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Negrų laisvės žygis Alabamos 
sostinėn Montgomery prasidėjo

Sovietų erdvėlaivis Vos tok 11 su dviem astronautais 

ketvirtadienį pakilo iš Kazachstano ir po 26 valandų nu

sileido netoli Perm, apskridęs žemę 17 kartų. Erdvėje 

astronautas buvo išlipęs iš erdvėlaivio.

Kaip žinoma, Alabamos Mirė Rumunijos 
gubernatorius Wallace neg
rams lygių teisių reikalau- prezidentas 
jančių demonstracijas už
draudė. Policija juos išvai- Kovo 1» d. mirė ilgai sil
kė lazdomis, ašarinėmis du- Rumunijos prezidentas 
jomis ir panašiomis priemo- 'jheorghe Gheorghiu-Dej, 
nėmis. Kun. Reeb buvo tiek ^3 m. amžiaus. Velionis ilgą 
primuštas, kad ligoninėje taiką buvo ištikimas Mask- 
mirė. į vos šalininkas, bet paskuti-

Teismui nutarus leisti de- ntais metais pasuko kita 
monstruoti, aršusis nėgių kryptimi. Rumunija vis dau- 
priešininkas Wallace nebe-' įau iaisvinosi nuo Sovietų
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P'rmų kartą pasirodė viešu moję savivaldybių rinkimuose. a .ėjęs su žmonaNikita Chruščiovas 
balsuoti.

galėjo sutrukdyti sumanyto 
žygio iš Seimos Į Montgo-

Sąjungos, vedė vis labiau 
nepriklausomą nuo Krem-

mery. Bet jis pranešė prezi- Kaus politiką, mezgė ryšius 
dentui Johnsonui. kad jis su V akarais. Rumunijos ko

munistai nedalyvavo net šio 
mėnesio pradžioje Maskvo
je sušauktoje komunistų
nartiiu konferenciioie. ku-------------- ----------
rion buvo suvažiavę Mask
vos šalininkai.

nepajėgs žygiuojančių ap
saugoti. Jis negalįs mobili
zuoti nacionalinės gvardi-
2—__ nruvjus. nes tai atsieis ®uuv,vw, 
o jo valstybė neturi tiek at
liekamų lėšų.

Todėl prez. Johnsonas į-į 
sakė nacionalinei gvardijai 
imtis apsaugos priemonių, ir
lėšos tam reikalui bus paim- nrf.i •
tos iš federalinės kasos. P'

.V. Yorke cigarečių 
pakelis 40 centų

Pirmą kartą federalinė 
valdžia cigaretes laikinai 
apdėjo mokesčiu Civilionio 
karo metu — astuonias de
šimtąsias cento pakeliui, bet 
jis nepanaikintas iki šiol.

: Dabar jo imama 8 centai pa- j 
De Gaulle Paryžiuje keliui, ir valdžiai viso labo

' sumokama mokesčio 2 bil.
dolerių.

Atskiros valstybės tą mo ,
.... „ -x- j r. I kęsti pradėjo imti 1921 m.'■Mes laimėsime ,3.o00p.a- rejo turėt, daugumą Pary- p;,™'-; pradėjo tokius mo-j 

dėjo žygį. Jam vadovauja z,aus miesto savivaldybėje. R rĮnkti { ir šian- , 
kun. dr King. Žygy je daly- bet praeito sekmadienio nn- djen tjk „ Carohna ir Ore. •

Sekmadienį, dainuodami De Gaulle šalininkai no-

Airijos ministeris 
Sean Lemass.

pirmininkas

Naujas finansų 
sekretorius

vauja atstovai iš visų JAV kimuose jiems nepavyko to gon to mokesčio neturi. Atkampų. Iš žymių asmenų pasiekti. Jie iš 90 atstovų te- J,. l b-ą io tain nat
yra ir dr. Bunche, Jungtinių pravedė 48. Komumstų-so- ;urenka vi,į bilionodol 
Tautų gen. pasekretonus. cialistų blokas pravedė 38
Žygį baigs 300 asmenų, visi ir kitos pai tijos 13. 
negrai iš Alabamos, kurie į- Marseille socialistai pra

New Yorko seimelis nu- 
' tarė pakelti tą mokestį iki

iiegi«*i is .T-ia^iiiMo, i- ccn.c 3wi«*iia».ai pi**- centų, todėl New Yorko! ; menuli
teiks gubernato,au, prašymą vede 41 atstovą komunistą, * pakelio kaina , f menulį
užtikrinti negrams rinkimų 22, de Gaulle salininkai ne- 40 centu‘. « New Yorko vak

| "' Tuo ebadu',Zialistų da-!‘^
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Atsiaro Nuir’ino Kama 12 Centų

61-MIEJI METAI

Sovietų astronautas išlipo iš 
erdvėlaivio ir vėl įlipo

Praeitų sekmadienį 3, 500 žmonių pradėjo žygį iš 
Seimos į Montgomery- Jis tęsis 5 dienas. Jį baigs 300. Na
cionalinė gvardija saugoja žygiuojančius.

Praeitą ketvirtadieni so- Balsavimo teisių 
vietai į erdvę paleido Vos-,
tok II su dviem lakūnais 
pulk. Belejevu ir pulk. Įeit. 
Leonovu, kuris per 26 va
landas ir 2 min. apskridęs 
žemę 17 kartų, nusileido 
Perm apylinkėje.

Šis įvykis tuo pažymėti
nas, kad pirmą kartą ardvė- 
je astronautas Leonov buvo 
išlipęs iš erdvėlaivio ir pne 
jo virve pririštas išbuvo 10 
minučių ir vėl sugrįžo į erd
vėlaivį.

Sovietai nepajėgia savo 
žmonėms parūpinti kiek rei
kiant maisto, drabužių ir ki
tų būtinų kasdieninių da
lykų, bet erdvėje pirmauja, 
nes tai jiems ypač svarbu 
propagandiniais sumeti
mais. Mat, sovietiniai Vargu

Dabartinis finansų sekre
torius Dillon atsistatydino.
Prezidentas Johnson jo vie
ton pakvietė bankininkų ad
vokatą Henry H. Fowler,! žmonės, žiūrėdami į padan- 
kuiis nuo 1961 m. iki 1964 j gę, bent laikinai užmiršta 
m. balandžio buvo finansų savo žemiškus nepriteklius 

! sekretoriaus padėjėju, vadi-! įr minties vergiją.
■ naši, su finansų administra-! Sovietai pirmieji paleido 
j cijos reikalais yra gerai susi- j erdvę 1957 m savo Sputni.

i ką I, jų Gagarir.as pirmasis 
' apskrido žemę. Taip pat jie 
pirmieji paleido erdvėlaivį 
su 2 ir 3 žmonėmis, o dabar 
jų astronautas pirmasis išli
po erdvėje iš erdvėlaivio ir 

Į Argentinoje kovo 14 d. į jį sugrįžo.
buvo parlamento rinkimai. •
Peronistai gavo beveik treč- </ • , • ,
dalį (29.8%) visų baisų ir Vietname nieko 
turės 35 atstovus iš 99.

, pažinęs.

Peronistai gavo 
3 mil. balsų

tai
tik 5 atstovais mažiau, negu nauja

UŽ vieną paveikslą bal tinis miesto majoras Def- >
ferre. socialistų atstovas, vėl Vemti Verčianti

$2,234fl00 i bus išrinktas majoru. i
Tai dvigubas jo laimėji-! kalba

Londone iš varžybų par- mag. ieš de Gaulle šąli- i „. . . . v 
duotas garsaus olandų daili- ninkus jr komunistus (su' Mississippi gubernatorius

Sekmadienį iš Cape Ken- : dabartinio prezidento Illia 
nedy paleistas 800 svaių j partija.
Ranger 9, kurio uždavinys 
dar kartą nufotografuoti iš Į .... . . , . 
arti mėnulį. bOVietlJO] rinkimus

Astronautai Virgil Gris- 
som ir John Young yra pasi
ruošę kartu skristi su Gemi-

boikotuoja
Sovietijoje vis dar rinki-

ninko Rembrandto (gyv- jajs llebuvo bendro fronto Paul Johnson apie preziden- ni ejdvėlairiU-J^padanges, j^j negali laisvai išstatyti
žinoma, apsiginklavę ir įvai
riais instmmentais. kurie su- 
te’ktų reikalingu žinių kelio
nei i mėnulį.

1606-1669 m.) paveikslas— ka7p "parvžiuj’e0 I*? Johnsono kalbą, kurioje
jo sūnaus Titus portretas už £>effere* vra paskelbęs * būtiną reikalą duoti
$2,234.000. Jį nupirko Nor- Rad rudenį'kandidatuosiąs ir garantuoti negrams bal- 
ton Simon is Los Angeles, j prezidentus. Dabar jo pa- saį J10 teisę, pasakė, kad ■

Iki šiol už vieną paveiks- dėtig tuo požiūriu sustiprėjo. Į buvusi abiausiai vemt! 
lą brangiau tėra sumokėjęs Aplamai, rinkimai netikė-j v’erciantl kalba, kūną jis Ripro padangėje 
Metropolitan muziejus New tumu nedavė. Tebalsavo a-, da nofs es^.s girdėjęs.
Yorke: už to paties dailinin- trečdalis turėjusių teisę.- Sovietijoje tokiai pasisa- 

Komunistai" laimėjo daugu-j k-™as aP“ savos valstybės 
mą 34 miestuose su virš 30,' ?al.™s Kalh« butų lygu sav,- 
000 gyventojų, socialistai i zudy bei, o čia kiekvienas 
laimėjo 32. bet pralaimėjo‘ pl*Pa ką non, net ir tokias

ko gailųjį ” Aristotelis ste
bi Homero biustą“ sumokė
ta $2,300,000.

vėl neramu
Po ilgos pertraukos K.pre 

vėl piasidėjo susirėmimai 
tai p turkų ir graikų. Turkija

savo kandidatų ir turi bai 
suoti už tuos, kuriuos parti
ja pasiūlo. Žinoma, tai erzi
na žmones, šiomis dienomis

Nuo vasario 7 d. jau 9 
kartus buvo bombarduoti 
kariniai taikiniai Šiaurės 
Vietname. Bombardavimų 
tikslas priversti Š. Vietnamą 
neberemti partizanų Pietų 
Vietname. Bet iki šiol tie 
bombardavimai dar norimų 
vaisių nedavė, nor Šiaurės 
Vietnamui pridaryta labai 
didelių nuostolių..

Paskutiniuoju metu nu
tarta bombarduoti ir nakti-

huvusiuose savivaldybių rin- mis, neleidžiant priešui at- 
kimuose net 170 balsavimo sikvėpti, o be to, dar skraido 

amerikiečių naikintuvai virš

bilius kongrese
Šeimos įvykiai taip sukrė

tė visą kraštą, kad net pats 
prezidentas per televiziją 
kreipėsi į tautą ir pareiškė, 
kad laukimo laikas praėjo, 
kad negrai 100 metų laukė 
to. ką konstitucija garantuo
ja visiems piliečiams — bal
savimo teisės, bet iki šiol jos 
neturi, todėl ilgiau laukti 
nebegalima.

Jis tuoj įnešė į kongresą 
balsavimo teisių sumanymą. 
Juo panaikinami pietuose 
specialiai negrams taikomi 
sunkūs egzaminai regist
ruojantis. Kur 1964 m. rin
kimuose tebuvo įregistruota 
mažiau kain 50 nuošimčiu 
rinkiminio amžiaus piliečių 
arba tik tiek tebalsavo, fe
deralinė valdžia gali skir* 
ti savus registratorius. To
kius registratorius ji gali 
skirti ir kitur, kur bus nusi
skundžiama dėl trukdymų 
registiuotis. Valdininkai, 
kurie trukdo registruotis, 
bus griežtai baudžiami.

Tikimasi, kad kongrese 
tas sumanymas greitai pra
eis, nors toks didelis negrų 
teisių priešininkas šen. El- 
lender pasisakė, kalbėsiąs 
prieš Įstatymą tiek, kiek 
Dievas duosiąs jėgų-

Birminghame rado 
5 bombas

Birminghame, Ala., buvo 
rastos 5 namų darbo bom
bos. Jomis, matyti, norėta 
suspiogdinti bažnyčia, mo
kykla. negro advokato na
mai ir kt. y

Birminghame tokios bom
bos nėra naujiena-

rajonuose piliečiai jau išdrį
so rinkimus boikotuoti, to-

9 miestuose.

APIPLĖŠĘS VAISTINE 
NUTEISTAS 5-10 METŲ

nešvankias nesąmones-
Į . -
Mirė buvęs Egipto 
karalius

Romos priemiesčio resto-

Š. Vietnamo kelių ir apšau- 
dėl ten būsią paskelbti kiti j do jais judančius taikinius, 
rinkimai. i Tai primena antrojo pasau-

To fakto net Pravda ne-J linio karo metu Vokietijos 
rišaįspėja, kad jei Kipro graikai įgalėjo nutylėti. Matyti,' naikinimą, kai ji buvo v 

vėl puls turkus, tai Turkija taip mažai balsavo, kad net! paversta griuvėsiais, 
neišvengiamai įsikiš į tą komunistams jau nepatogu Kinija ir Sovietų Sąjunga į 
konfliktą. Žinoma, tada ir !Pra^{u. nnkimus
Graikija nesėdėtų rankas ’sut,Ksl^tl ir ’s nieko pa
judėjus. įdaryti balsavusių.

Vakarų diplomatų pa-Sausio 18 d. buvo apiplėš
ta Bay View So. Bostone rane, pietaudamas su gražia'stangomis Turkija ir Graiki-'p^^i^jjj^j kovoja, 
vaistinė I ir 8 gatvių kampe, blondine, mirė buvęs Egipto j ja dar tariasi Kipro reika-
Po kiek laiko plėšikas mėgi-į karalius Farouk. 45 m. am- lais. kad būtų išvengta dide- kapitalistai... 
no ją antrą kartą apiplėšti, j žiaus, nuveiktas nuo sosto lio susirėmimo tarp dviejų
bet vaistininkas jį atpažino, i 1952 metais. I Vakaru saiunerininku. I Claremonto uoste. N J..

Albanijos ambasadorius Jungt 
Tautose Halim Budo. Kaip žino
me. Albaniją valdo komunistai.: 
raudonosios Kinijos šalininkai, chinsky

suspėjo pašaukti policiją. Jis iš Egipto išsivežė apieSklinda žinios, kad Kip- laivų krovėjai atsisakė pa- 
• j kuri jį sučiupo jau bededan- 50 mil. dolerių, o dabar jau : 10 graikai yra jau gavę iš so- krauti į laivą geležį, kuri yra 
- tį pinigus į maišelį. j teturėjęs tik bene 2 mil., nes1 vietų raketų priešo lėktų-siunčiama į Š. Vietnamą.

Tai buvo Anthony Ku- visą tą didelį turtą pralėba-j vams numušti, kai tuo tarpu 0 kapitalistai daro biznį ii min. 
insky. Jis gavo5-10 metų. vęs. 1 turkai grąsina aviacija. 1 su priešu, be jokios sąžines. V įet

žodžiais šaudo JAV ir reika
lauja pasitraukti iš Vietna
mo.

JAV ambasadorius Pietų 
Vietname gen. Taylor at
vyksta į VVashingtoną pasi
tarti.

šiomis dienomis į JAV 
atvyko ir Anglijos užsienių 
reikalų ministeris, kuris ke
lias dienas Ix>ndone vedė 
pasitarimus su Sovietų S-gos 

Gromiko tais pačiais
įeinamo klausimais.

Francis (apeik New Jersey lei
džiamo dvisavaitinio laikraščio 
leidėjas. I^os Angeles .aukšč. 
teismui prisipažino buvęs susi
taręs kartu su kitais 3 asmeni
mis apšmeižti senatorių Thomas 
Kuchel.
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Ir havajiečiai protestuoja
Negrų revoliucinis sąjūdis pietinėse valstijose, kur 

nuo seniai eina galvų skaldymas ir šonkaulių lamdymas, 
jau priėjo prie žudynių, ir, kai kovoje už negrų lygias tei
ses žuvo protestantų tikybos unitarionų bažnyčios dva
siškis James Reeb iš Bostono, Mass., tai lyg didi banga 
ar milžiniškas gaisras nusiaubė visą didįjį kontinentą ir 
jau pąsiekė už arti 5 tūkstančių m\ lių Ramiajame vande
nyne Havajų salas-

Jau ir pas mus Havajuose masės žmonių demonstruo
ja gatvėmis, aukštai iškėlę šūkius, smerkiančius Alabamos 
gubernatorių WaUace, ir reikalauja lygių teisių per šimt
mečius skriaudžiamiems negrams — darbovietėse, mokyk
lose, viešbučiuose, ligoninėse, valgyklose, gatvėje ir viso
kiausiose visuomenės įstaigose.

