitas. 
inž. A- Kriščiūnas, inž J. 
Blažys. V. Galdikas, dr. B- 
Mickevičius. A. Bartašiūnas. 
J. Ciegis, Pr. Martinkus, L. 
Januškienė. Dorchesterio L- 
Klubas. Sandaros I apskr.. 
A. Labuckaitė. K. Vasiliaus- 

! kas. V. Jankus, adv. J. Gri
gaitis^ adv- A. Young. J. Sta- 

: rinskas, A. Baika, S.B. Jan- 
• kevičius. P. Ausie jus. B. U- 
tenis. J. Krutulis. J- Vlpienė.

' Pr. ir S. Jakučiai. B. Strikai- 
tis. Rakštys. Simanavičius, 

t M. Bratėnienė, L. Izbickas. 
Kazakaitis. Leščinskienė. J- 
Kapočius. A. Januška. Z. 
Kiliulis. A. Andriulionis, J. 
ir A. Matjoškos. St- ir N.Jo- 
r.uškos. Br. Kropis, B. Lin- 
gis, A. Tamošiūnas. Lietu
vos Vyčių 17 kuopa. V. Sta- 
rinskienė. Janulis. J- Kurap
ka, inž. J. Kuncaitis. A. Juk- 

i nevičius. dr. P. Kaladė. E- 
Kulbis. I. ir V. Sirutavičiai. 
S- ir K. Grūzdai, O. ir P. Mu- 
činskai. B. ir R. Karosai. V.

Stelmokas. J. Strazdas, J-D., Poezija ir skaudūs reikalai LB. apygardos suvažiavimas

Kultūros Klube L® Bostono apygardos su-
važiavimas bus kovo 27 d. 

Praeitą šeštadienį Kultu- Worcesterv. Maironio parko

GRA.MERCY SHIPPING Co.
įsteigta 1945 m. 

Aukštos kokybės be muito
DOVANŲ IR MAISTO

SIUNTINIAI
GR-23-EUONOMY GIANT $21.40 

11 sv. miltų 
11 sv. ryžių

sv. taukų
2.3 sv. degintos kavos pupelių 

4f»C gramų daržovių alyvos

Jieskojimai
Taieškomas Stasys Miliukas.

; gyvenęs Chicagoje. Jis pats ar 
apie jį ką žinantieji malonėkite 
pranešti svainiui Baliui Damu- 
liui. 289 E. Main Street, Ams-
terdam. N.Y. Telef. 843-1473.

Vedybos
VOI.GA —5-kių vietų liuksusinis
autemobilis .......................$2627.99
Jb'PITER — 3-jų sėdynių moto
ciklas ............................... s 488.88

Pristatymas 
g c r a n tuja mas

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

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

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

Tel. M U 9-0598 
Atidaryta: kasdien 9-3:30;

šeštadien. 9-12:30

Našlys ieško našlės nuo 50
: iki 60 metu. Rašykite: ...........
... .G.R. Lodge House. 12 West 
Avė. N., Hamiiton. Ont., Canada

r I N I G A I I U-S S . R. 
PILNA! GARANTUOTA 

rURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI $20.000.00 
Mi S FIRMA YRA VIENINTELĖ 
KURt SIUNTĖJUI PERSIUNČIA 
GAVĖJO PASIRAŠYTĄ KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

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

per $30.-10*: 
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street
Newark, N. J.

Šių metų Keleivio kalen

dorius jau išparduotas.

Tie, kurie dabar už jį at

siunčia pinigus, gaus 1966 

metų kalendorių, kai jis ru

denį išeis.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 meta ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia frateraalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanų ur iidžiausį ka
pitalą. __ _ ____
Sąmoningas neio«is hEIEšKO IUTTT? APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA aporauua gera, go
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda vra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo *100.00 iki
*10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkuma.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikis 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
S«7 West 301h Street Nem York I. N. Y.