Demonstrantai neša iškabas, reikalaujančias nieke 
daugiau, kaip tik paprasto piliečio teisės balsuoti už kan
didatus į valdžios vietas. Tai pagrindinės demokratinės 
santvarkos žmogaus teisė. Ir tiesiog gėda prieš visą pasau
lį. kad Amerikos Jungtinėse Valstybėse virš 19 milionų 
negrų, kurie gimė ir augo šioje šalyje, dar neturi lygių pi
liečio teisių.

Vietos laikraščiuose kasdien telpa atvaizdai iš Sei
mą, Ala., kur procesijos žygiuoja gatvėmis su reikalavi
mais : laisvės, lygybės ir žmogaus teisių. Ir štai jos prieina 
skersai gatvę pertiestą storą virvę, o šligatvy stovi su 
buožėm gauja chuliganų, kurie be menkiausio įspėjimo 
tiesiog žvėriškai puola beginklius ir nekaltus žmones, lie
ja jų kraują tik dėl to, kad jie bando taikiai žygiuoti už 
tos virvės ar nesuspėja bėgti atgal. Tokių chuliganų buvo 
mirtinai primuštas ir bostonietis kur.. Reeb.

Taip balsavo argentinieėiai. Rinkimuose Perono šalininkai laimėjo daug daugiau atstovų, negu 
iki šiol turėjo.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
A. Jenkins

Žemė dreba, kalnai plyšta, vulkanas veržiasi, ugnis 

fontanai tryžka į padanges, liepsnos kamuoliais verčiasi 
1 iš žemės vidurių, verdanti lava pamažu slenka pakalnėn 

j ir, kas tik pakliūva, viską verčia į pelenus, kol pasiekia

Pacifiko okeaną.
i1

Vulkano išsiveržimas jau skaičiavimu, vien per porą 
buvo laukiamas ypač per pa- dienų apie 5,000 automobi- 
skutinius porą mėnesų. nes lių su virš 20.000 žmonių vy- 
žemės drebėjimas dažnai, ko vulkano pažiūrėti, 
pasikartodavo. Na. ir pa-J Kovo 5 d. prieš pat vidur- 

į galiau kovo 5 d- 9:55 vai. Į naktį, arti 12 vai., žinovų 
i ryto didžiojoje Havvaii sa- i apskaičiavimu liepsnų liežu- 
loje kalnas plyšo, ugnis ėmė viai siekė dangaus skliautą

Kas kitur rašoma

veizus iš žemės vidurių ir 
trykšti degančią lavą.

Jungtinių Valstybių ir iš 
tolimųjų kraštų mokslo vy
rai. ypač geologijos mokslų 
specialistai, pradėjo skristi 
į Havajus šitos gamtos iš
daigos stebėti. Federalinės 

pirmą iš
siveržimo dieną atskrido 
per šimtas lėktuvų į Hilo 
miesteli, kuris yra didžio jo-

• Jis nurodė, kad gimnazijos 
rūmai kaštavę 3 mil. DM 
(750 tūkst. dolerių) ir kad 
prie statybos kaštų prisidė- valdžios teigimu, 
jo S. Reino-Vestfalijos kiaš-LIETUVOS NAIKINIMAS Staiino-Chruščiovo gady-

SEN1AU IR DABAR n^e buvo konfiskuoti ar su [ tas bei Muensterio miestas. 
je. e/ naikinti milionai lietuviškų

Dr. Domas Jasaitis savo knygų. Saloninis liberalas, 
straipsnyje "Genocidas Lie- bet iki kaulų smegenų ko- 
tuvoje“ (Draugo nr. 62) munistinis genocidininkas 
duoda šitokį palyginimą: Chruščiovas ir jo įpėdiniai

neduoda iki šiandien laisvėsGeneralgubernatorius. M. lietuviškam žodžiui ir min.

pei' 300 pėdų aukščio ir da
rė neapsakomai žavingą 
vaizdą. Tūkstančiai žmonių 
per ištisa naktį stovėjo po 
atviru dangum ir rizikavo 
ne vien sveikata, bet ir g>T- 
vybe tuo atveju, jeigu vėjas 
būtų atsivertęs iš kitos pu
sės.

Dauguma jų ten išbuvo i- 
ki šeštadienio pavakario. 
Žmonelių smalsumas pama
tyti ką nors nauja, ypač ne
kasdieninį gamtos vaizdą, 
lyg magnetinė jėga pritrau
kusi išlaikė masę žmonių ke-

Viso pasaulio, kartu ir Amerikos kultūringi žmonės 
seniai pasmerkė nekaltus žmones terorizuojančius komu
nistus, juo labiau pasmerkė jų pastatytą gėdos sieną Ber
lyne, kur irgi apsiginklavę chuliganai mėsinėja nekaltus

Muravjovas-Korikas pasiun
tė carui tokį savo žygdarbių 
raportą:

1. Nubausti mirtimi 128 
žmonės,

ciai.

VISKO YRA, TIK NE TAU
Taip yra Maskvoje. Mies

to centre yra didžiulė graži 
krautuvė, jos languose iržmones. tetrokštančius tik normalių teisių, kuriomis nau- 2, išsiųsti į Sibirą 1,424,

dojasi visas laisvasis pasaulis. Na, o va, lygiai tas pat vyks- Į 3 nuteisti sunkiems dar- lentynose pilna visokiausių 
ta Seimos miestely. Alabamos valstijoje. , bams 772, geriausių ir gardžiausių pre-

v 1Kovo 12 d. Honolulu didmiesty masė žmonių de- . 
monstravo tarptautinį ir tarprasinį solidarumą, parody
dami ne vien pietinių valstijų diksikratams-segregistams,

mą
4. ištremti i Rusijos gilu- ir pigia kaina, ten ir tar- 

1.529 žmonės, ! nautojai labai mandagūs.

bet kartu ir visos šalies šovinistams, kaip įvairių tautų 
ir spalvų žmonės pavyzdingai sugyvena Havajuose.

_ ______  ,- • bet... vietos gyventojas, ku
3. perarama gyvenu į iriekam nevertaRusija 4,096 (Pavolgė), ns tetun tiknieKam ne\ertą
. ’ .. . , * ’ sovietui} rublį, toje krautu-
6. atiduoti 1 lekrutus 34o. y-je njeię0 negalės nusipirk-
7. kovose nukauti ir su- nes ten parduodama tik

—_peraeiuinu

Ir iš tikrųjų vietos žmoneliai sugyvena pavyzdingoj; žeisti 1.300, dolerius, svarus ir kitus
santaikoj: vaikučiai bendrai žaidžia, lanko tas pačias 8. dvarų konfiskuota — užsieninius pastovius pini- 

1.794. gus.
Tasai pranešimas nėra Maskvos valdovams yra 

pilnas. Jame nesuminėta dar labai reikalinga svetima va- 
daug žiaurumų ir nuostolių, liūtą, jie tai valiutai žvejoti 
padarvfų Lietuvai. Bet vis- ir tokią krautuvę atidarė.

Darbo žmonės kartu pnklauso profesinėms sąjun- tiek vra tik šešėlis lvgi- Mat, Maskvoje gyvenantieji• • - • _  . •• a . * * •* © _ . _ 1 • • 1 * • •

pradines ir vidurines mokyklas, o paskui tarptautinį 
centrą — Hawaii Universitetą. Tiesa, yra ir privatinių 
mokyklų, ypač parapijinių, kur vaikučius moko ir poterių, 
bet tai jų dalykas, ir niekas jiems to nepavydi.

Iškilmėse dalyvavo krašto,
darbo ir socialinių reikalų Į Je Havvaii saloje už 148 my- 
ministras K. Grundmann ir j Hų nuo Oahu salos su šios iš- 
kiti pareigūnai. Ta proga garsėjusiu Honolulu did- 
pažymėta. kad latvių gim- j miesčiu (daugiau kaip pu- 
nazijoje Vokietijoje mokėsi, miliono gyventojų) ir su liolika valandų be poilsio, 
apie 700 jaunuolių, iš jų 103, išgarsėjusiais Waikiki pa-į be maisto ir be vandens la
gavo brandos atestatus ir 58 • plūdimiais. Hawaii sala te- j šo. 
studijuoja Vak. Vokietijos* turi 57.222 gyventojus, jos j iVokietijos O jeigu taip 20 tūkstan-
aukštosiose mokyklose. Da-I plotas 4,030 kv. mylių, todėl J čių žmonių išlaikytum dieną 
bar na«tatvti rūmai turi vie-i ji yra didžiausia sala visame { rakti be poilsio, kavutės ii tos• 15i mokskhdį - šiuoĮ Havajų salyne. ! duonutės kad ir prie svar-

, metu gimnaziją lanko 98 • Vietos gyventojai, ypač j biausio šalies gynybos dar- 
mokiniai. Esama mokinių ir i turistai, kurių čia nuolatos bo, tai jie tuoj reikalautų 

' iš JAV, Švedijos (po ketu- i yra gana daug, pradėjo vyk- pakelti algas, gi to nepada- 
ris). Prancūzijos. Anglijos ti visokiais būdais — van- rius, tuoj kiltų streikas.— 
ir Australijos. Direktoriaus I deniu ir oru — i Hilo mies- anot vieno pažįstamo žo- 
prof. Vitens nuomone, tiki-i ^Jb.kuriameJuo j pritrūko džių.^
masi, kad rūmus baigus mo-; tik nakvynei vietos, = 
kinių skaičius pakilsiąs, taip pat greitai baigėsi 
Daugumai mokytojų algos'
mokamos Š. Reino-Vestfali-

UCl j
ir J

_-_________ v-rvzlgrziiartčRSėsru siuus

jos krašto, o daliai atlygini
mai sumokami iš latvių au
kų.

Vietos dienraščiai, pav., 
Wesfaelische Nachrichten, i

kanas dar vis veikia, tary- 
maisto ištekliai. tum kvėpuojantis milžinas

Saloje per porą dienų vi- savo atdūsių protarpiais 
si keliai kimšte užsikimšo į! purkštauja lavą iš žemės 
vulkano kalnus. Bendra ap-I gelmių.

Muensterischer Stadtanzei-1 
ger vasario 20 ir 22 dienom!
idėjo gimnazijos pastato: jvaNUI SUNKU PAVYTI

goms ir įvairių amatų unijose kartu veikia, kai reikia nant su raudonuoju genoci- diplomatai ir kiti užsienie- nuotraukas ir iškilmių apra-J 
streikuoja, kartu daro nutarimus ir lygiai visi naudojasi, do debesiu, jau 20 metų už- čiai reikalingas prekes už- šymą. Dienraščiai pažymė-! 
atsiektais unijų laimėjimais. ' gulusiu mūsų šalį ir iš kurio sakydavo užsieny, dabar jie

... . i. ... .... i nenustojamai krinta dorinio galės savo pinigais ir dar pi-
Alabamos gubernatorius W allace gali skeryčiotis ir'if tautinio maro kruša. giau pačioje Maskvoje nu

šautai, kad jis kovojąs prieš tvarkos ardytojus komunis-' ..............sipirkti, o komunistai gaus
tus, bet esmė yra kita. Hitleris prieš antrąjį pasaulinį ka- i __ naan?a? apytikriai ži- baugiau svetimos valiutos.
rą taip pat šaukė neva tik prieš tvarkos ardytojus komu-! nomas- 
nistus, o naikino tik kitų tautybių ir rasių žmones, gi Sta- j Nubausti 
linas iš Kremliaus šūkavo, kad kovojąs prieš gresiantį j
fašizmo pavojų, o paskui tuodu plėšikai abu susivienijo į 
bendrai kovai prieš demokratines šalis- Taigi rasistų ir 
imperialistų politika visada pilna suktybių. Tokie pat yra 
ir jų ideologijų pasekėjai.

be kurios jie nieko negali 
užsieny.

Ar Ivanas pavys Čarlį?

jo, kad Muensterio gimna
zija esanti visų Vakaruose 
gyvenančių latvių centrinis

Prieš 35 metus visagalin
tis komunistų išminčius šūk
telėjo: Pavyti ir pralenkti

kultūros židinys. Dar pašte-1 Ameriką! Stalinui ne tik 
beta, kad ramų plotas—apie: nepasisekė tas šūkis įgyven-

Mūsų demonstrantai po savo masinės eisenos apsi
stojo prie valstybės kapitoliaus. išklausė vadų kalbų, kur 
buvo jose taip pat aiškiai pabrėžti minėti faktai apie 
Hitlerio su Stalinu kom-fašistinę vienybę prieš demokra
tijas, ir vienbalsiai priėmė rezoliuciją, smerkiančią Ala
bamos gubernatorių Wallace ir reikalaujančią šalies pre
zidentą Johnsoną imtis atitinkamų priemonių suvaldyti 
tuos. kurie terorizuoja toje valstijoje nekaltus žmones ir 
daro didžiausią gėdą Amerikai prieš visą pasaulį.

Ypač aiškiai buvo pabrėžta, kad prez. Johnsonas 
nustotų kalbėjęs apie "didžiąją visuomenę“ bei kažkokią 
stebuklingą "susaidę“. o greičiau atstatytų tvarką Alaba
mos valstijoje lygiai taip. kaip prieš 8 metus prezidentas 
Eisenhoweris sutvarkė panašų gubernatorių O. E. Foubus 
Arkansas valstijoje, pasiųsdamas į Little Rock miestelį 
kariuomenę, kuri bematant grąžino ten tvarką ir numalši
no tokius pat rasistus.

A Jenkins

mirtimi — plikti užsieny. Be to, juk 
daug tūkstančių. : ir šnipus užsieny reikia ap-

2. žuvo kovose 50,000 su mokėti doleriais... 
viršum.

3. Deportuota į Stalino 
mirties fabrikus 600-700,000 f

4- Konfiskuota visa Lietu-
vos žemė. 1863 m. baudžia
va panaikinta, 1944 m. įves
ta kūno ir dvasios baudžia
va.

VOKIETIJA

Latvių gimnazijos rūmai — 
centrinis židinys

(E) Vasario 20 d. Muens
terio mieste. Vestfalijoje, 
Vak. Vokietijoje, buvo iš-

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis

Maskvos "rojuje“ Ivanas 
turi dirbti daug ilgiau, negu 
kapitalistiniame "pragare“ 
Nevv Yorke Charlis. Nėra to 
dalyko, kurį Ivanas galėtų 
lengviau už Charlį įsigyti.

Žinoma, ir Ivanas su 
kiauromis kelnėmis Ameri
ką galėtų pasivyti, jei JAV 
gyvenimas sustingtų, vietoje

13,000 k mtr. Iš viso yra a-į dinti, bet net dar toliau nuo 
pie 19 klasių, žalia pačios J Amerikos pasiliko ir karo
gimnazijo-pastatytas ir mo-j n-eįU JAV pagalba naudo-; sustotu. Neabejojame ir ne 
dernus bendrabutis "Rygos josk
namai“ ir jo plotas siekiąs, Stalinui mivus, Nikita 
daugiau kaip 13.000 kv. m-; Chruščiovas ne tik Stalino 
Laikraščiai pabrėžė vokie- j šūkį pavyti ir pralenkti A- 
čio Grandmanno mintį—iš-į merika įsisavino, bet dar 
eivių gimnazija esą vartai į ■ pažadėjo JAV vidaus sant- 
laisvę. varką palaidoti.

To šūkio neatsisako ir da
bartiniai Kremliaus vadai.Donelaičio "Metai“ vokiškai

c T j v t- - ’«•*»- Todėl dirstelkime, kaip il-
o. Jau dabar Lietuvoje y- kilmingai perduoti naudotis Heidelberge, Vak. Vokie-j gai turi dirbti Maskvoje 

ra 11 r rusų (buvo Z-o/r ). po dviejų metų statybos pa-i tijoje. gyvenąs Hermann ’ "laisvai“ gyvenąs Ivanas.
Per 40 metų (1864-1904) baigti naujieji latvių gimna-1 Budensieg šiuo metu į vokie-j ka(1 nusipirktų maisto gyyy- 

caro satrapai konfiskavo a- zijos rūmai. Apie iškilmes -- kalba verčia Donelaičio išlaikyti, ir kiek laiko 
x . . 1 turi sugaišti tam reikalui ka-

Metus . Sj pav asai-j PirTno* pjtalistų išnaudojamas varg- 
ji "Metų“ dalis numatoma J šas Charlis New Yorke. 
paskelbti žurnale "Micke-
wicz Blaetter“.

pie 160,000 egz. lietuviškų išsamiai parašė, šiaip ven-
knygų- Ir keli tūkstančiai giąs skelbti apie pabaltiečių
lietuvių už meilę ir ištikimy- gyvenimą, įtakingiausias V. 
bę savo raštui pateko į ka!ė- Vokietijos dienraštis Frank- 
jimą ar į Sibirą. furter Allgemeine (nr. 46)-

Šitie keturi vyrai Šeimoj. Ala., taip primušė unitaru 
kunigą iš Bostono James Reeb, kad Jis po keliu dienų 
mirė. Jie yra suimti ir laukia (eismo.

Darbo minutės
N. Yorke ir Maskvoj 

16 m. 
24 m. 
54 m. 

190 m. 
225 m. 
315 m. 
107 m. 
71 m. 

267 m. 
729 m. 
t6.5 m. 

54 m. 
59 m.

Duonos kepalėlį 8 m. 
Makaronų svarą 5.5 m. 
Ryžių svarą 6 m. 

' Jautienos 2 sv. 46 m. 
(Kiaulienos 2 sv. 35m.

23 m. 
6.6 m.

7 m. 
26 m.

Vištienos 2 sv 
Cukraus 2 s v.
Pieno kvortą 
Kavos svarą
Vodkos kvortą 112 m. 
Požeminiu tr. 3.9 m. 
Kinoteatras 26 m.
Plaukų kirpimas 46 m.

Ta lentelė aiškiai rodo, 
kad tam pačiam maisto kie
kiui ar kam kitam įsigyti

ginčijame, kad ir Sovietų 
Sąjungos gyvenimas žengia 
pirmyn, bet tenykščio Ivano 
buitis tokia sparta negerėja, 
kaip ten auga pramonė, o y- 
pač ginklų gamyba.

JAV žmogaus buitinis gy
venimas neatsilieka nuo 
bendro šalies ūkio augimo. 
Čia ir šalies apsigynimo kaš
tai netrukdo darbo žmonėm 
siekti įsigyti daugiau visoke
riopų gyvenimui patogumų. 
JAV Charlis nėra rami as
menybė. o tolydžio kovojan
ti, vis sau didesnės naudos 
siekianti. Gi Ivanas, atsidū
ręs visiškoje susovietinto 
žmogaus padėtyje, neturi jo
kių galimybių atsispirti prieš 
valstybinio komunistų kapi
talo išnaudojimą.

J. Vita

"Laisvės mintis nemiršta, 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta- kad mirti dėl laisvas 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokios tautos ne
pavergsi !**

Taip p«Makė vokiečių va
dui Sachsei lietuvių valstie
čių sukilėlių vadas, kryžiuo
čių klasta pagautas prie Ka
raliaučiaus pilies.

• • • • •



Ni . 12. 1965 m. kovo 24 d. F~-_ r.

IAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Nepaprastas Liet. B-menės 

susirinkimas

LB Detroito apyl. metinis

Mirė VI. Viskantas

Pačiame amžiaus gražu
me vėžio ligos sunaikintas, 

narių susirinkimas įvyko ko- ' asai te - * d. mirė
vo 14 d. Lietuvių namuose ' skautininkas ir visuomeni- 
Hrmą kaitą bene dešimties ninkas Vladas Viskantas, 
metų laikotarpyje dalyvavo i Vehonis buv0 1910 
apie 120 asmenų, o balsavi- bužerio 21 d. Skuodo 
mams (slaptiems) atėjus,
jais pasinaudojo 116 žmo
nių, įteikdami 113 teisėtų 
baisų. Priežastis? Manyda
mi, kad senoji valdyba dar 
metus nori likti,, bet, turė
dama savo planus, grupė 
bendruomenininkų sudarė 
septynių kandidatų sąrašą 
ir visuomenės tarpe užvedė 
propagandą, prašydami at
eiti ir už juos pabalsuoti. Pa
sirodo, senosios valdybos, 
kad ir nevisi nariai, pasiju
to įžeisti ir pasikvietė būrį

miestelyje, Kretingos ap
skrity. Mokėsi Skuodo, Tel
šių ir Kauno Tumėno suau
gusių gimnazijoje. Baigė 
buhalterių kursus Skuode ir 
savo gimtajame mieste pra
džioje dirbo teisme, o vė
liau iki Lietuvą apleidžiant 
tarnavo pašte, pradėdamas 
eiliniu tarnautoju ir baigda
mas viršininku, šalia tiesio
ginio, visą laiką užsiėmė vi
suomeniniu darbu, būdamas 
skautų organizatorium, da
lyvaudamas šaulių veikloje.

Padaliau jie susitiko. Kairėje Anglijos karalienė Elzbie
ta II, dešinėje jos dėdė YVindsoro kunigaikštis, atsisa
kęs sosto, nes norėjo veti persiskyrusią Moterį (vidu
ry). Dėl to ryšiai su karališka šeima buvo nutrūkę. Ku
nigaikštis dabar guli Londone ligoninėje, kur jam pada- 
darytos trys akies operacijos. Kitiems vėjams dabar 
pučiant, ir karalienė galėjo savo dėdę ligoninėje aplan 
kyti ir su iki šiol vengiama dėdiene pasimatyti.

Turime lietuvi senatorių

Vytautas Pigaga gavo 
į 10.734 balsus, o io varžovas 
| iespuoiikonas Cook tiktai 
i 2,611. Taigi, pirmą kaitą 
Mass. senate turime lietuvį 
senatui ių.

Lietuviai rinkimuose ėjo
labai vienirgai. todėl jie la-__ _r______ _______ ____
bai daug padėjo ir saviškiui bienės atvykimą i Philadel-i (sulankstomas) ir už $3.50 
laimėti. phiją iš pavergtos Lietuvos.! (sieninis).

sveikinu Vytautą Pigagą Jos vyras Bernardas 81 me-l 
ir linkiu jam sėkmės garbin- tu amžiaus, o ji 73. Nežiū- Į 
gose pareigose. rint tokio senyvo amžiaus.!

čia priminsiu, kad \ ytau- Ona Burbienė su dukterim 
to brolis Jonas yra bankų buvo iš Lietuvos ištremtos į
revizorius, o tėvas Ignas Pi- Sibirą, 
gaga senas vietos visuome- .Jų gyvenimo istorija to- 
nininkas. Seniems žmonėms kia:
Gelbėti Dr-jos vicepirminin- Bernardas ir Ona gimė ir 
kas. Sandaros 16 kuopos, augo Mėšlinos kaime, netoli į 
Šv. Liudviko Dr-jos ir Wor- Vilniaus. į Philadelphiją Par"uoTaS' 
cesterio Lietuvių Tarybos Burba atvyko 1905 m. ir' 
iždininkas bei dar nevienos gavo darbo cukraus fabri- 
draugijos vadovybės narys. Re. Sekančiais metais atvy

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS
PHILADELPHIA, PA. 

Po Sibiro vargų vėl 

laisvame krašte

Evening Bulletin gana pla
čiai apraše apie

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla- 
Ortos Būt-i pių ~ už 50 centų’ už 52 50

Keleivio 1965 metų 

kalendorius jau • vIS-

savo rėmėjų, štai kaip vi- c,bore- gyveno
suomenė išsijudino, tartum p ischbeckle ir Diepholze. o 
gerais lageriniais laikais. ~ V1S3 Detroite.
Kad gi taip kiekvienais me- pradžioje organiza-
tais būtų nuo dabar! O bu-! vo skautus ir jiems vadova
vome jau nusmukę iki 20-30 vo’ 0 v®bau buvo Detroito 
narių metiniame susirinki- Lietuvių Organizacijų Cent- 
me. kai tuo tarpu sąrašuose r° sekretorium bei Balfo 76- 
egzistuoja 987 nariai, iš ku- t0J° skY1 • iždininku kele
rių 288 užsimokėjo tautinio meQb iki mirties. Su dide- ji kuopa suruošė gražų po- 
solidarumo mokestį perei- temis iškilmėmis, eilės orga- kylį kandidatui į senatorius

WORCESTERIO NAUJIENOS
Pavykęs pokylis 

V. Pigagai pagerbti

Kovo 13 d. Sandaros 16-

įsigijo bilietus į Keleivio 

banketą

J. Krasinskas

Moterų legionierių vakaras

Mūsų karo veteranų pos
tas išlaiko būgnų-trimitų or
kestrą, kuris labai gražiai 
atstovauja lietuviams. Jis y- 

! ra laimėjęs daug dovanų už

tais metais. i nizacDU atstovams pasakius
Nors susirinkimas buvo 'glaudžias kalbas, palydėtas 

karštokas, bet praėjo kultu-1 šimto tautiečių (nors buvo 
ringai, be plūdimosi, be as- savaitės vidurys) buvo pa-
meniškumų. Kalbėjo visa ei

Vytautui Pigagai pagerbti. 
Jis puikiai pavyko. Apie 
200 rinktinės publikos pri
pildė Lietuvių Klubo salę.

Keleivio 60 metų sukak-1 «ražius pasirodymus, 
tuvinis banketas bus So. Posto m°terys taip pat ne- 
Bostone balandžio 25 d. Jo
bilietus jau įsigijo J. ir M.
Dvareckai, J. Matijošaitis, i 
M. Žemaitaitis. E- Sinkevi

ko ir Ona Podpodrunaitė. 
1910 m. jie susituokė Šv. 
Kazimiero lietuvių bažny-1 
čioje. Ona dirbo restorano i 
virtuvėje stotyje. Neužilgo • 
gimė jiems du vaikai: Agnė 
ir Albertas, dabar jau 53 
metų.

Bern. Burba tapo Ameri
kos piliečiu, o ir jo žmona 

snaudžia. Jos kovo 27 dj buy° išsiėmusi pirmuosius 
Lietuvių Klubo salėje rengia piltetybės popierius.
Bostono keptų pupu vakarą. Tai buvo 1-28 m., kada 
Vakaro pelnas skiriamas; Burbienės sveikata pradėjo

Ar turi šitas 
knygas?

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

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS k*». 
........................ $0.50

čius. lg. Pigaga ir J. Stan- 
laidotas Holv Senulchre ka- _.v _ .... T kevičius.
pinėse kovo 3 d. Lz garbes stalo sėdėjo be Kas nol i bilietų isigyti.

Velionis paliko skausmo Pabes^seimelio atstovo Vy-: pi-aį^į kreiptis i Julių 
prislėgtą žmona Kazimierą iauw * > ^nronro, Svikla ir Juozą-Krasinską.
ir tecnn. studentą sūnų Ana- ?dv- Richardas Sarapas su 
tolijų. o taipgi eilę tolime®- zrnona’ iaz- A. V agelis su

1- , - -1-J kovo s n Už garbės stalo sėdėjo, be!le tautiečių, pareikšdama ninp^ n
nuomones, duod^tm^ patsri-
mų ir pageidavimų. Pirmi
ninkavo Jurgis Mikaila, o
sekretoriavo Vladas Sele- '^u'Z’iniiTmiėiu ėia ir Ūėtū- imona daktare, klubo pirm.
nis. J naują valdybą išrinkt. ™V7£a baMa liūdna Le0 Misiūnas su žmona, Ke- 
visi septyni nauji asmenys,' v °Je-•1 Kra1’ Daisiai nuana* 11---- j.i^—T ,

būgnų trimitų orkestrui. Ja
me bus Įteikta ir vėliava.

Julija Lendraitienė

LB Bostono apygardos 

suvažiavimas

šlubuoti, ir daktaras patarė 
jai važiuoti į kalnus arba 
grįžti į gimtąjį kraštą. Taip 
Burbos ir nutarė grįžti į 
Nepriklausomą Lietuvą- 

Burba turėjo Amerikos 
pasą vieneriems metams.

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

GYVULIŲ PROTAS. 212 dsL 
kaina 75 centai.

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

LYTIŠKOS LIGOS, 
tulaitis, 24 psl..

dr. F. Ma- 
kaina *0.25

Kitos naujienos
Mikšių sūnus grįžo iš ka

lent *Valentinas Bauža’ kai netenka nors ir didelė įeivk> redaktorius J. Sonda., Romėnės su lakūno spar- ke, kviečiamas Lietuvių 
uuieįu. vaieiiLuias pauza,, . .. ___ Sandaros centro valdvbos__ .mr.
Galina Gobienė. dr. Stasys lietuvių kolonija daibstaus, 
Juzėnas, dr. Kęstutis Keb- Į yisur reikalingo tautiečio, 
lys, dr. Vytautas Majauskas,
dr. Jonas Mikulionis ir Algi
mantas Rudžiūnas. Kandi
datais liko Petras Griškelis,
Stasys Sližys ir Jurgis Idze- 
lis. Sirgti bijantiems primin

Mirė savanoris A. Meškuotis

Lietuvos kariuomenės sa- 
vanoris-kūrėjas

Sandaros centro valdybos, najs. Bendruomenės Bostono apy
vicepirm. inž. A. Chaplikas Kovo 12 d. JAV pilietybę gai dos apylinkių atstovų su- 
(abu iš Bostono), seimelio ravn Valentina Baziliaus- važiavimas aktualiesiems
atstovas Charles Bulone, žu
vininkystės dir. Stasys Mi
kai. adv. Antanas Mileris. Į torija uirikaitė ir Kazimie- 

Prie kitų stalų buvo ma-, ras Uodą

gavo
kienė. Akvilina Burdulytė, LB reikalams aptarti. 
Kristina Palubinskaitė. Vik-Į Suvažiavime LB klausimu 

padarys pranešimus JAV 
Krašto Centro Valdybos

Kovo 27 d- 2 vai. popiet Lietuvoje jie nusipirko už
Worcesteryje, Maironio par- sa™ santaupas ui.

, Burbienės sveikata zy 
. miai pasitaisė, ir pats Bur

ba. paso terminui baigian
tis. su sūnumi grižo Į Phila- 
delphiją. pavesdamas žmo
nai ūki parduoti ir pas jį at
važiuoti. Bet jos sveikata

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

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

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

64 m. am
žiaus Antanas Meškuotis
mirė š. m. kovo 3 d. ir palai- tyti Bronė ir Edwardas Mar 

siu, kad jų tarpe tik vienas dotas kovo 5 d. Jo žmona ir tišiai iš AVrentham, Bronė ir 
dr. Majauskas yra M D- Ki- mažametė dukra prieš kele- Julius Sviklos, Mačiai. Mu- 
ti. iš eilės, via inžinerijos, rius metus mirė poros dienų dėnai Kalvynai. Kielos, 
chemijos ir agronomijos tarpe, o tris sūnelius lietu- į Dvareckai, E. Sinkevičius, 
doktoratų savininkai. viu šeima adoptavo. Velio- Alg. Baltrukonis, J. Plesys.

Keletą metų Vlado Pau-; nis gyveno skurde, be svei- Karazijos, M- Sukaekienė. u r u ' ■'" ki atėmė ir įjungė į kolcho-
žos vadovauta senoji valdy- katos. paskutiniu laiku pri- M. Meškienė, Jonas ir Ona' ^niv-. G?ma **1 P Worcerterio Užtai, kad jos buvo tuo 
ba savo uždavinius atliko imtas i valdiška senelių prie- Dirveliai. Iš Gilbertvillės bu- J1US Jumor k° •• Aldon - h engi » vakarie- nepatenkintos, ja ir jos dūk-
gerai ir iš susirinkimo daly- glaudą. Valdžia kūną nore- vo Bartonai ir Noreikai ir cker Kol. »» nronrama. i tcrį ištrėmė i Sibirą. Ten jos
vių jokių priekaištų nesusi- jo palaidoti savaip, bet sa- kiti -

J. Jasaitis ir
Burinskaitė-Garbienė. 47 m J tarybos narys dr. B. Matu- 
amž.. ir Povilas Klimanskas.. lionis. Visi lietuviai, kurie 

šermukšniai yra geri vie-Į domisi Lietuvių
tos veikėjai. Jie auklėja 5 i menės gyvenimu.

Kovo 12 d. mirė Angelą pirmininkas

Bendruo- bnio ’Karo’ P1,moslos rus^- 
kviečiami vokiečių ir vėl rusų okupaci-

vaikus. Iš' jų 4 lanko kolegi-1 dalyvauti suvažiavime. Antrosios ?kupaci-
jL; Zigmas NprtfcaMmV Po suvažiavimo 7:00 vai. į metu bolsev,ka. ,s jos u-

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

laukė. Priešingai, jai buvo 
išreikšta padėka. Senąją v- 
bą sudarė: Vladas Pauža — 
pirmininkas (jis yra ir lieka 
JAV LB Tarybos nariu). 
Stasys Sližys — vicepirm. 
ir švietimo vadovas. Alfon
sas Kasputis — iždininkas. 
Petras Dalinis — parengimų 
vadovas ir Algis Bražėnas— 
sekretorius.