EKSKVRSIJA I EUROPĄ
Stasys Gėtes. LB Centro Valdybos pavedimu, šių metų vasa. 

rą organizuoja Lietuvių Bendruomenės ekskursiją j Europą. Bus 
skrendama liuksusiniu DC-8 Fan džetu su 175 keleiviais iš New 
Yorko j Frankfurtą. V. Vokietiją. Iš Frankfurto ekskursantai 
toliau vyksta kiekvienas pagal savo susidarytą planą. Tie, kurie 
norėtų lankyti atitinkamas vietas arba kitas valstybes, apie tai 

liesiems mūsų dienų kultūri- me bus renkama apygardos' prane-^a ekskursijos vadovui St. Gečui. O jis jų pageidavimus per- 
--— » .. - ... . _ duos Wide World Treval Agency atitinkamai patvarkyti jų toli.

mesnę kelionę. Ekskursija truks 3 savaites.
Iš New Yorko lėktuvas išskris š. m. liepos 17 d. vakare i 

Frankfurtą ir š. m. rugpiūčio 7 d. tas pats lėktuvas iš Frankfurto 
griš į New Yorką. Kelionė vienam asmeniui ten ir atgal kainuos 
tik 267 dol. Tai pigiausia kelionė, kokia net kada yra buvusi. Vai
kai, užimą atskirą vieta lėktuve, moka pilną kana.

Ekskursantai turi būti Lietuvių Bendruomenės nariai ir su
mokėte už šiuos metus solidarumo mokesti.

Ekskursantai registru nias i laiškais ar telefonų pas eksknrsi- 
ios organizatorių Stas? Gečą. 7252 So. Rnckuel! St.. Chicago. III., 
60629. telef. PR 8-8034. Užsiregistravę ekskursantai gaus toli
mesnes informacijas, kaip pasiruošti kelionei

Prašau pasiskubinti registruotis, nes pritrūks vietų.

ros Klubo programa buvo 
ir skirta ir poezijai, ir aktua

Tuinila. A. Keturakis, dr. j 
Br. Baskys, P. ir E. Averkos 
ir J- Bakšys.

Nepasirašęs—$8.
Po $7: Simanavičius 

Monkevičius.
Po $5: Plavickas, Dane- 

ris. P. Brazaitis. SLA 359 
kuopa. Lendraitis. P.S., A. 
Herbstas. V- Germantas, V. 
Norvaišienė. K. Tamošaitis. 
Valiukonis, V. Morkvėnas. 
S. ir M. Micheisonai. Tre- 
penskis. J. Venckus. Zuorai- 
tis. SLA 365 kuopa, Baltu
šis. Špakavičius. Jurgelevi
čius. adv. A- Shallna. Vilė- 
niškienė, A. Gustaitis, P. 
Žičkus. T. Stankūnaitė, M. 
Giedraitytė, Br. Kovas. V- 
Jakimavičius. č. Kiliulis. P. 
N.. E. Vizgirdienė, V. Mi- 
cevičius. A- Vakauzienė, Gi

salėje (52 Quinsig Avė., 
Worcester-Shrewsburv). Ja-

niams bei tautiniams klausi-j valdyba ir sprendžiami ki- 
mams. ■ ti svarbūs klausimai, todėl

Pirmoje jos dalyje klubo į visos apylinkės prašomos 
pirmininkas Zigmas Gavelis kuo daugiau atsto-
taikliu ir menišku žodžiu* .kviečiami dalyvauti ir 
peržvelgė poeto Leonardo svečiai.
Andriekaus kūrybą, pasižy
minčią jam būdingu švelnu
mu, sukaupta mintim ir vė-j nės reikalais pakviestas ta 
lesniuos posmuos skaudžiu j rybos narys dr. Balys Matu 
liūdesiu. Iliustracijai akt. lionis. Į suvažiavimą žada 
Algimantas Žemaitaitis su į atvykti ir Centro valdybos 
įsijautimu paskaitė gerą pirm. J. Jasaitis- 
pluoštą Leonardo Andrie-'
kaus eilėraščių nuo pačių Sandara kortu vakaras . 
naujausiųjų ligi pirmųjų? 7 . lu
dar spindinčių giedra ir ne- r™*?* T V™}

neiciai. A. Barkauskas. V. rupestmgu žaismingumu. yaR Sandaros
Poetas Leonardas Andrie-* 124 F St-, So Bostone. Jeigu