Naujoji valdyba buvo iš
rinkta slaptu balsavimu, ir 
jis praėjo labai tvarkingai. 
Gi revizijos komisija buvo 
rinkta pusiau slaptai, ir iš 
šešių kandidatų išrinkti: 
Jadvyga Damušienė. Euge
nijus Jankus, Vytautas Kut- 
kus.

Reikia labai apsidžiaugti.

vanftnai kurčiai kuriu Dėt- Vincento Dr-jos pirm., ko-
mite vV dar dvylika’ kūną Ona DirveIienS sugrojo vo 23 d. minės savo amžiaus 
R mie«todUtroninės atsiėmė hin,nUS ir pOrą daincli1- Ja> 75 metų sukakti. Vadinasi, 
r n™ Sdtoio Sama ni pianinu pritarž M Meškie- 1* 'ra vieneriais metais se-| 

31 Už "i laidokui- 0 ?muiku J- D“ ! nesnis. negu jo vadovauja- 

staiga! paliko skolingi 305! Buvo nemažai kalbų. Visi ma draugu3-
dolerius. Dabar prašo vi- linkėjo V. Pigagai laimėti • t
suomenę tą skolą padėti ap- mkimus ir būti pirmuoju* Dėkui J. rupKai ir J. an- 
mokėti, auką paliekant VI. lietuviu Mass. senate. V. Pi-į k5*vl51U1 Pa&.e a’
Paužos "Neringos“ arba J. gaga visiems dėkojo už pa- banketo . rigagai pa- 
Petruiionio "Gaivos“ krau- rodytą palankumą ir para-
tuvėse- mą.

Akademija Juliui Kaupui J—- ~ ~ *z i
prisiminti

Rašytojo dr. Julaus Kau- Skautų mugė

po mirties metines rengia- jj įvyksta sekmadienį, ko- 
masi minėti Lietuvių na- v0 28 d. Lietuvių namuose, 
muose š. m. kovo 21 d. su jj tęsis visą dieną, prade- 
plačia programa. Rengėjų dant 10 vai. nio. Joje bus

V d^’r.nkin SZtt 1 pakvieSti "Oriai SUtik° »K">» ir Pa'a'^. *Hg«-
h v a vdties kad ?u ė ' ziuoti velionio d,aueai: dr- i lietuviškos giros, ir nusi- 

nme .ryiav.lt.es, kad ture- Henrikas Nagys, Kazys Al- pirkti ?kautiškų išdirbinių.
Marius Katiliškis, j Mugė buvo rengta kovo 7 d.,sime ateityje!..

šių metų Keleivio kalen
dorius jau išparduotas.

Tie, kurie dabar už jj at
siunčia pinigus, gaus 1966 
metų kalendorių, kai jis ru
denį išeis.

! apybnkfe tpicinė"'vak1ari7 n«pa‘™kLn.P*
Mancevičius, Šv. nė su idomia programą, į -kuria kviečiami visi lietu- 'dideliame šaltyje, ken ėda- 

. . * mos bada ir visokius vargus,viai.
Rengėjai

gerbti bilietų.

mensis. _
Visi jie ir dar keletas kitų bet dėl Detroitą užklupusios 
atliks programą, pirma dr. I sniego audros, paraližavu-
H. Nagiui pakalbant apie pjos porai dienų visą miesto ___
velionio asmenį ir kūrybą, o gyvenimą, neįvyko. Skautai lakūnas įeit. Chartes F. Clvdes- 
paskui paskaitant J-Kau^> ir jų tėvai kurie talkina bu-: Pa„ ,„vr,
kūrybos ir J. Kaupui dedi- fete kviečia visuomenę gau- ... . . D. . _.
kuotų kūrinių. Deja, kaišiosi sjaj atsilankvti ir dieną pra-, "*ušyje v,ri Kinijos
eilutės pasieks skaitytoją, iejstį ?u jais. ifiros- bombarduojant S.
minėjimas jau bus praėjęs, j Alfonsas Nakas nj”"n Rinklu sandėlius.

Viet-

vė! pablogėjo. Taip Ona
Burbienė su dukterim Ag-iSI®LOS Sitelsto-, ; riaus eilerasciai. 221 psl.. kaine, gyvendamos nuosavame; na ......................... ... $0.75
ūkyje', sulaukė II-jo pašau-

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Joną*, K. Ka- 
rys. 225 psl.. kaii<« . < $5.00

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

IS 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 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ. 28 psl., karna .. $0.10

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
i JOS SUPRATIMAS. 80 p«L,

atvažiuoti j Ameriką. Tas u-į Kaina .......................... $Č.29
Ta načia proga po $5 au- gai truko, bet pagaliau josLj ,UBINĖ iškilmė, 1 veika- 

. w L r atskrido lėktuvu į Philadel- -no komedija. 29 ps... M4U-
kojo: V. Anesta Dorches- po kajM ............................

terio, Mass.. Jonas Savulio-, išsiskyrimo, patyrusi
nis iš Miami Beach, Fla., Z. į fjaug kančių, vėl gyvena 
Gapšys iŠ Bakimorės, Md., |ęartu laisvame krašte. i

Jei kas nori. Burbus gali j 
aplankyti šiuo adresu: 242 
Reed St.

K. T.

dirbo miške. Tik 1957 m. 
Burba sužinojo, kad jo žmo
na ir duktė tebėra gyvos Si- 

1 bire. Jis ir sūnus pradėjo 
I siusti maisto siuntinėlius. 
Vėliau Burbienė su dukra

Susivienijimo Lietuvių A- buvo rusų grąžintos į Lietu-
•1 • Valdvba ir dirbo kolchoze,menkoje Centro Valdyba * n,

KELEIVIO SUKAKČIAI

Keleivio 60 m- sukakties
proga paskyrė auką $200.

Burba piadėjo rūpintis, 
kad žmona ir dukra galėtų

Dariinskas iš Mt. Cle-ir J. 
mens, Mich

Nuoširdus ačiū! __

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.

AKĖČIOS

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

alkoholis 
kaina ____

IR

• AINdS a?IE
Giedraitis, 32 
na ......................

KŪDIKIAI, 
.......... $0-25
LAISVŲ, A. 

psl., kat-
............ $0.76

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

KA?
K.

I na

YRA SOCIALIZACUĄ 
Kautsky, 31 psl., kai- 

..................................... $0 30
l'žsakymus su pinigais nrasfv

nta siusti:
’AP.ARfIO ŽIEDAS ir kitos •- 

py-*akos. A. Antanov, 45 paL, 
kaina 10 centų

KELEIVIS 
636 Broadvray

Sa Knato* >7.

ryiav.lt.es


KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 12. 1965 m. kovo 24 d.PjiBlapig ketvirtas

Serga P. Klimas M. K. Čiurlionio muziejus

IŠ Lietuvos gautomis Ži- Druskininkuose
niomis. Lietuvos nepriklau- (E) NedideIiame namely 
somybės akto vienas pasu a- Druskininkuose įrengtas M. 
sytoji), ilgametis Lietuvos K čl-ullionio memorialinis! 
diplomatas Petras Klimas muziejds. šiuo metu iren. 
serga ir guli ligoninėje. i giamas "muzikas namelis“,

Šiuo metu iš Vasario 16- kurliame bus eksponuojama 
sios akto pasirašytojų gyvų- čiur’Jonio - kompozitoriaus 
jų tarpe bėra minėtas Petras' veikla. ’ Tiesa” informuoja, 
Klimas ir Aleksandras Stul- kad jau padarytos Čiurlio- į
ginsiąs.

Apie ką rašytojai turi 

Lietuvoje rašyti
Lenino saitai su Lietuva

io muzikinių kūrinių rank- j 
raščių fotokopijos. Muziejų-i 
je is magnetofono Įrašų pa- 
Kartojami Čiurlionio kūri
niai. lankytojai pageidau
ja "Jūros” ar "Miško” Įrašų,

Lenino įyšiai su V- Kapsu- bet. kaip nusiskundžiama, 
ku - Mickevičium, Lenino muziejuje jų neturima, 
draugystė su Dzeržirskiu...

Tai kelios Lietuvos rašv- Kom. CK susirūpino menka

Pa\ eiksias rodo. kaip astronautas gali išsigelbėti, turė
damas balioną ir parašiutą. Viršuje kairėj pirmas pa- 
veiL»i.:s — astronautas išmetamas iš erdėlaici©. skren
dančio 3 kartu?, greičiau negu garsas. Antras paveikslas 
rodo ji jau atsiskyrusi nuo kėdės, o paskutinis penktas, 
kaip jis leidžiasi lyg paprastu parašiutu. Ta vadinamą 
ji Saliute (baliono ir parašiuto kombinaciją) pagamino 
Goodyear firma Akrone. Ohio.

gyvybingumą tiek Lietuvo-
1 je, tiek išeivijoje.

Meninėje dalyje gražiai 
pasirodė stiprus Vikt. Tara- 
tūno vedamas S. Paulo lie
tuvių choras. Šio choro, at
eitininkų ir argentiniečių 
"Rambyno“ tautinių šokių 
ansambliai buvo labai šil
tai sutikti, o rambyniečiai Į- 
vertinti kaip nepaprastai o- 
riginalus ir pajėgus kolekty
vas.

Paskutinioji kongreso die
na, vasario 21, buvo pradėta

tojams siūlomos temos.
Mūsų nuomone, daug di

desnio Įkvėpimo Lietuvos 
rašytojams sukeltų tema: 
’Stalinc* draugystė su Hitle-

Lietuvos gaminių kokybe

(E) Didėjant skundams
pramonės gaminių kokybe. į
neteko nustebti, kad ir Lie- ■

. . r. , . i tuvos komunistų partijosnu u- Lietuvos pavergimas-, t L enu0 Koraitetas vasario
d. plenume aptarė pramonės 

V. Krėvės raštai pauėti ir priemones jos ko-'
....... . Ky bei gerinti, šiuo klausimu
Is leidžiamos V. Krė\ės,kajįjejęS sekretorius J. 

radi serijos Lietuvoje nese-, Maniušis nurod4 kad vis 
njaitstasta antroji knyga ar ’ žvmas nuostoliai dėl
„h'o ° ““TV2J? V ’ broko‘< Pernai ypač daug 
.0.000 egz.). Pannkti.rasy- jų bucę masinu staklių ir i- 
tojo apsakymai, kūnuose, iank,„ prielai;ų ir bj.
esą, jis pasisako, pi les su- rd medžiagų pramonės i- 
biurokratejusius ir pataikų- Į KJnėse
niškus buržuazijos valdo- Kaij/pavyzdi J. Maniušis 
mos Lietuvos valdininkus.U1 odž kooldinalinio išteki-

Pradėta leisti ir rašytojo nimo stakles, kurias išlei-
J. Paukštelio raštų serija, džia Dzeržinskio vardo ga-
Anti ą kartą pokario metais i mykla. Pasirodo, jos žymiai
išleistas jo romanas "Pir- blogesnės už tokio pat tipo
mie ji metai" (15,000 egz.). užsienines stakles. Menkos
"Tiesa” informavo, kad- ra- kokybės esančios kai kurių
šylojas romane pavaizdavęs gamyklą išleidžiamos žemės
nepriklausomos Lietuvos ūkio mašinos, gi iš viso Lie-
mokyklą, kurioje viešpata- tuvos Įmonės išleidžiančios
vęs "karjerizmas, rutina, oaugiau kaip 40 pasenusių
mokiniams buvo diegiamos konstrukcijų dirbinių- Pie-
fašizmo idėjos.“ i ūme skatinta susirūpinti

staklių kokybe, nes juk jos
o. ... • i- - siunčiamos i užsieni,rirmo* žinios apie lietuviu , ,* , -K - Žemos kokybes gaminiais

parodas užsieny pasižymi Įmonės, garr.inan-
Lietuvoje pasirodė pii mos 

žinios apie Vakaruose gyve
nančių dailininkų kūrybą ir 
paiodas. "Literatūra ir Me
nas“ trampai informavo a- 
pie lietuvių dailininkų išei
vijoje Įvykusias parodas: V.
K. Jonyno Clevelande. č.
Januso Chicagoje. A- Pūkš
telės Rochesteryje. Dar mi
nėti parodas rengę JAV ir 
Kanadoje gyveną dailinin
kai A. Tamošaitienė. R. Žu
kaitė, J. Bagdonas ir Pietų ar’°a budelis, kurio pavardė 
Amerikoje gyvenąs daiiinin- neskelbiama, pasisakė už

cios plataus vaitojimo pre
kes. Pateiktas pavyzdys: 
1964 metais buvo "pervesta 
Į žemesnę rūšį ir grąžinta 
pataisyti apie 50 % siuvinių, 
nemaža audinių, odinės ir 
ve-d; ės avalvnės“.

BUDELIS GINA SAVO 
AMATĄ

Kanados oficialus korikas

kas J. Rimša.

Ką vaizduoja kauniečiai 
dailininkai?

i mirties bausmę. Girdi, "yra 
' tiek daug žmonių bedarbių, 
l kurie nė nenori dirbti. Mano 
į Įsitikinimu, jei žmogus yra 
! "bomas”. o mirties bausmė

Maikio ir tėvo kraitis ;
Mūsų skaitytojai, atnaujin- da, E. Putris, Cicero, Iii, V. 

darni prenumeratas, atsiuntė i Kaupas, Chicago, III.
Mulkiui su Tėvu dovanų:

Po $5: J. Ovirka, Dor
chester. Mass., M. Polk. Ra
cine, Vis., ir R. Kumra. Ver- 
dun, Canada.

Centerech.D. Normont, 
Į L.I. N.Y. $3.

Alinauskas, 
J. Jakštys.

Po $1: J. Umaras, Det
roit, Mich., E. Cecilio, St. 
Petersburg, Fla., Z. Jan
kauskas, Phila.. Pa., R. Ja- 
kavonis, Bristol, Conn., K. 
Blonskis, Scranton, Pa., A. 
Zelaitis. Lincoln, N.H., J. 
Bugail Iškis, Fraitland, Ont-, 
D. Lorencaitis, Waterbųry, 
Conn., V. Jasinevičius, fia-

Po $2: P.
Rockford, 111.,

iškilmingomis pamaldomis j St- Petersburg,'Fla., K. Pa- ^kon Canlda* Ch Pet- 
! katedroje. Pamaldos baig- lubinskas, Montreal, Cana- rauskas Roslindale, Mass.,

___________________ _ J. Budiys, Toronto, Cana-
— • ---------- da, A. Gaidvs, Ozone Park,

N.Y., A. Szumskas. N. Y. 
Į Mills, N.Y.. B. Krušinienė, 

taip pasiskirstę: Brazilijoje Chicago, Ilk, Ch- Bačkus, 
apie 50,000. Argentinoje — Manchester. Conn., J..

tos Lietuvos himnu. Po jų 
padėtus vainikas prie Brazi
lijos Nepriklausomybės pa
minklo.

Užbaigiamajame darbo 
posėdyje svarstytos ir pri
imtos rezoliucijos. Dekla
ruotas solidarumas su Vliku, 
Lietuvos Diplomatine Tar
nyba, LL Komitetu ir PLB. 
Priimtos sveikinimo ir padė-

III-is Pietų Amerikos Lietuvių

Paulo gubernatoriui ir mies
to prefektui. Paskelbta pro
testo deklaracija dėl religi
jos persekiojimo Lietuvoje, 
kreipiamasi Į 24-rių Komi
tetą ii Į Jungtines Tautas. 
Padėkota Vatikanui. Ispani
jos ir Italijos vyriausybėms 
už lietuviškas radijo trans
liacijas

30.000—40.000, Urugvajuje Kranklys. Brooklyn, N. Y., 
apie 5.000. kitur mažiau, o k. Jushka, St. Petersburg, 
Čilėje tiktai 7 lietuvių šei- pja. a. Sukaitis, Hamilton, 
mos- ! Car.ada, K. Chernauskas,

, __ . o Chicago, Ilk, M. Gineitienė,
7Tr.S- balfo CENTRAS PRAŠO Dorchester, Mass., Ch. Va

iskiausius! dr. Elenos Ar- lusky. Hart, Mich., g. Evas- 
kevich. Camden. N.Y., ir J. 
Paulovich. Lakehorst, N J. 

Po $0.50:

mamenes pranešimo apie 
lietuvių problemas Pietų A- 
merikoje. Balfo Centro Val-

pose-. kov.
A. Kalashni- 

Hartford, Conn-, L.dyba š. m. kovo 10 d. r__ t .
dyje nutarė kreiptis i visus Snyder. Chicago. III., J. Ka 
geros valios JAV lietuvius— valiauskas, Montreal, Cana-

! Balfo veikėjus, lietuviškų da. .
j knygų leidyklas ir spaustu- Visiem-, atsiuntusiems laik- 

vlJaK' . • raščiui paramos tariame sirdin-Visa eilė kalbėtojų dar v es-v ^alfo Centio \ aldyba
- . _ motin H» ©kartą pasisakė dėl svarstytų Praso visus ateiti talkon ir 

klausimų ir atsisveikindami pagelbėti Pietų Amerikos 
lietuviui, ir ypač jo vaikams.

Keleivio Administracija

pareisKe pasigėrėjimą __ .
darnios nuotaikos viso kon- išlikti lietuviais.

i,- nov,-,vvia= a; greso metu. ”Mūsu Lietu- Tam tikslui skubiai reika- Šiandien gyventi ir nepn- 
.urose il^avn >os" redaktorius T. J. Kidy- Ungos lietuviškos knygos, pažinti rasių lygybės yratas 

, • o • - , , - - • , f - * - narinrė tokia išvada- plokštelės, vadovėliai, ypač pats. kas gyventi Alaskoj irvasario 16-21 dienomis Sao apie on kultunmnkų be. vi- “ skaitymų knvgos vaikams, priešinti, sniegui.
I aulo mieste, Brazilijoje, suomemmnkų. Svarstyta Kongresas piaejo nepa-
savo daiyvių ir svečių iš ki- specifiniai ir visiems lietu- prastai šiltoje, jaukioje nuo- 
tų kiaštų skaičiumi žymiai viams bendri rūpesčiai: li- taikoje. Neįvyko nė vieno 
pralenkė piimuosius kong- tuanistinės veiklos pagyvi- aštresnio susikirtimo. Kituo- 
resus. Registruotų delegatų nimas. lietuvybės išlaikymo se kongresuose neteko patir- 

i tokios darnios, vieingos 
atmosferos.“

Trečiasis P. Amerikos nuosir 
Lietuvių Kongresas, Įvykęs skusijas

.XZi.ll-.-----— tzvlinan I iz\ F i3.vrUa.il'. .
II AVUČIŲ IO LAJIIIIIIA IiUlUViCn^ mi:r..

ja ui iujvrc toibiniri- t.1 vairumu— —

U’iugvajaus ir net JAV, bu- kavimas Lietuvos laisvinimo
vo 150, su šimtais tautiečių veiksniams, diplomatinių Pačių Brazilijos lietuvių 
is pačios Brazilijos. santykių atnaujinimas Ar- tvirtinimu, šis kongresas tik-

Pirmą kartą PAL Kong- gentinoje ir Brazilijoje bei rai išjudino jų entuziazmą ir 
rese pasirodė vysk. V. Briz- tampresni santykiai tarp ryžtą. Jo reikšmė neabejo-

Visi labai prašomi turimą 
medžiagą paaukoti Balfui 
(adresas: 105 Grand St.. 
Brooklyn. N.Y., 11211), o 
Balfas nugabens lietuviams 
i Pietų Ameriką. Jei kas ži-

William Faulkner

Kitus mokyti — visi mėg-

no, kur tokios medžiagos di- lik retas susipranta, 
dėsni kieki galima būtų gau- * * *
ti malonėkite taip pat pain-

pačių lietuvių visoje Pietų tinai susilauks ir platesnių 
Amerikoje. Šių diskusijų atgarsių. Kongresas per ”A- 
vedamosios mintys buvo iš- merikos Balsą“ perdavė žo- 

LaJkūras ir V. Arminas, reikštos rezoliucijų ir dėklą- di lietuviams pavergtoje tė- 
PLB Centro Valdybos atsto- racijų forma. Vienbalsiai vynėje. Ispaniškai ir portu- 
vas inž. dr. A. Nasvytis. priimta< pasiūlymas Įkurti gališkai informuota Lotynų 
-JAV LB atstovė E- Arma- FA Lietuvių Taiybą. kaip Amerikos visuomenė. Sao 
nienė. Liet. Enciklopedijos patai iamąjĮ organą šių kraš- Paulo spauda, radijas ir te- 
ieidėjas -J. Kapočius, pora tų lietuvių veiklai derinti. levizija skyrė daug dėmesio 

... . A .. kongreso vaidmeniui, pa-
AUKU a. posėdžius turėjo brėždami jo antikomunistinį 

lekcija ir dvasiški- pobū(lį (įlu)

gys. Lietuvos Diplomatijos 
Setas min. St. Lozoraitis, 
prelatai Ig. Albavičius. J. 

ir

žurnalistu is JAV. Dalvvavo 
Viiko vaidybos pirm. V. Si
dzikauskas, jau lankęsis pir- 

. mame ko. grėsė Buenos Ai
res. Buvo keliasdešimt dva
siškių. Sveikinimus atsiun
tė visa Lietuvos diplomati
nė ir konsuiarinė tarnyba.

jaunimo sekcija ir dvasiški- 
ja. Bendrame posėdyje gim
nazijos salėje E. Armanie
nė kalbėjo apie PLB ir LB 
veiklą JAV. o prel. J. Balkū
nas p&sisakč prieš Lietuvos 
okupanto genocidinę ir anti-

VIENAS VADOVĖLIS 
VISAME MIESTE

Elena Armanienė,Adv
j daugelis pasaulio lietuviškų- rchgine pūtiką. Jis kvietė Baifo Centro valdybos pir- 
J jų organizacijų, laikraščių ir kongresą tvirtai kreiptis i mininkč. dalyvavo P. Ame- 
pavieniu lietuvių. f,-^V rikos Lietuvių III-jame Kon-pauenių lietuvių. tarptautines institucijas, rei- rikos Liet«vllĮ

Kongresas buvo pradėtas ka;aujant žmogaus teisių Grįžusi ji Balfo val-
Brizgio laikytomis apsaugos pavergtoje tėvynė- ^vbai papasakojo savo Įspū-
’ bažnyčio- je 1 džius. Iš jos kalbos pažymė-

Iškilmin- ’’ ... ,. tina, kad P. Amerikoje gi-
gas posėdžių atidai-vmo ak- 6ios dienos programų musįej- lietuviai yra reika-
,'a, i,-Vk,. Pcnriikiečin nuotaikingai baigė šokių an- linid VDač dvasinės

vysk. V 
Mišiomis lietuvių 
je Vila Zeiinoje

Kun- L. Jankus,
Balfo Reikalų Vedėjas

Visą pasauli padėk ant 
svarstykių — mano motina
atsvers. Longfelotr

11»11 n > r v > min iiurmm

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 
LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS
Išeinanti prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 

2-ji atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo Įgaliotinius.

TAU, LIETI. V A — 480 psl.. kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina S6.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

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

pardavimo kaina $5.50 už $4.00 
" ” $6.00 ” $4.00

$6.00 ” $4.00

$2.50 ” $1.80

yra panaikinta, tai visa. ką 
jis turi padaryti, yra nušau
ti žmogų ir už tai gauti vi
sam amžiui tris valgius per 
dieną, šiltą patalpą, lovą. ir 
visa tai yra, ko toks bomas 
tereikalauja”.

Budelis yra Kanados tar
nyboje daugiau kaip 10 me
tų. Per tą laiką jis "valdiš
kai“ baigė 10-ties nusikal

ei v t, tz i i tėliu gvvybes- Jis save laikoSurvila). E. Kalpokas) mo- teisin mo irankiu ir . 
T? komunizmo kure-. „ :.nko baz cl 
jos (M. Kulikauskiene), į ‘
devinto forto kankiniai (A
K rištoj-aitis), kalinių pabė 
girnas iš devinto forto (K. Arklys, žiūrėdamas i trak- 
Švažas), Baltijos jūreiviai! torių didžiuojasi, kad jis— 
(D. Antinytė), ateistinė te- retenybė.
matika (grafikas L. Rymei-t
kis) ir pan. Kovo 8 d- Mo- Alaskoj beveik visa žemė 
terš Dienos proga Kaune bu- priklauso vyriausybei- 
vo surengta dailininkų pa
roda. i.............................................

(E) Pagal Dailininkų S- 
gos Kauno sk. pirmininką P. 
Strauską. kauniečiai tapyto-! 
jai, skulptoriai, grafikai bei 
taikomosios dailės meistrai 
iš apie 200 darbų skirią y- 
patingai daug vietos "nūdie
nei tematikai“. Kai kurios 
tų kūrėjų temos: jaunimo 
poilsis, sportas (V. Povilai
tis), statybų vaizdai (E.

tas Įvyko Sės Pranciškiečių ,.Ramb >r
..ornra. >a eje, i ls kvartetas. Buvo parodv- 
rinkti garoes ir darbo prezi- . * .. . , ’ T JT- -i • tas A Igno o Gustaičio is Losdiumai. Pirmininku, vicepir-
mininkais ir sekretore buvo 
nusipelnę Org. Komiteto na
riai: prel. -J. Ragažinskas, 
J. Antanaitis, A. Boguslaus- 
kas. H. Mošinskienė, be to,

Ange’es atsivežtas filmas 
"Lietuva — Europos nugalė
toja”.

Vasario 20 d. Miesto Te
atre. pačiame S. Paulo cent-

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku
sieji. sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00. t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin- 

* mos. Ten trūksta lietuviškų i tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
knygų, vadovėlių, lietuviškų nuolaidos $5.20.
dainų, šokių, kalbų plokšte-1
lių. Visame Sao Paulo mies- Norintieji gali atskirai Įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
te^ kuriame gyvena apie 30, |št. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukviją (8% x lli/į) įrėmi- 
009 lietuvių, tėra tik vienas i r.imui po 80 centų be persiuntimo.
lietuvių kalbos elemento
rius. Viena Įžymi Argenti-*

para-

ir C. Juknevičius iš Ai-genti- ’ e, buvo paminėta Vasario nos lietuvių veikėja jai pa
ro.-- Keliolika garbės prezi- 16-ji- Susirinko arti 2,000 sakiusi, kad mažieji vaikai* 
diumo dalyvių pasakė svei- asmenų Paskaitą apie tarp- išgirsta lietuviškas dainas ir 
kinimo kalbas. Buvo gausūs tautinio komunizmo pavojų kalbą tada, kai gauna plokš- 
sveikinimai raštu. : skaitė prof. Plinio Correa de teliu iš Lietuvos-

Vasario 19 ir 20 dienomis OI i veira, Įžymus lietuvių bi-' .Jiems Įsigyti knygą ar 
intensyviai posėdžiavo pa- diulis. ' plokštelių iš JAV yra labai
grindinė kongreso sekcija, Angliškai ir lietuviškai sunku dėl jų pinigų stokos, 
pavadinta poiitine-visuome- kalbėjo Vliko V aldybos ir . Todėl mūsų pareiga jiems
nine, kuriai pirmininkavo K. LLK pirmininkas V. Sidzi- padėti tuo dvasiniu maistu
Čibiras Urugvajaus, Lietu- kauskas. Apžvelgęs tarptau- apsirūpinti.
vos Pasiuntinybės spaudos tinęs politikos raidą, pašte- Iš minėtame kongrese
atache. Jis išsamiai referavo bėjo, kad ji vystosi su palan- duotu statistinių duomenų
apie P. Amerikos lietuvių kesnėmis jiavergtųjų tautų paaiškėję, kad Pietų Ameri- 
veiklą ir jos derinimą. Refe- išlaisvinimo perspektyvom, koje gyvena apie 100,000 

gyvas,! Priminė mūsų>pačių tautinj lietuvių. Jie valstybėmis yra

Literatūros Fondo leidinių Įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

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

VYKIAUSIOJI LITERATCROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th St^ lOth fL New York, N. 
10019.

ratas sukėlė labai

--------- --- •------- --------------- - ---- ----------- -----
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Prof.

Dievas sutemose
(RECENZIJA IR KRITIKA) 

S. MICHELSONAS 
(Tęsinys)

Julius Gravrokas

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Panašių pavyzdžių, kaip 
velionis M. Biržiška, galima 
rasti ir daugiau. Kol vaiko 
protas dar neišsivystęs, kol 
jis dar nepažįsta pasaulio, 
tol jis galvoja taip, kaip jam 
dalykus aiškina religinga 
motulė. Bet kai jis paaugęs 
Įgyja mokslinių žinių gamtai 
pažinti, jo galvosenoj jau

Panašiai galvoja ir „juo
dieji musulmonai“, fanatiš
kiausia Amerikos negrų sek
ta, kuri skelbia, kad Dievas 
yra juodas, kaip negras, nes 
toks jiems geriau patinka. 
Ir sunku fanatikus įtikinti, 
kad jie skelbia nesąmonę.

Gal dar sunkiau būtų Įti

kinti kun. Yląą kad jis rašo 

niekus, vadindamas „sute-

džiuliu, Čiurliu ir kitais. Bi-! tytas ir nemaža visokių sak- 
čiulystė su socialdemokra- ramentų priėmęs, bet to ne
tais ir revoliucinės atmosfe- užtenka. Kun. Yla rašo: 
ros Įtaka pradėjo veikti! ”jau grįžęs į Lietuvą,’ 

■ Gi avroko pažiūras Į gyveni-, kaip žmona pasakoja, jis Į 
mą. Jis pamatė pasaulį tik- norėjęs formaliai su bažny- 
roj šviesoj. Ir vis dėlto jis čia susitaikyti. Tačiau išriši- 
sakosi pasilikęs kataliku, mo negalėjo gauti, nežiūrint 
šventadieniais lankydavęs keleto pakartotinų bandy-

Ar skaitei 
šias knygas?

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

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

253 psl., kaina $3.00.
, . _____ _________ ____________ VIENIŠO ŽMOGAUS GY-

takoje suliberalėjau“ (237jain išrišimo“. —(341 psl.). VENIMAS (Juozo Adomai- 
Kodėi? Kokia priežastis?*

Jo bičiuiystė su soeialde- Kunigai Gravrokui išaiš- 
mokiatais nenutrūko ir to- kino, kad jis yra sunkiai nu-

lenkų bažnyčią. „Tačiau re- pas Įvairius kunigus.... . . mų ._  z____ ____ o__
Ilginiu atžvilgiu.“ sako Kartą buvo nuvykęs Į Rygą, 
Gravrokas, ’ savo bičiulių į-bet ir ten kunigas nedavė 
takoję suliberalėiau“ (2371 iam ii.ičimr
psl.). čio-Dėdės Šerno gyveni

mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas. 206 psl.. kai
na $2.00.

• — Alou, Maik!
— Sveikas, tėve!
— Ar ispėsi, ko aš šian

dien pas tave atėjau?
— Nenoriu rizikuoti.

ve.

LIETUVIAIS ESAME MES
ir Įsijungė i valstybės atkū- nyčioje žmona, ižeisdamas GIMĘ, lietuvių dainynas, 

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

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

nau. Riešingai, ji dar pagy- sidejęs, nes Rusijoj gyven-j 
vėjo, kai visi grižo Lietuvon dama> vedė pravoslavų baž-

bei pasaulėžiūros
Žmogaus pažiūra i pasau

lį tačiau nėra visatos dėsnis, 
bet jo paties suformuota 
nuomonė, kurią jis gali ir

mo nnKimuose. Tačiau 1927(Vėje padarytą santuokos ak- 
metais iš jos pasitraukė. Tai tų ir susituokti katalikų baž- 
buvo jau po perversmo —į nyčioje. tariant kitais žo- 
tautininkams su karininkais — reikia duoti pra-
nuvenus demokratinę Lie- voslavų Dievui per ausi, ta-'

pakeisti, ypač jeigu ji nėra ituvos vyriausybę. Giavro-I da (jraVrokas būsiąs susitai-! _ ,____
giliu ir tvirtu įsitikinimu pa-;^as ta(^a pasipiktinęs soči-kęs su savuoju Dievu. (At-i pi AUK MANO LAIVELE 
grįsta, -arba jeigu jis yra J a^vmokratais dėl to, kad rodytų, kad yra du dievai—į

pajėgumas jau pilnai pražy
di. šituo laikotarpiu for
muojasi ir aiški žmogaus 
pasaulėžiūra, iškyla geriau
si rašytojai, kalbėtojai, me
nininkai, aktoriai ir kiti kul
tūrinio gyvenimo ugdytojai. 
Bet gyvenimo saulėleidy, 
pradėjus žmogui senti, jo 
organizmo funkcijos prade
da silpnėti. Palengva žmo
gus pradeda mirti. Jis ne-

į tenka dantų, sugenda virški- 
• nimo aparatas ir atbunka 
atmintis. Jis susitinka seną 
pažįstamą ir jau nebegali 
atsiminti jo pavardės. Jis 
pradeda ir ausimis nebegir
dėti ir dažnai akimis jau

buvo madoje. Taigi jo barz- nebemato. Galų gale susto- 
da neturėjo nieko bendra ja širdis, ir žmogus visiškai 
su socializmo mokslu: ji bu- užgęsta.
vo tik tų laikų mados ap- Toks yra gyvybės ir mir

te- ’ raiška. ties dėsnis, būtinas ne vien
— Nu. tai pasakyk, kada tik žmogui, bet visam orga-

— Nu, tai aš tau išvirozy-j tokia mada atsirado? niniam pasauliui — visai
siu. Man ogaspadinė pataria! — Tėve, plaukų ir barzdų gyvūnijai ir augmenijai:
man barzdą užsiauginti. Sa- mados galėjo atsirasti tiktai gimt. augti, klestėti, pasen- 
ko, šumniau atrodysi ir mo- civilizacijos pradžioje, kada ti. sudžiūti ir mirti.
terims geriau patiksi. Taigi pradėjo atsirasti visokių Į- Bet kun- Yla galvoja kaip 
atėjau paklausti tavo rodos, lankių jiems taisyti ir tvar- tik atbulai’. Pagal jį, žmo- 
kaip tu apie tokį bizni ro-1 kyti. Ir kiekviena žmonių gi- gaus protas užtemstąs ne 
kuoji: auginti barzdą, ar minė ar tauta išsidirbo visai gyvenimo saulėleidy, kada 
ne? , kitokią madą. Vieni sušu- žmogus pasensta, bet švie-

— Tėvas žinai, kad barz- kuodavo plaukus nuo kak-1 šiaušiame jo vidudieny, kai 
da Amerikoje ne madoje. i tos i užpakali, palikdami jis nutolsta nuo bažnyčios.