Suvažiavime pranešimą 
padarėli opiais Bendruome-

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Tautvaiša. J. Venckus, H. 
Saparonienė. E. ir P. Rač
kauskas. O- Galinienė. K. ir 
K. Dūdos. Pr. Galinis, B. 
Kamantauskas. J. Valentu- 
kevičius. J. Averka, P. Plikš- 
nys, A- Neviera. T. Kuprie- 
nė. šaikūnai. F. Grendelytė. 
M.J., N.N., Kiškis. Vizba
ras. I.J-. SLA 328 kp.. Davi- 
donis, Petronis. Apanavičie- 
nė. S. Vilutis. A. Puskepalai- 
tis. M. Vaitkevičienė, K. Ba- 
čanskas, V. Noreika ir 4 ne
pasirašę-

Po $3: S. ir M. Klimai, V. 
Bajerčius. Lendraitis. L. 
Švelnis. P. Nikolskis ir V. 
Kuodys-

Po $2: J. Jurėnas, J. Va-

kus savo ilgesnėje paskaito
je palietė beveik visas skau
džiausias mūsų tremties ir

būtų blogas oras, taį vaka 
ras atidedamas kovo 13 d. 
Bus vertingų dovanų ir gar

Vasario 16-sios minėjimas 

labai pasisekė

Lietuvos valstybės atsta
tymo 47 m. sukakties proga 
gubernatorius Rockefeller

Savo organizacijoje turi
me gana energingu ir darbš
čių nariu — Spūdžiai, ypač 
Bronė Spūdienė. ilsius metus 
vadovaujanti kuopai, adv. 
Steponas Briedis vra kuopos

dabartinės Lietuvos proble-: džių užkandžių. Visi kvie- 
mas. kaip tautinės mirties ’ čiami dalyvauti, 
grėsmę, senimo ir jaunimo
nutautėjimą, spaudos ir lie
tuviškos knygos vargo kelio
nę per pasaulį, religinius 
klausimus ir kt. Paskaitos! 
pabaigoj prelegentas susu
mavo ir tų negerovių išva
das. —ką reikėtų daryti tom 
blogybėm pašalinti- Tik gai-

Komifteta*

Legionierių kortų vakaras

Stepono Dariaus posto 
moterų kortų vakaras bus šį 
šeštadieni, kovo 6 d. 7:30 
vai. vak. posto salėje (168 
H gatvėje). Visi kviečiami

liekas. K. Šimėnas, Ivanaus- bei nepataikaujančiam žo-1 x 1 i v • • *

ii Tikuti, nes bus vertingų
ki šiol mažai kų beįstengi™ j dovan« «ardzlų val61ų' 
nuveikti, nes didelė dalis i 
praturtėjusios visuomenės 
jau yra kurčia nemaloniam*

WORCESTER. MASS. I

V- Pigaga laimėjo
kas. Butkus. Preibienė, Ge 
gužienė. P. Anavičius, X., 
Zaleckas. E. Ilteris, Ignas, 
J- Markelionis, A. Misaitie- 
nė, S. Kontautas. K. Ulevi
čius. J. Anskolis. X.. Norvai-

džiui.

ir majoras Wagner paskel-į iždininkas, darbštūs vra ir 
atitinkamas proklamacijas- Buivydai, ypač Antoinette 
Lietuviai tą sukaktį minėjo Buivvdienė. kuopos sekreto- 
vasario 14 d. Webster salė- rė minėtini ir Petras Ma- 
je. Diena buvo graži, todėl i čvs su kuriuo sunku lenktv- 
minėjimas buvo gausus, au- niauti parduodart tikėtus, 
kų surinkta $1.784 ir prie i- A Zvimrila. J- Rimavičius. 
ėjimo $1.040. ! y. Kalvelis ir kt. V. K.

Minėjimui gerai vadova-'
vo dr. A. Skėrys. Himnus su- į
giedojo Operetės choras, ku- PHILADELPHIA. PA.
riam vadovavo Vyt- Strolia.j Vasario I6-sios minėjimas 
maldą sukalbėjo vien. pran
ciškonas J. Liauba, guber
natoriaus ir majoro prokla-

buvo įspūdingas

macijas perskaitė Gedvilai
tė.