— Jes, Maiki. seniau buvo juos tenai laisvai kaboti. Taigi, kas balta, tas kun. Y- 
ne madoje, ale dabar jau at- Kiti skirdavo per vidurį, su- i lai juoda.
eina mada nesiskųsti. Jauni šukuodami Į šonus, taip, kad
bytnikai beveik visi barz- plaukai kabojo ant ausų ir _________
doti. ir mergos prie jų lim- i veido. Kartais jie nešiojami į
pa. kaip musės prie medaus, tiesūs, kartais suraitomi. Jie • je. Jos būdavo garbanoja- 
Jas traukia vyriškos barz- vis dar nebuvo kerpami. Su- < mos, vaškuojamos ir biau- 
dos. Matai, moteris nenoi i prantama, nebuvo skutamos; riai atrodydavo. Tūla vie 
tokio vyro. ką atrodo kaip ir barzdos. Yr
mama. Vyras turi būti jai iš 12-jo šimtmečio
apiekūnas. stiprus ir krab- kur sakoma, kad iš po akso- į replėmis raitydavo 
ras. todėl ir barzda reikalin- minių kepurių plaukai kabo- ’ 
ga- Matai, koks stragus zabi- davo gražiai suraityti karš- 
jaka pasidarė barzdą užsi- tomis geležinėmis replėmis

- I

—----------j—j-Id. -i v - / •'—------------------------- ' Petro Segato eilėraščiai,silpno budo ir lengvai pasi-* Plečkaitis. buvęs išvytas sei- katalikų ir pravoslavų!)- { m psl., kaina. . ...$2.00
Žiūrint nesuinteresuoto- ’ gvENTADIENIS U2 MIES- 

mis akimis, v.sa ta. gal. at-; To Mariaus Katiliikio n 
rodyti linksma komedija. nofeUų, w

duoda pasalinėms Įtakoms. mo na*ys, pradėjęs ieškoti 
Toks buvo ir prof. Julius' Ie.nkli pagalbos Smetonos
Gravrokas. kurį kun. S. Yla 
pristato mums kaip pavyzdį, 
kad ir „paklydęs“ žmogus 
galų gale susiranda „kelią 
atgal prie Dievo.“

Bet Gravrokas nėra joks 
pavyzdys, nes jis iš tikiųjų 
niekad ir nebuvo iš tokio 
kelio išėjęs. Pats Yla savo 
knygoje (236 psl.) sako,

diktatūrai nuversti, o soci
aldemokratai Į Plečkaičio 
žygį nereagavę. Taigi G rav- 
roką buvo paveikusi jau 
smetonininkų Įtaka. Jiems 
šeimininkaujant, jis buvo 
paskirtas ir universiteto pro-

bet Gravrokui ji buvo trage-. ____
dija. Jis labai mylėjo savoj MINDAUGO NU2UDY- 
žmoną ir nedrįso jai pasa
kyti, kad reikia paniekinti 
jos Dievą, kas galėtų ją la
bai užgauti. Todėl jis tylė-

MAS, Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

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

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

! AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra- 

j žiai įrišta, kaina... $2.50.
j KATRYNA, Sally Saimi- 

nen, garsios švedų rašyto- 
į jos romanas, 291 psi., kai*

na $5.00.
Į PANEVĖŽYS, didžiausia 

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1., 
kaina $2.00.
uetuvių išeivija a- 
MERIKOJE, St. Michelso

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

ATSIMINIMAI APIE JUO-

fesorium. Užėjus antrajai, jo ir kentėjo. kentėjo, ken- 
bolsevikų okupacijai, jis at-Į t^j0
sidurė tremtyje- Čia Įsijungė] \ j ne laimingesni tie, 

v? jį katalikų ateitininkų orga-j kurie gali ramiai gyventi ir 
nizaciją. į ramiai numirti be religinių

apeigų?
(Bus daugiau)

kad Gravrokas buvo „ne 
suomeniško judrumo žmo
gus.“ koks buvo, sakysim, Kai dėl Plečkaičio, tai jis 
Mykolas Biržiška. Šis visur; buvęs Gravrokui tik paranki 

priežastis pasitraukti nuo 
socialdemokratų. Iš tikrųjų

ėjo ir dalyvavo, o Gravro
kas laikėsi nuošaliau. La-
blausia jam svetima sritis gi jis bijojęs, kad socialde- 
buvo politika. Kartą Į ją i- mokratai. jeigu laimėtų rin-
tranktas kaip matysim, 
greit vėl pastiraukė.

Gravroko tėvai buvo že
maičiai bajorai — telšiškiai- 
Telšiuose gimė ir jų sūnus 
Julius, apie kuiį čia kalba
ma. Matyt, jo motina buvo 
dievota moteris ir tokią dva
sią Įkvėpė sūnui, nes, pasi-

kimus, galėtų sukurti bedie
viška Lietuvos valstybę, ku-'; 
rios „konstitucijoje nebūtu 
minimas Dievas, valstybė 
viešai Dievo negarbintų ir 
mokyklose būtų uždrausta 
mokyti religijos.“ —(238 
psl.).

Taigi matom, kad Grav-i
mokęs Šiaulių gimnazijoje.; rokas buvo labai religingas 
jis užsimanė eiti Į kunigus, žmogus. Jis norėjo, kad to-į 
Tačiau tėvas pasipriešino. kia būtų ir visa Lietuva. į 
liepė baigti gimnaziją, o pa
skui nusiuntė ji Petrapilini Tačiau toks religingumas

•a išlikęs dar Į nuolė pradėjo smerkti tokius technologijos studijuoti. Ta- virto jam didele kančia. Cia. 
mečio raštas, į vyrus, kurie įkaitintomis č>au kunigyste vistiek neis- galima sakyti, tikra tragiko; 

1 •’ * - -• - ėjo iš jaunuolio galvos. Bu- medij2. Gravrokas, karstaisavo
barzdas, ūsus ir tepdavo 
juos blizgančiais tepalais. 

_ Tada vienas tokių ponų jai 
auginęs Kubos Rastras! O ir suraišioti kaspinėliais; atkirtęs, kad vyras be barz-
pirma buvo tiktai pienbur- buvo madoje ūsai ir barz- 
nis. Bijojo net ir pasirodyti dos- Taip buvo iki renesan-

dos nebūtų veltas vyro var
do ; jo barzda esanti geriau-

Kuboj kad diktatorius Ba- so laikų. Su renesansu atsi-1 sias jo vyriškumo Įrodymas.
tista nepagautų. rado jau kitokių madų.

— Aš, tėve, nenorėčiau — O kas tas renesansas? 
barzdos jau vien tik dėl to. — Taip yra vadinamas 
kad Rastras su barzda. kultūros atgimimo laikotar-

— Nu, tai i Rastrą galim pis Vakaių Europoje.
ir nežiūrėti. Maiki; ale pa-, —Ar tai ji buvo numirus, 
žiūrėkim Į šventųjų abroz- ta kultūra?

— Nu, matai. Maiki, ar 
ne mano teisybė?

— Teisybė yra tokia, tė
ve, kad šiandien tas jau ne 
madoje. Jau 17-jo šimtmečio 
pabaigoje tokie žmonės, ku
rie užsikirtę laikėsi barzdo-

dus — visi jie barzdoti, kaip • — Ji buvo sutrukdyta per, mados ir nesikirpdavo
Amerikos bytnikai. Mūsų viduramžius — sutrukdytas1 
tautos vadas Smetona taip buvo mokslas, literatūra, 
pat nešiojo barzdą — kad irmenas. Renesanso arba at- 
ne kokia, ale vis dėlto bara-' gimimo laikotarpis laiko- 
da, unaras! Atrodė beveik mas nuo 14-jo šimtmečio iki
kaip Etiopijos karalių kara
lius!

16-jo pradžios. Šituo laiko
tarpiu visoj Europoj pradė-

— Bet karalių gadynė jauį ta raityti plaukus ir barzdas, 
baigiasi, tėve. Baigiasi ir Plaukus pradėta ir dažyti, 
barzdų mada. j Pradėta vartoti ir dirbtinius

__ Aš žinau. Maiki, kad plaukus — perukus. Sako-
esi socialistas ir karalių ne- Į ma. kad Prancūzijos kara- 
myli, užtai taip ir kalbi. A- (liūs Louis 14-tas užlaikyda- 
le aš tau pasakysiu, kad nė vo 40 tokių specialistų, kurie 
vienas karalius neturėjo to-! nuolatos darydavo, dažvda- 
kios didelės barzdos, kaip * vo ir garbanodavo jam peru- 
socialistų tėvas Marksas., kus.
Taigi tu neturėtum būti irj — Bet man. Maiki, dau- 
mano barzdai priešingas. ( giau rūpi barzdos mados.

— Tėve. jeigu Marksas 
gyventų dabar, aš neabejo
ju, kad ir jis barzdą nusi
skustų. Bet anais laikais, ka
da Marksas gyveno, barzda

damas antrame studijų kur- tikintis žmogus, tremtyje su-•• -• - —____ i! Z__ __________

Josie Laures. 26 m. prancūzė, 
i. 88 dienas išbuvo kalnų požemi-

se, jis norėjo jas mesti ir sto
ti kunigų seminarijon, bet 
tėvas ir vėl pasipriešino se
minarijai.

Studijuodamas technolo
giją. jaunas Gravrokas susi-

negalavęs. pradėjo ieškoti nėj oloje. Tai buvo mėginimas
Dievo, norėdamas su juo 
„susitaikyti“, bet kunigai

patirti. kaip veikia žmogų at. 
sėky rimas ir vienatvė, panaši,

jam pasakė, kad jis negali. eJ ra erdvės lakūnai. Lau- i irtTVMll romič Pat
Dievu „susitaikyti“, kol \ . . .. .... _ M LIŪDŽIU, paraše Pet

rės sako, kad ji nenuobodziavo, j ronėlf Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina............... $1.00

-u
nepriims

'susitaikyti“, kol 
„katalikų bažny-

J--------- --------------- --------- • • ' 1 iie bet paskutinės 5 dienos buvusiospažino su socialdemokratais cioje sakramento . Nors jis
studentais — Purenu. Di- buvo toje bažnyčioje knis- ypatingai sunkios.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysatc» jaunimui, 130 psl., 
kaina............................$1.80,

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE-

7ODYNAI
Keleivk administracijoje 

galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus zudynu®-

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 36d 
psi. apie 20.000 žodžių, kai 
oa ...................... ............ $4.oi

Murklvs yra neturtingos ūkininkės Daugienės Įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių;
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien ianko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma 
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų

30,000 žodžių, puslapiai,
krina .......................... $6.00

Lietuvių-anglų kalbų žo-
Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems jynas, redagavo Karsavi. 

skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina 51.80 su persiuntimu.

plaukų, buvo vadinami se
noviškais storžieviais. To 
šimtmečio pabaigoje jau ko
ne visi pradėjo skustis barz
das ir ūsus, nors kai kurie
dar laikėsi senoviškos ma- R i R d vvj j iaikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
dos. Tiktai 19-jo šimtmečio 
pradžioje Įsigyveno mada 
trumpai kirpti plaukus. Ta
čiau Anglija, ištikima se
niems papročiams ir tradi
cijoms. vis dar nėra senoviš
kos ilgų plaukų mados galu
tinai nusikračiusi. Jos teis
muose teisėjai ir advokatai 
vis dar dėvi baltus perukus, 
tik barzdų ir ūsų jau nesi
mato.

—Maiki. tu čia mane vi-

ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

— Garbanodavo ir barz-i gjškai subalamutinai. Aš jau 
das. Y ra iš to laikotarpio is- bUVau pasistanavijęs barz- 
likusių raštų, kuriuose sako- auginti, bet dabar ir pats 
ma, kad ypač didelės barz- nežinau. kaip dai-yti. Tfu, 
dos buvo madoje Venecijo- anL tavo rodos!

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, '7. Baravyko, apie TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., 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
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 

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

636 E. Broad way

‘KELEIVIS”

-------------- So. Boston 27, Mast.

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

Lietuviškai angliškas žo
dyną*. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartines lietuvių kalbos
žodynas, .edagavc prof. J- Keleivio administracijoje; 
Balčikonis ir kt., yra apie
45,009 žodžių, 
kaina ...............

990 psl., 
.... $12.00

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

f
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MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS TATARĖ

Nevidonas 1

Apie 1788 metus Žebenkščių kaime gyveno geras ir 
doras ūkininkas, vardu Adomas čerepokaitis. Dievas jam 
davė vienatini sūnų, kuri jis pats praminė Adomukas. Tą 
dieną, kai susilaukė sūnaus, džiaugsmas buvo neapsako
mas. Adomas čerepokaitis krikštynoms pakėlė puotą, kuri 
dvidešimt dolerių kaštavo, o nuo tos dienos buvo jam vi
sos dienos linksmesnės, darbai lengvesni, vargu nejautė, 
nes matė auganti savo Adomuką.

Buvo vaikelis labai gražus ir patogus, augo kaip ra
dasta žolynėlis. Čerepokaitis taip ji labai papuoštą laiky
davo, kaip tityčių pirkliai savo kromelyje lėliukes. Katari- 
na Čerepokaitienė jį visados glostė, glamonėjo ir saldžiais 
daiktais penėjo. Jau Adomukas buvo dvylikos ir penkio
likos metų, o jo tėvai negalėjo juomi atsidžiaugti.

Adomuką leido i mokslą, vežė i miestą, puikiai ap
taisė ir sutaisė su turtingų ponų vaikais. Adomuks pramo
ko lenkiškai skaityti ir rašyti, buvo labai gerai ir giažu. 
kad jau buvo su ponais, tik labai jam buvo negražu, kada 
pamatydavo atvažiuojantį savo tėvą, — tai buvo prasčio
kas. artojas. Miela jam buvo žiūrėti i savo tėvų kišenę, 
bet viduryje miesto nenorėjo pažinti dėl to savo tėvo, 
kad ans neponiškai buvo apsirengęs. Adomukas panūdo 
dar mokytis, atmainė savo pavardę, praminė save ponu 
Birbantaucku ir. nepadėkojęs savo tėvams, išėjo i žmones.

Jo tėvai kasdien laukė jo pareinančio senatvėje jų Į 
atlankyti, bet negalėjo sulaukti. Išsiilgę troško ji pama-1 
tyti, klausinėjo ponų, kurie iš didelių miestų parvažiuoda-' 
vo, ar negirdėjo apie jų sūnų. Ponai tą Birbąntaucką pa-! 
žino ir kai kada jam Varšuvoje primindavo jo tėvus. Bet ’
Adomas Birbantauckas nenorėjo prisipažinti, jog yra i 
Adomo čerepokaičio sūnus iš Žebenkščių, Grebežių vals- į 
čiaus.

1809 metais pakilo didelis pasaulio karas; tada Ado- i 
mas Birbantauckas pasidavė kareiviu iš geros valios. Ka- 
ruomenėje jam ėjo geriausiai: buvo vikrus, drąsus ir gana 
gudrumo turėjo, užtat labai pasižymėjo ir iškilo i didelius 
vyresniuosius- 1812 metais, kai visų šaiių kariuomenės1 
pasijudino ir ėjo Į rytus, ėjo lenkų kareiviai per žebenkš
čių kaimą. Tame pulke buvo lietuvių ir pasakė čerepokai- 
čiui, kad jo sūnus vedasi pulką raitelių ir tuo pačiu keliu 
eina. Buvo tat didelis džiaugsmas seneliams, kad rytoj 
sulauks savo sūnų, sveiką, linksmą, laimingą, taip dideliu 
ponu virtusį. Džiaugėsi abudu Adomo tėvai.

Rytmetį atsikėlę, laukė sūnaus atkeliaujant ir di
džiausiu džiaugsmu norėjo savo sūnų namie pamatyti su 
didele garbe sau. Išgirdo balsą būbnų. balsą trimitų ir 
giesmes giedančių kareivių. Išėję iš namų. pamatė atei
nančią kariuomenę. Pasitiko kareivius, tie pasakė, kad 
jų vyresnysis yra Adomas Birbantauckas. žiūri tėvai ir 
pažino savo sūnų, labai apsitaisiusi ir didžiai turtingą.

— Adomuk, mano vaikeli! — tarė tėvas, — joki i 
mūsų kiemą, mes tavęs išsiilgę laukiame!

— Kas čia per apdriskėliai? Ko jie čia nori? — tarė 
Birbantauckas. — Imkite lazdą! — šaukė kareiviams:— ' 
varykit iš kelio tuos mužikus!

— Aš esu tavo tėvas, o ta via tavo motina, — tarė 
Čerepokaitis savo sūnui.

— Aš jūsų nepažįstu! Eikite sau namo, mužikai, ne
lįskite man Į akis, nes liepsiu su lazda išpilti. į

Tai girdėdami, tėvai nusigando, nukaito: labai jiems' 
buvo negražu, kad sūnus jų buvo tokis nevidonas, ir ėjo 
namo taip kalbėdamiesi:

— Oi. Dieve. Dieve! Kaip mums širdj skauda, kad
mūsų tikras sūnus, kuri mes pagimdėme, didžiai mvlėjo-
me. su dideliais darbais, vargais jį užauginome, išmokėme . ... . ,... _ - - savo Anglijos aktorium Richardir taip gražiai į zmones išleidome, tas sūnūs nenori musų
pažinti, — jam yra negražu, kad mes esame jo didžiausi' nson- m>, kurie šiomis die- 
geradariai pasauly. Oi, Dieve. Dieve! ! nom,s stts,twoke-

Taip kalbėjo tėvai verkdami, kad ėjo namo. Į . . ......................... .
Kariuomenė nukeliavo i rytus; praėjo pusė metų, iš1

Olandijos karalienės Margriet duktė, ištekėjusi už eili
nio piliečio studento Pieter van Vollenhoven.

Ben. Rutkūnas

UŽ VANDENYNO

Už vandenyno, 
už okeano, — 
šviesi mergaite, —s
ar tu vis mano?

Laukų lygiųjų 
balta lelija, 
gal kaklą tavo 
pančiai apvijo?

Gal žalių rūtų 
išmynę daržą — 
verki lyg gegė 
po baltu beržu?

O gal ir beržą
kirviai pakirto, 
palaužė kryžių, 
šulinio tvirtį?

Ar dūzgia staklės 
šviesioj seklyčioj, 
o tavo drobės — 
vienos patyčios.

O, kad tave aš 
dar pamatyčiau — 
per marias, jūras 
parvesčiau šičia!

*

KVEPALAI IŠ 

VANDENTIEKIO

Neseniai vienas meksikie
tis atidarė Beirute išimtinai 
naktini klubą, tačiau priei
namą tiktai milionieriams, 
kuri pavadino "Bacchus“ 
vardu, šio klubo namo nau
jos sienos pastatytos ant ta
riamai čia senovėje stovėju
sios Baccho maldyklos pa
grindinių sienų.

{ atidarymo balių buvo 
pakviesta 700 rinktinių sve
čių. kuriems pakvietimai bu
vo patašyti ne ant popierio, 
bet išgraviruoti ant mažų a-

tiko baisiai dideli žiemos šalčiai; tais metais daugybė ’ n>e*<as negelbėjo: sūnus po didelių sopulių ryto jaus dieną 
kareivių sušalo, kurie Į rytus nugužėjo. Kiti, kurie nesu- j mirė.
šalo, badu išmirė, kiti priešų buvo išžudyti, o kurie atliko, Tėvai iškėlė laidotuves, bet niekas nenorėjo ateiti: 
nuo mirties, bėgo atgalios su baime didžiausiame varge.! visi ant Adomo pikti buvo, jog jisai buvo nevidonas, jog
apsunkinti, sužeisti, badu pamarėję.

Tada išgirdo Žebenkščių čerepokaičiai. kad jų sūnus
sunkiai sužeistas, sunkios ligos apimtas, guli ant šiaudų 
rogėse gale jų kaimo. Tėvai nusigando. Bėga pas sūnų ir 
randa dabar ji apleistą Viešpaties Dievo ir visų žmonių. 
Nešė verkdami jį į savo namus, paguldė lovoje, apie ji 
bėgiojo, parvežė kunigą, gydytoją gelbėti sūnaus kūną ir 
sielą. Tada verkė visas sopuliuose- Gal norėjo dar atsipra
šyti savo mieliausiems tėvams nusikaltęs, bet negalėjo 
galvos pakelti. Laimino kunigas ir jo tėvučiai meldėsi už 
ji pas Viešpatį Dievą. Gydytojas darė, ką galėdamas, bet

už gerą piktu mokėjo savo tėvams. Vieni tiktai tėvai su 
keliais dievobaimingais žmonėmis iš savo tikrų giminių 
su dideliu širdies skaudėjimu palydėjo Į Žebenkščių ka
pines savo Adomuką, o tenai kiekvieną sykį, kada tik 
žmonės atlydi numirėli, tėvai savo vaikams parodo kapą, 
tais žodžiais kalbėdami: "šičionais guli užkastas Adomas 
Birbantauckas, čerepokaičių sūnus — nevidonas“.

* ♦ *
Antanas Tatarė gimė 1805 m., mirė 1889 m., buvo 

pirmasis suvalkiečių kilimo liaudies švietėjas, tikybinių 
pamokančių raštų autorius.

lebastro gabalų. Tie "pa
kvietimai“ buvo surinkti ir 
sudėti i sieną, kad "įamžin
tų“ tų svečių pavardes.

Visi rūmai buvo pastatyti 
taip, kaip senovėje buvo sta
tomos šventyklos.

Svečiams patarnavo pa
davėjai. aprengti taip, kaip 
prieš Kristaus laikus dėvėjo 
centurionai. šalia jų dar pa
tarnavo "juodieji vergai“, 
paduodami svečiams neį
prastus kvepiančius likerius, 
kokius senovėje tariamai 
mėgdavę aukštųjų sluoks
nių romėnai.

Kad turtingiems svečiams 
būtų ir tinkama pastogė 
nakvynei, klubo savininkas 
tuo reikalu susitarė su mo
derniausiu ir puošniausiu 
viešbučiu. Tame viešbutyje 
yra nepaprastai didelė pra
banga. Kiekviename kam
bary yra trys vandens čiau
pai: iš vieno bėga šaltas 
vanduo, iš antro šiltas, o iš 
trečio —kvepiantis. Be to. 
paspaudus specialų mygtu
ką, pradeda kambary Įreng
tam fontane trykšti brangus 
whiski!..

V. Čekauskienė

VELYKOMS ARTĖJANT j

APVALYKIM VAISTINĘ

Kiekviena šeimininkė sa
vo namuose ar bute turi to
kią ar kitokią vaistinėlę, ku
rioje laiko aspiriną, jodiną, 
tvarstomąją medžiagą ir tt. 
ir tt. (Kvepalus ir pamadas, 
reikia laikyti visiškai atski
rai!).

Illinojaus Medicinos Dr- 
ja pataria būtinai ir savo na
mines vaistinėles patikrinti 
ir be pasigailėjimo mesti 
laukan bent šiuos dalykus:

1- Senus receptus, kurių 
vaistai nebevartojami.

2. Bet kokius vaistus, ku
rie yra kiek pakeitę spalvą 
ar buteliuko dugne yra atsi
radę nuosėdų.

3. Bet kokias tabletes, ku
rios pasidarė nebetvirtos ir 
paspaudus irsta ar trupa.

4. Bet kokius lašintuvėlius 
(pipetes). atlikusias nuo ap- 
krėtimo gydymo. Tokie la- 
šintuvėliai, palietę apkrės
tą vietą, gali būti ir patys 
a prikrėtę.

5. Visokias mostis, kurio-1 
se yra atsiradę kokių nors 
dėmių — plėmių. ar yra ne
tekusios savo konsistencijos 
(vienodo išmaišymo).

6. Bet kokie antiseptikai 
(dezinfekciniai), jei atrodo 
nebe tiek skaisčiai švarūs ar 
buteliuko dugne yra nuosė
dų.

DIDELI KŪDIKIAI

IR CUKRALIGĖ

Amerikos diabetikų drau
gija surinko žinias, kurios 
rodo. kad JAV yra pusšešto 
miliono žmonių, kurie arba 
jau serga diabetes (cukrali
ge). arba anksčiau ar vėliau 
ja apsirgs. Tos draugijos 
prezidentas dr. Thomas 
Sharkey. kuris yra Ohio 
valstybinio universiteto pro
fesorius. suskaičiavo, kad iš 
pusšešto miliono žmonių du 
milionai yra žinomi cukrali
ge sergantieji: 1,400.000 
žmonių dar turi būti nuo
dugniai ištirti ir 2.100,00<) 
žmonių turi palinkimą ir ga
li susirgti.

Cukrinė liga atsiranda 
daugiausia tarp turinčių virš 
40 metų amžiaus.

Studijos parodė savotiš
kai Įdomų dalyką, kad mo
terys. kurios gimdo didelius 
kūdikius, yra labai linkusios 
Į cukrinę ligą. Iš tų. kurios 
gimdo kūdikius tarp 10 ir 11 
svarų. 77 nuošimčiai motinų 
yra cukrinės ligos kandida
tės. Juo didesni kūdikiai, 
tuo didesnis pavojus moti
nai gauti cukraligę-

Cukralige, arba diabetes. 
vadinamas toks stovis, kada 
kūno celės nepajėgia per
dirbti cukraus Į kraują.

Juo anksčiau cukrinė liga 
surandama, tuo lengviau yra 
ją kontroliuoti. Dėl to tyri

nėtojai ypač stengiasi su
rasti naujus būdus, kaip tik
riau. greičiau ir pigiau pa
stebėti tą ligą.

PALIK AŠARAS

MASKVOJE

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

Tai lietuvių parašyta kny
ga, kuri yra labiau negu bet 
kuris kitas mūsų veikalas 
paplitusi pasaulyje., j ..

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

Šias knygas perskaitę, pa
tys galėsite suprasti, koks 
"rojus“ jūsų laukia, jei ko
munistai užvaldytų pasauli.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
v* OI._____ ___________ __  _ _račiam OKanyu ir ivudiu

ML LAISVOS LIETUVOS. Lietv 
vo? socialdemokratų raštai dėl boi 
šėriku okupacijos ir teroro Lletr 
voje. Kaina . ........................ 25 Cn*

ŽVILGSNIS I PRAEITI X. tat' J 
domūs atsiminimai. 477 psl.. ks< 
M ............................................ 85.00

DIENOJANT. “knymešfu karaliaus” 
sūnaus Kinro Bielinio įdomūs at” 
minimai. 464 osl- kaina — . $6.0* ’

1908 METAI. Kipro Bielmio atsimi
nimu antroji dalis. 692 nuslaniav 
Kaina .......................................... VLOH

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 daines su raidomis. Ansr 

Ulkai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti n 
Hetuvilkai nekalbantiems, įrišta 
826 pusl. kaina ...................... to.O

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA P- 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū

i. Kaina ....... ..................... 25 Cnt

r»

s’EMUNO SŪNŪS. Andriaus Valnc- 
ko romą iss iš 1935 metu Suvaiid- 
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dahs 380 
pal. Kaina.................................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus VaitK- 
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kama ................... —• $4 00

LIETUVIU ISETVIJA AMERIKOJE.
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. di- 
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršai? $5.00. minkštais 
viršais .........................................  $400

LIETUVA BUDO, Stepono Kalno 
labai vaizdžia) ir įdomiai paras y tt 
atsiminimai, kaip Lietuva kčiėef 
iš miego. geriausia d.-vara kiek
viena r roes gražiai? kietai? vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių.
didelio formato. Kaina S" <8

'»rr.

Iii.

7. Aspirino tabletes, ku
rios. paėmus Į burną, turi 
acto prieskoni.

S. Nosies lašus, jeigu jie 
atrodo kiek "debesuoti“ ar
ba dugne yra nuosėdų.

9. Akių lašai yra rūpestin
gai patikrintini, r.es kai ku
riuose akių vaistuose gali Į- 
simesti labai kenksmingi 
grybeliai (fungus).

10. Vandenilio perrūkštis 
(Hydrogen peroride). kai 
nebeišduoda tų mažyčių oro 
burbulėlių.

11- Magnezijos pieną, jei 
sutirštėja arba susimeta Į 
"kleckus“.

Reikia nepamiišti, kad 
vaistai ir laikas nesimaišo!

J. Pr.

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

MARLBOROUGH'S IJTHUAN7AN 
SELF-TAUGTTT. M Inkienė. ge 
ras vadovėli? lietuvių kalbo? mo 
kyti? angliškai kalbančiam. 14- 
p?L, kaina ............................. 81.25

ŽEMAITES RASTAI Garsiosios mt 
sų rašytojos pirmojo kare met 
Amerikoje jarašvti vaizdeliai * 
rašytojo? paveikslu. 128 puslaoi? 
kaina .......................................... 50 C"

SOCIALDEMOKRATIJA T R BO», 
SEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tu. 
klausimu knygutė. Kama.. 25

t'AbAULlO LIETUVIŲ 2INTNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ii anglų Kaitomi? 

* lietuvius visame ca-aulv.apie
<64 psl. Kaina $6.50

ItlirParaše Leoną? Bliumas. Trumpe 
socializmo aiškin’nmas. Kair.a 25

JUOZAS STALINAS, arba ka. 
Kaukazo išponis buvo pasidarę 
Rosi jos diktatorių. Kaina 25 Cm

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaune, didelė kny
ga su daugybe paveikslą, (ertme 

• Kaina .................... W.5vm u ai f i?1iU-popKzTujC.

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistą diktatū
ra faktą šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl.

................................... 50 Cnt

SENOVĖS LIETUVIŲ PINTGAI nuo 
geniausių laiką iki Lietuvo? ne 
priklausomybės galo 1795 metai? 
Parašė Jonas Karys. daugybė pa 

popierių? 
.. 810.01

veikalų. 898 peL,

ALTORTŲ 8E8ELT. Į.Putino-My
kolaiėio romanas trijose dalyse 
Viso? trys dalvs Įrišto? J vien? 
Autorius, pats būvąs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigą? Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystė*, 
knygų, kieti viriai. 881 puslapi?