Tas minėjimas buvo vasa
rio 14 d. Muzikos salėje. 
Jau prieš tą dieną anglų kal-

nomraaciją
Mass. seimelio Atstovas! ke> Lietuvos generalinis 

Vytautas Pigaga. kandida- konsulas Vytautas Stasins- 
I vn^arin! kas. Pagrindinis kalbėtojas

sirinkimas bus kovo 10 d. i 23 d. nominaciniuose rinki-• buvo Vliko vicepirm. ar. 
n nn ___ t i- ‘_____ ____  j.-j.Kj______ 1 Kmnnis Npmipkas- .JaiT

Kalbėjo New Jersey kon- ba dienraščiai paskelbė, kad 
gresmanas Henry Helstos-, minėjime dalyvaus guber-

SLA 43 kp. susirinkimas f(
————— — r... - — — — _

musų IMIUĮJU3 svaivus oix- vuv/J<xa Į šuo,

natoriaus Scrantono atsto
vas pulk. Anthony R. Flo- 
res. .

Po Juozo Ardžio atidaro
mojo žodžio ir JAV himno 
maldą sukalbėjo kun- dr. V.

šienė Kronai Naudžiūnas I 7:3° vaL vak- Bostono Lk-’ muose gavo didelę daugumą! ponius Nemickas- Jam pub- 
uene. Kropas. Naujumas,!Jis supUekė 5 demo-1 <lka dauS Pa

kratų kandidatus, kurie su į Telegrama sveikino šen. ^“rtusevičius. Pulk. Flores
juo varžėsi. j Robei enne y. pasakė gražią kalbą ir per-

į Kovo 16 dieną jis varžy- Rezoliuciją perskaitė adv. •
1 sis su respublikonu Cook., St. Briedis-
* TN LV1 * I *1* r HT • “

Balukonis, Sank. A. Valis. piI: Dr'j°s. Pulpose
Visi nanai prašomi daly 
vauti.

R. Šležas ir 5 nepasirašę- 
Nepasirašęs $1.70 ir ne

pasirašęs $125.
Po $1: P. Tamulevičius,

J. Šopis. Gelažius. M. Mar- 
ceiionis. D- Siauskas, A. 
Morkvėnas. K, E. Matjoška. 
F. Lukšas. J. Roman, O. A- 
lasevičienė. B. White. I. Ra- 
der, A. Visockienė. J- Bur- 
dulienė. S. Jakštienė. Moc
kus. Žirolis. žirolis ir 33 ne
pasirašę.

Buvo ir mažiau aukojusių. 
Amerikos Lietuvių Tary

bos vardu dėkoju visiems 
aukojusiems, Lietuvių Stu
dentų S-gos skyriui už suti
kimą rinkti aukas minėjime 
ir Giedrei Galinytei už rin
kėjų suradimą, ačiū rinkė
jams.

J. Lėky*

Sunkiai susirgę* 

stud. Kęstuti* Girnių*

Jau ilgesnis laikas sun- i Lietuviams garbė, kad tu- 
kiai serga dr. J. ir O. Girnių! rime tokį vyrą savo tarpe, 
sūnus Kęstutis, Harvardo u- kurį labai vertina ir kiti- To- 
niversiteto studentas. Jis gu-' dėl kovo 16 d. visi balsuoki- 
li Harvardo u-to Stilman In- me už Vytautą Pigagą. Jei 
fermery, kur buvo apgydy-' taip darysime, nėra abejo- 
tas. bet ligai pasikartojus. ‘ nės, kad turėsime pirmąjį 
vėl turėjo grįžti- • lietuvį senatorių.

Šį penktadienį numatyta i 
daryti jam vidurių operaci-! 
ja.

Stud. Kęstutis Girnius yra [
baigęs pirmuoju mokiniu ________

( Bostono lituanistinę mokyk- Į pj^is Vytautui Pigagai pa- 
’i hl- yra gavęs pilną Haiyar- gerbti. Jame dalyvavo apie

Respublikonai iš kailio ner-| Meninė dalis buvo įvairi 
sis, kad laimėtų, bet tuščios j ir giaži. Dalyviai žavėjosi 
jų pastangos. i dainininke Irena Stankūnai

te. kuriai akomponavo Al. 
Mrozinskas. Tai tikra lakš-

skaitė gubernatoriaus pro- 
. . klamaciją. J. Kavaliauskas

do universiteto stipendiją ir

Buvo gražu* banketą*

V. Pigagai pagerbti

Vasario 18 d. buvo ban
ketas kandidatui į senato-

tutė.
Jaunų gražių mergaičių 

būrelis. T. Dzikienės vado- 
1 vaujamas. pakankliavo. Ja
dvygos Matulaitienės vado
vaujami šokėjai — mažieji 

I ir didieji — pašoko- Visi už 
J savo gražų meną nusipelnė 
J smarkių plojimų.

angliškai padėkojo paverg
tos lietuvių tautos draugams 
amerikiečiams už atsilaiky
mą į minėjimą.

Leono Kaulinio vadovau
jamas choras gražiai daina
vo. solistės Violeta Bandžiū- 
tė ir Ona Šalčiūnienė pasi
rodė. kad esančios tikrai ta
lentingos dainininkės.

Vilties Puzinienės tauti
nių šokių grupė "Žilvinas“

Visas minėjimas užsitęsė P3-'0}10 kelis š,okiu?- Dr „K

Aukas minėjime rinko:
A. Malėnaitė su U- Kubi
lium. V. Rauktytė su G. Vai
čaičiu. R. Dačytė su G. Ka- 
rosaite. J. Galinytė su K- 
Mickevičium, D. Mučinskai- 
tė su J. Venckum ir L. Ja
kutytė su A. Lapsiu.

A- Matjoška, 
iždininkas

S. Malėnienė į Peru

Stasė Malėnienė išvyko 
pas savo vyrą inž. Steponą 
Malėną. kuris šiuo metu dir
ba Peru valstybėje.

Užsakė Keleivį

Elena Mozūraitienė užsa
kė Keleivi Marijai Ambro- 
zienei.

Tarp laimėtojų
Boston Sunday Globė va

sario 28 d. rašo. kad Mass.
B klasės šachmatų pirmeny
bes laimėjo Rolph Tetzell, j Cambridge II. Pirmam rate 
Algirdas Leonavičius ir E- Į mūsų vyrai prieš juos lai- 
gon Teodorson. mėjo4:l.

200 asmenų, nors bilietas 
kainavo $10-

Programai vadovavo adv.
4 ..... .. Mileris, Burduliai pianinutvermes ligoje .r vėl geros,link9mino we. 
sveikatos! • __

buvo pradėjęs sėkmingai 
studijuoti filosojiją. 

Nuoširdžiai linkime

Yra viltie* laimėti

cius.
Man tą vakarą teko pra

leisti su veikėjais Brone ir 
Julium S vikiais. Bernadote 
Grabauskiene, Jonu Kiela, 
Jonu Stankevičium, adv. Ri-

Tarpklubinėse Bostono 
šachmatų lygos varžybose 
pirmavimas eina iš rankų į stagju
rankas- So. Bostono Lietuvių i. . .K*,, Vvd,ml,nrv, Jonu VydūnuDr-jos šachmatininkai juozu ]ųatijoeaičiu. Eugeni-PH.
įpusėjo varžybas pirmoje 
vietoje, iš jų pirmavimą pa
veržė Boylstono klubas, o 
dabar iš Boylstono — Cam
bridge n.

Praitą penktadienį lietu
viai su Cambridge I nutrau
kė rungtynes lygioj padėty 
1.5:1,5 su dviem nebaigtom.
Yra vilties laimėti rungty
nes. Kovo 5 d-į So. Bostono]
LPD-ją atvyksta pati stip-i Gegužės 1 d. vestuviniai 
riausia lygos komanda — j varpai suskambės Aleksui 
“ Butkevičiui ir Florencijai

Manašlfltei.
J. Kra*in*ka*

jum Sinkevičium ir kitais.

Vinskai augina našlaite*

Antanas ir Aldona Vins- 
kai iš našlaičių prieglaudos 
paėmė ir augina dvi gražias 
mergytes. Vinskai yra malo- 

1 nūs ir darbštūs žmonės.

Turėsime naują seimą

apie 3 valandas. Kaip minė
jau. viso pajamų turėta — 
$2.824.70. V. K.

BROOKLYN, N Y.
Bus St. Briedžio paskaita

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 7 kuopa nutarė kas mė
nesį rengti paskaitas. Pirmą 
tokią paskaitą skaitė Jonas 
Buivydas apie Anglijos dar- 
biečius. Ji buvo gerai pa
ruosta ir Įdomi.

Kitas paskaitas skaityti 
apsiėmė K. Bielinis, S. Brie
dis.

Kovo 7 d. 3 vai. popiet 
Bručo restorano White Hor
se salėje (86-16 Jamaica A

Gudėnas perskaitė rezoliu
ciją JAV vyriausybei.

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo rašytojas Stasys Sant
varas iš Bostono. Jo kalba 
buvo gerai paruošta, turinin
ga, ir joje paskleidė daug 
įdomių minčių. .Jis pabrėžė, 
kad Sovietų Sąjungos mūsų 
tautos pavergimas sutruk
dė Lietuvos politinę, ekono
minę ii kultūrinę raidą. Tik 
turėdama savo nepriklauso
mą valstybę tauta gali ne
kliudoma augti ir stiprėti, o 
dabartinė okupacija gresia 
visos mūsų tautos gyvybei.

Minėjimas buvo baigtas 
Lietuvos himnu.

Aukų surinkta $2.000.ve.. Woodhaven) adv. St.
Briedis kalbės apie tai. kas jorns ęUrįnkti daug padirbė-
yra tarptautinis teismas, ai 
prez. Johnsono pažadai bus 
įvykdyti

jo A. Impolėnas.
Dar pažymėsiu, kad sce-

Būtų gera. kad kuo dau- į nos gilumoje buvo nupieštas 
giau ateitų tos paskaitos pa- žuvusiems už Lietuvos lais- 
siklausyti. Lietuvių Darbi- vę paminklas toks. koks jis
ninku Draugija nėra kažko
kių kaštutiniųjų draugija. 
Mes neinam nei perdaug į

stovėjo Kauno karo muzie
jaus sodelyje ir kurį komu
nistai nugriovė. Dar toliau

kairę, nei į dešinę. Mes ei- buvo matyti Gedimino kal
nam viduriu pirmyn, kovo-< nas Vilniuje, 
jam dėl daugumos žmonių t - .gerovės. į KlPra* Tautkua

i !



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr- 9, 1965 m. kovo 3 d.

KELEIVIO 60 METŲ SUKAKTUVINIS BANKE

TAS BUS BALANDŽIO 25 D- SO. BOSTONO LIETU

Visi i Kaziuko mugę! i PARENGIMŲ KALENDORIUS Birutę Adomavičiūtę iš So. 
Šį sekmadienį, kovo 7 d..

koncertas, kari rengia> Pa-; "12 7^—KO. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos 3-jo aukšto salėje bus 

i skautų rengiama Kaziuko 
mugė.

j Atidarymas 11:30 vai. r.
Vaikams vaidinimas "Snie
guolė ir nykštukai“ 3:30 v. 
popiet.

Skautų tėvų rūpesčiu vi-

v oo j t kt Bostono (meniška deklama-Ko\o 28 d. Ingus Naruns cija ir skambinimas piani-i A & S CONSTRUCTION
REAL ESTATE

. EDMUND L. KETVIRTIS

t

VIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS UI AUKŠTO SALĖJE, siems už nebrangią kainą 
bus paruošti lietuviški pie-

PRADŽIA 5 VAL. VAKARO. tūs nuo 12:30 vai., todėl
svečiai prašomi namie ne
pietauti-

Kaip paprastai, taip irBRANDOS-ATESTATAS Tai jaunystės dienų roman-
BOSTONO SCENOJE ta* mokytojų charakte- • šiemet mugėje bus visokiau- sukaktuvinis banketas.

i rių galerija — sentimentą- sįų pačių skautų-skaučių pa- * * *
Kovo 28 d- So. Bostono lių. gerų. kietų ir isteriškų, j gamintų išdirbinių, kuriuos 

Lietuvių Pil. Dr-jos 3 aukšto kaip ir mūsiškiai, bet su sa- už nebrangią kainą galės

baltiečių Dr-ja Jordan Hali. j kytę iį-Dorchesterio (šoke- .
v oe j n . tv ! ja). 15 m-Edvardą Prakapą's,en“ Kovo 28 d. Bostono Dra- r ^kord^l

mos hambuiio vaidintojas, > s m Diane A iš
So. Bostono Lietuvių Pilie-’ Malden0 (smuilfes). 
cių Dr-jos saleje Lituanisti- .
nei mokyklai paremti. šokių varžybas laimėjo:

• * * "Mainės ir papės“ polkos—
Balandžio 11 Kabi Laretei' Adele ir Vincas Morkvėnai 

koncertas, kuri rengia Pa-! So. Bostono, jaunimo pol- 
baltiecių Dr-ja Jordan Hali. I kos — Vera Pulminskaitė iš

Brocktono su Juozu Selevi-| 
čium iš Dorchesterio. vai-į 
so— Ona Bartašiūnienė iš!

Balandžio 25 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III, 
aukšto salėje Keleivio 60 m.1 So. Bostono su Pianu Rač

kausku iš Dorchesterio. tan-

salej Bostono Lietuvių Dra- vo gimnazija krauju ir siela kiekvienas Įsigyti, 
mos Sambūris vaidins La- suaugusių. Bet kartu kaip Mugės rengėjai įdėjo Ia- 
dislaus Fodor 3 veiksmų pje- visos tos problemos skiriasi bai daug jaiko ir darbo, kol 
sę Brandos atestatas Vei- nuo dabartinių! Paregėję Į- mugeį pasiruošė. Tad ateiki- 
kalą verte Emilis Skujenie- (įtikinsite- te yįgį pasigėrėti mūsų jau
kas. žinomas latvių rašyto- nimo pastangų gražiais vai-
jas ir didelis lietuvių bičių- Atsibokite laiškus
lis. Vaidinimą organizuoja
Bostono Lituanistinės Mo- So. Bostono pašte yra du ___ ____
kyklos Tėvų Komitetas šiai registruoti laiškai su neaiš- į j j dar labiau dirbti, 
mokyklai paremtu . ...... ^,^5. peter Pefulys1

Brandos atestatas —tai . . D
lyg ir mūsiški. ” Atžalynas“, 13 Lenkijos (Gdansko) ir P- 
kuriame vaizduojami neuž-
miržtami gimnazijos laikai.

Mikalauskas iš Kanados. 
Reikia kreiptis į paštą.

COMPANY

klijavimas apmušalais, 
dažymas,

kambarių pertvarkymas, 
klojimas lentelėmis ir kt., 

mūrijimas,
durų ir langų pakeitimas, 

spintos virtuvėje ir kt., 
kambarių padidinimas, 

naujos grindys. 

Priimtino, kainos.

Niekas dėl jų negali 
varžytu.

Skambinti tel. Ll 2-2776 
tarp 9 vaL ryto b 5 vai- vak.

I ’
PAULA B. KETVIRTIS

LICENSED BROKERS

ifc KETVIRTIS REALTY
sn WEST »ROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.. 02127 

TeL 268-4649

Tdevizųą 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 Ė s»ixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

go — Lena Jezulevičiūtė iš 
Norwoodo su Mathew Kati- 
nausku iš So. Bostono-

Padovanotus tortus laimė
jo Ona Mučinskienė, Petras 
Ausie jus ir Petronėlė White.

Nuoširdžiausias ačiū vi
siems už talką parengime, 
šeimininkėms, už tortus, py
ragus. kugelius ir kt. Taip 

tu popietė ir N. Anglijos Pat didelis ačiū už sveikini- 
gi ažuolės balius. Visus sve- ? mus- skelbimus programos 
čius savo linksmu žodžiu ir, knygelėje ir pinigines dova- 
vaidvba labai maloniai nu-' nas- Dėkojame visiems atsi- 
teikė iš New Yorko atvykęs: lankiusiems i parengimą, 
aktorius humoristas Vitalis kurie, tikime, labai maloniai 
Žukauskas.

Komisija — Ona Ivaškie-

Rugpiūčio 8 d. Minkų ra
ne uangią kainą galės dijo gegužinė Romuvos pal

šiais. Gausiau atsilankę, jau
nimą paremsite dvasiškai ir 
medžiagiškai. Tas paskatins

ke Broektone-

Padėka

Vasario 21 d. buvo senau- 
sios lietuvių radijo progra
mos N. Anglijoje 31 metų 
sukaktuvinis vakaras, talen-

Įėjimas i mugę nemoka- 
mas.

Praleista F. Grandelytė

Praeitam numery išspaus-

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

t a deda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO JSTA1GA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY, So. Boston 27, Mass., Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
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 kl. galimo pirkti SAV 1- 
KAINA mūsų Įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

(STAIGA LIETUVIŠK A. KREIPKITĖS LIETUVIŠK AI M a d a m e L y n n
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ ĮSTAIGA SĄŽ’NIN- Ji patars ir pagelbės visais gy. 
G1AUS1AI PATARŠAI JA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA venimo reikalais. Vienas vizitas

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame tu INTURISTO įsranujimaic

dint” JS.S nė. Irena Mickūnienė. Kazys “±1^
padėkoje praleista Felicija Barūnas. \ \ tautas Stelmo- 
Grandelytė. daug padėjusi kas ir .justinas V aičaitis iš
ryšiams palaikyti su ameri 
kiečiais Vasario 16 šventės 
reikaluos. Dėl to atsiprašom.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 Ė Fourth SL,

So.

visų besivaržančių jaunuo
lių išrinko šiuos pačius ge
riausius: Birutė Vaičjurgy
tė, 14 m., iš So- Bostono 
(labai gražiai deklamavusi 
ir skambinusi pianinu). 11 
m. Edvardą Budreiką iš W. 
Rosburv (smuikas). 11 m.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas b 
garantuotas 

Atidaryta darbo dienomis

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

IPR DINIS 
OPTOMETRISTAS

Į Valandos:
♦ nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. 
S V p karais iš anksto susitarus 
J 447 BROADWAY
' South Boston, Mass

J

pialeido laiką, o tuo pačiu 
ir parėmė mūsų per radiją nuo 9 val- ryto *ki 6 vai. vak 

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRIST1 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Šia proga pranešame, kad 
mūsų didžioji gegužinė bus 
rugpiūčio 8 d- Romuvos par
ke Broektone. Prašome kitas 
organizacijas tą dieną gegu
žinių nerengti ir kviečiame 
visus dalvauti mūsų geguži
nėje.

Steponas ir Valentina 
Minkai

to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatą, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakar”.

Telefonas AN 8-3630

BURTININKĖ PATARĖJA 
privačiai buria 

M ad a m e Dem it ro 
pataria meilės, vedybų ir 

biznio reikalais 
334 Newbury St„ Boston 

Tel. 266-1348
(8)

LAISVES VARPAS
naujosios angluos lietu vi v i 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA ‘

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
AM Bangomis 1190 kilocikiu 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WKOX, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

1 aikrodžiai-Deimantai 
, Papuošalai
‘ Elektros Prietaisai į
J Rūpestingai taisome laikrodinis, J 
• žiedus, papuošalui i
J 379 W. BRQADWAY
j SOUTH BOSTON
! Tel AN 8-4649

KORTŲ IR DELNŲ 
SKAITYTOJA

Siuntiniai priimami kasdien nuo sr iki 5 vai. vak., Ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d

išspręs jūsų klausimus. 
576 Blue Hill Avė.,
Dorchester. Tel. 442-5772.

(6)

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti CE61204
Naujas ”P A G A L UŽSAKYMĄ“

FORTUNN
MSiVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

Į JO 5 YPATYBES:

Patvarumas

Shell degimo galva

Švarus geras šildymas

Aliumininis apdangalas

Darbingumas, taupumas

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

B The Apothecary
TTETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

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

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8 2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie-
— j-t- _— _ •» -i_i i .on __iBiois nuo x uu x .ou vai. irw- 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

•tt«

i,

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis ,
LIETUVIS GYDYTOJAS J 

Valandos: S—4 ir
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 
495 Coiumbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Ma

Mėgiamiausias| 
modelis 
FT 2

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

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai 

487 WASHINGTON STREET 
DORCHESTER. MASS. 02124

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
į Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat j 
Baitgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,—

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštus 

d o v a n ų—s i u n t i n i ų

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

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

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

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

Tel. AN 8-1120

Apsidrausk
į NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ į
• Draudžiame nuo polio, viso-1 
} kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
{ mių (ugnis, audra ir kt) .. } 
{Visais insurance reikalais Į 
{ kreiptis: {

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass.

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

Namai ir Ūkia:
287 Coieord Rd_ Billerica, M 

TEL. MO 3-2948 -

A. J. NAMAKSY
Real EstaU & Ii

J BRONIS KONTRIM
t Jaatlce of thePeaee—Conatab 
' 598 E. Broadvray

409 W. BROADVVAY 
South Bostoa, Mass. 

Office Tol. AN 8-0948
; So. Boston 27, Masa. J 
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 J

: Dažau ir Taisau 58
£ Namus iš lauko ir viduje.

Lipdau popierius ir taisauj 
viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

rzovw*v****v***’vww
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Flood Sąuare 
Bardware Co.
Sartainkas K. J. ALEKNA
•28 EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Daiai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna 

Reikmenys plamberiams 
Visokie geleites daiktai