88.08

LIETUVOS SOCIALDE.MOKRA1 V 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAL 
R£^. 52 psl., kaina ........ 25 Caa.

i. IETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina ................................. $1.06

tLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kode! rr.O-uoie nė
ra vienybės., 80 psl.. kairia .. $1.84

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

VISUOTINAS TVANAS. Ar pale jo 
toks tvanas būti ir k* apie can sa
ko mokslas? Kaina ...........25 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. paraM 
M. M’chelsonienė. 250 įvairių iietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.24

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų. 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.0*

SIAURUOJU TAKELIU. K. h 
Kriaučiūno etsiynin.mi.i iš JJeto- 
vo? ir Ameriko? iietuvin gvve* 
nimo. 178 psl„ kaina........... $2.08

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tt 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menė? santvarka ir kodėl ji dai 
keisis. Kaina ....................... *5 ct

DEMOKRATINIO SOC1AL17MG 
PRADAI. Populiari ir naniinga 
knyga šių dienų klausimai!.? su
prasti. Kaina ............................ 50«

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

17, tai



Nr. 12. 1965 m. kovo 24 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintas

VIETINĖS ŽINIOS Dail. Viktoras Vizgirda 

amerikiečių dail. parodoje

Praeitą sekmadieni Ai-

Menininkai ir visuomenė . 
Subatvakary je

Praėjusiam Kult. Subat-J. Kropą ištiko nelaimė

Prieš porą savaičių Jurgio Balandžio 24 d. Kultūros vakaryje Vincas Rastenis iš lington Street Chureh Galle- 
Kropo namuose pradėjo la- Klubas rengia literatūros va- J Ne\v \ orko kalbėjo meni- ry (355 Boylston St.. Bos- 
šėti garo šildomasis vamz- karą, kuriame dalyvaus ra- ninku ir visuomenės santy- tor.) atidaryta Unitarian U- .. •
dis. Mūsų Jurgis manė pa- švtojas Marius Katiliškis iš kių klausimu. Jis gvildeno niversalist Mass. Bay Dist-į_ \,_ 
imsiąs Įranki ir čiaupą pri- Chicagos, poetas Henrikas menu inkų nusiskundimus, riet septynių dailininkų pa- 
veršiąs, bet čiaupas nutrūko, Nagys iš Montrealio ir vieti-: kad mūsų visuomenė pakan- roda» kurioje su savo kūri- 
ir karšto garo srovė nušutino niai rašytojai bei kiti meni-! kainai nesidomi ar neremia niais dalyvauja ir mūsiškis 
Jurgio veidą, rankas ir peti. ninkai.* kūrybinių pastangų, o iš dail. Viktoras Vizgirda-
Laimė, kad jis dėvėjo gerus Vakaras Įvyks Tarptauti- kitos pusės ir visuomenės Iš amerikiečių parodoje 
akinius, tai akys paliko svei- nio instituto patalpose, kur baisus, kad ji dažnai tų me- dalyvauja Marjorie Beshers. 
kos. Ligonis

J. Kropas

Literatūros vakaras Dovanos už naujus skaitytojus o0
XĄ

aKVS pailKO svei- mo instituto patalpose, kur J1 narnai ių me- uaiy\auja jjdijune
is gydosi namie, ribotas vietų skaičius, tad Į nininkų perdaug modernios Anne Appleton Clarke, Rod 
is vra Bostono jį bilietus tenka įsigyti iį kūrybos nesuprantanti. Pre- Dunphy. Manka Madeskza.

tautines demokratinės veik- anksto Kultūros Klubo val
ios žymus naiys. Jam susir- dyboje.
gus, pasidarė didelė spraga. ‘ Bilietai gaunami Kultūros
todėl visi jo draugai ir pa- «,. , .-. . -J 1 Klubo susirinkime jau atei-žistami linki jam greitai pa
sveikti ir grįžti prie darbų, 
kurie jo laukia. J- Lėkis

Mirė V. Stakutis

Kovo 17 d. mirė senas 
kartos ateivis Vincas Staku-

nanti šeštadienį, kovo 27 d.

Pusvalandį trukęs 

susirinkimas

legentas reiškė optimistinę Duane W. Eichholz ir R. K. 
pažiūrą, ka dmūsų knygų ti- Schvvartz. kurie čia išstatų 
ražas nors ir mažas, bet čia savo tapybos, skulptūros, 
savųjų kūryba besidominčių keramikos ir net kilimų me- 
procentas yra net didesnis r.o daibus.
negu Lietuvoje ir didesnis Dailininkas V. Vizgirda

Pamaldos evangelikams

ŠĮ sekmadieni, kovo 28 d.,
2:30 vai. popiet First Luthe
ran Chureh, 299 Berkeley
St., Bostone bus Bostono ir "KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 
jo apylinkėse gyvenantiems j VIENĄ NAUJĄ METINĮ “KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA

MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA ‘ TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.30.

0 KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

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

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SI STIPRINTI "KELEIVĮ“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS.

maldos su šventa vakarie
ne, kurias laikys kun. H. 
Dumpys.

; už amerikiečių, išvadoje bu- 
i vo su viltim pažiūrėta i atei- 
*

! Ta proga V. Rastenis bu
vo pasveikintas 60 metų su

tis, apie 75 metų amžiaus, Bostono Lietuvių Piliečių 
kilęs iš Valkininkų vals- Draugijos, 
čiaus. Naniškių kaimo, gy- Jame pagerbti 
venęs So. Bostone, sestoje nariai, naujų narių nebuvo 
gatvėje nr. 684. priimta nė vieno. Fin. sekr.

Paliko du sūnūs — Vin- Adam Diuzdis pranešė, kad 
cas, fizikos daktaras, su šei- per vasario mėnesį turėta į 
ma, Alfonsas, inžinierius, su pajamų $8,428.08. o išlaidų 
šeima, duktė Adelė—vie- $6.901.23, skirtumas $1.526. 
nuolė sesuo Celestina ir dūk 
tė Rita Venienė su šeima.

parodai yra pateikęs 5 savo 
tapybos kūrinius ir du vitra
žus — Golgota ir Kražių 

r .skerdynės Šie mūsų daili-
Toks trumpas susirinki-; v0 pasveikintas 60 metų su- ninko darbai užima beveik 

ma» buvo kovo 18 d. So. kakties. Kaip visada, poetas atskira skyrių, įžengus pa- 
St. Santvaras padarė ir pa- talpon ypač krinta į akį vit- 
skutinių kultūrinių įvykių ir ražai, ir visa tai dominuoja 

du mirė naujausių knygų apžvalgą- visą parodą.

PAVYZDINGI KNYGŲ 

MĖGĖJAI

Trys Kearny. N.J., vyrai— 
Juozas Melvnis. Povilas Šu-

Platina bilietus

Jadvyga Keslerienė paė- $2.143.85- 
mė nemažai Keleivio banke-

85. Kadangi prekių gale mė-j kys ir Adolfas Mockus užsi- 
nesio buvo $617 daugiau, i sakė po vieną egz. romano 
negu mėnesio pradžioje, tai „Altorių šešėlyje“. Jie juk 
pelno oer mėnesį buvo — galėjo užsisakyti vieną eg

zempliorių ir visi jį perskai-

Dail. V. Vizgirdos vitražo 
nuotrauka išspausdinta ir 
reklaminiam lapely.

Madų paroda pasisekė

Kovo 21 d. antrą kartą 
Pabaltijo Lietuvių Moterų 
Klubo Bostone .rengta ma
dų paroda gerai pasisekė. 
Buvo parodyta gražių ir į- 
vairių moteriškų drabužių,

Skautai pas gubernatorių

Tvarkingomis uniformo
mis apsirengę 15 žalgiriečiui 
skautų dalyvavo vasario 22, 
d- gubernatoriaus J. Volpe i 
priėmime State House.. Jų; 
dalyvavimą paminėjo ir vie
tinė amerikiečių spauda.

Skaučių „Atvelykio 

fantazija“

Prašome visus tėvelius at
sivesti savo vaikus į vyr. 
skaučių rengiamą „Atvely
kio fantaziją“ Skautų būkle 
balandžio 25 d. nuo 1 vai. 
p.p. iki 5 vai. p. p. Įėjimas 
$1.00 vienam ar abiem tėve
liam ir 50 centų už kiekvie
ną vaiką, kuris dalyvaus 
varžybose. Bus premijos už 
gražiausią margutį. Žada 
atsilankyti ir pats Zuikis ap-

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

į Vilnių. Lietuvoje išbus dvi savaites. V isa kelionė užtruks 
tris savaites.

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

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

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Kazvs Almenas, UPĖ J 
RYTUS, UPĖ I ŠIAURĘ,

šią vj

Kai apyskaita rodo pelną,! tyti. bet kiekvienas jų nori . . .
to bilietų tarp sandariečių susirinkimas visuomet grei-; turėti ta knvgą savo biblio- kūnuos pasisiuvo pačios jų
paplatinti. tai baigiamas. i tekoje. Pavyzdingi vyrai! rodytojos arba jų mamytes
__ _________________________________________________________ j bei močiutes.

Tarp madų demonstruo
tojų buvo ir ir Nijolės ir Ro
mo Šležų 18 mėnesių dukre
lė, kuri scenoje rodė jos mo- 

rankų dai bo sukr»e«ę

Jies kojiniui
l‘ai<*>kau savo pusbrolių Bu- 

h*li,ų 70 Įr s(l metu amžiaus, 
Onos Kapočiūtės sūnūs. Jie gi
mė ir augo Shenandoah. Girdė
jau, Kad vienas jų jau miręs. 
Jauniausias Bubelis buvo Juo-

Našlys ieško našlės nuo 50 
iki 60 metų. Rašykite:

G.R. Lodge House, 12 West 
A.ve. N., Hamilton. Ont., Canada

GERA DOVANA

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą. 

’ tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkama?

ciutes
ir susilaukė didelių ovacijų.

Parodos eksponatų aiš
kintoja buvo Laima Jasai-

Kai rengiatės duoti kokią! knygas:
za«. aš esu Marijonos Kapočių- dovaną angliškai kalban-i LEAVE YOUR TEARS - - ,

tiems, nepamirškite, kad ge- į IN MOSCOW, B. Armenie- j PloSlam^ pravedusi
liausią dovana yra knyga. u Q;u;,„labai sklandžiai, gyvai ir
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

nes atsiminimai iš Sibiro 
vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyqio, 222 psl., kaina 
$3.95.

dovanoti laimėtojų. vaikus landijossostinėje). Suome-' 
palinksminu n - duoti pro-. įpimininku austra-
gos tėveliams pailsėt! Perev g n(ier. JAV

v eikš lengvas bufetas be '
be atskiro mokesčio.

Tą pačią dieną 7 vai. vak.

teisėjas yra Phillip Č. Jes- romanas I dalis. 325 psl., II 
O11T% ; dalis 302 psl., kiekvienos da-

, , . . Tas teismas sprendžia, lies kaina $3 00.
bus. jaunimo damų vakaras., bet neturi jžeOs sprendimam Ate Rut,. KELIAS J 
Kviečiame visus damų ! vyMyti. .Jo sprendimai te- KAIRĘ, premijuotas romą- 

turi kol kas moralinės reikš- nas iš JAV senosios kartos 
mės. Bet, pasak paskaitinin- lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
ko St Briedžio, ateis gali kaina $3.00-
būti kada nors laikas, kada Vytautas Volertas, GY-

gejus atsilankyti. Atsineški
te nauiu dainų, instiumen-V 4. i.'

tu ir gerą balsą.
Iki pasimatymo visiems

Bostono vyr- sk..

tės sūnus. Bubelių tėvai She 
nandoah'ryje ilgus metus turė
jo saliūną.

Taipgi paieškau Ievos Kapo
čiūtės dukterų Marės. Onos ir 
Elzės, kurių amžius tarp 70 ir 
77 metų. Į šią šąli jos atvyko 
prieš pirmąjį pasaulini karą. Jų
tėvas yra Laurynas Banionis. “Selected Lithunian Short
Jos ir visi Kapočiai gimė ir au- e. . <» zO, ,__ ■ oone- SkirptHkfe kaime. .Prie... | Ston». <21 autoriau.), 280 
parapijoje. psl., kaina $5.00.

Turiu svarbu reikalą. Prašau 
juos pačius arba tuos. kurie a 
pie juos ką nors žino. man pra
nešti adresu:

Joseph Babravičius 
3152 So. Emerald Avė. 
( hicago. III. 60616

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

(13)
GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą. 
..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau vra.

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 Jersev

„Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas. M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius), 
209 psi., kaina $4.95.

„House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

„The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (I. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

Visos šios knygos yra gra
žiai Įrištos.

HISTORY OF THE LI- 
THUANIAN NATION, pa- 
rašė Kostas Jurgela, kaina 
$10-

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

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

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

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė- kaina $2.

SVSIVIENIJI9IAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotu organizacija gyvu*ja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir vatdo iidžiausįka-
pitala. ____ *
Sąmoningas rtetorts NKTEšKG APDRAUDOS. bet
stoja nariu Į SLA. nes žino: 1) kad SLA aporauča «era, ge- 
resnės nėra. 2) SLA andrauda nigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopa pagalba ir fra- 
ternaline globa. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais. __
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo 8100.00 iki 
810.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumu.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek-

SLA ligoje pašama tuo svarbi, kad Hgos atveja narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se. 
natvės.
ST.A kuopos yrs žymesnėse beturiu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir istoiimo sąlygas.
Ras nori platesniu informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West SOth Street New York 1. N. Y.

tarptautinio teismo spren
dimai bus visų vykdomi.

Kitame susirinkime, atro
do. paskaitą skaity? Kipras 
Bielinis, bet dar nežinoma 
apie ką jis kalbės.

Ta* pat*
<>oooooooooooococ9oeooeoeo

Ruoškitės 
„KELEIVIO“ 

k.., .. ..... . , banketuisavo būkle ruošia iškilmin-!
ga šv. Jurgio sueigą. Visuo- bsilžUldŽlO 25d 
mene kviečiama dalyvauti.

vyr-

Kražantės D-vė

Išvyka į kalnus

Žalgirio tunto skautai 
ruošiasi trijų dienų išvykai 
i New Hampshire kalnus. 
Smulkesnes infonnacijas su
teikia vadovai.

Tuntų sueiga

Balandžio 24 d. Baltijos ir į 
Žalgirio skautų-čių tuntai i

pati elegantiškai pasipuošu
si.

Pai odai muzikini foną su
darė komp. Julius Gaidelis, 
skambinęs pianinu, o scenos 
apšvietimu lepinosi Romas 
Šležas. Modeliuotojos ir 
draugijos valdyba Įdėjo tik
rai daug darbo. Parodos 
pelnas skiriamas labdarin
giems tikslams.

Kortų vakaras kiekvieną 

šeštadienį

Sandaros kuopa savo pa
talpose iki gegužės 1 die
nos kiekvieną šeštadieni 
rengia kortų vakarą (Whist 
and Blitz Partv). Toks va
karas bus ir kovo 27 d. Pra
džia 7 vai. vak. Visi kviečia
mi dalyvauti, nes bus vertin- beveik visi kuopos nariai 
gų dovanų ir gardžių užkan
džių. Rengėjai

gaooooooooooooooooooooooae

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS 
“Keleivio’’ administraci

ja prašo gerb. skaitytojus.

BROOKLYN. N.Y.

Įdomi adv. St. Briedžio 

paskaita
Kovo 14 <1. Prano ir Bro- lrarie kei5“ P™*

nės Spūdžių namuose buvo Į **n* u*0)*!! aoreaą neua 
Lietuviu Darbininkų Dr-jos imlrH' _

TIKRA TEISYBEkuopos narių eilinis susi 
kuriame dalyvavorinkimas

Antonette Buivydienė 
perskaitė praeito susirinki
mo

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik........................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama......................................................... . $2.00
Dan Kui ’.ičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba; Įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina............... $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik....................................................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina..................... ..................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .......................................................  $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina  .......... . ................. .............. . f2.00

,„o protokolų. Margučiu! bend žiniu
banketo komisija (B. Spu- __

VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigntn- 
tų gyvenimo. 242 psl., kai
na $2.50

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

Jurgis Gliaudą, 81KSNO- 
į SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
[juotas romanas iš politinių 
'emigrantų gyvenimo, 268 
osl.. kaina $2.50.

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

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

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

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

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanasApie komunistus ją rasite

Keleivio išleistoje .knygutei! M™Sida.
”T.kra teisybe apie Sonet,! ravičjaus menin,0 233 pgL,

kaina $2.50.
Juozas Švaistas: JO SU

ŽADĖTINĖ, premi jų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 

kad banketas bus gegužės ™“7art)ininku''nadėtis"aDiė genimo, 394 pusi kaina i dieną ’;White Horse“j-es- ’stevyK-
torane. Uz gražiausius mar- u

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
frjunj* tik 50 c#»Titu.

dienė, P. Mačys. Pr. Spūdis 
ir J. Rimavičius) pranešė,

apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, kokia

gucius. savo rankomis pa
grąžintus, kaip kasmet anks
čiau. taip ir šiemet bus duo
damos 3 dovanos.

Kalbėta Keleivio 60 me
tų sukakties reikalu, ir vie-' 
nu balsu nutarta iš LDD iždo ‘ 
skirti ta proga $25.

Šiandien, kada priei 10 

metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb-

Pabaigai buvo Įdomi adv. j t“ didžiausiu žmogžudžiu 
St. Briedžio paskaita apie,ir jo lavonas ..išmestas ii 
tarptautini teismą, kuris pa- mauzoliejaus Maskvoje, la 
gal Jungtinių Tautų chartą
sudalytas 1946 m. vietoje i 
ki to iaiko veikusio Nuolati
nio Tarptautinio Teisingu
mo tribunolo- Jis yra Jung
tinių Tautų Organizacijos! 
aukščiausias teisingumo or-| 
ganas. . .

Teismą sudaro 15 teisėjų, 
renkamų 9 metams. Jo būs
tinė yra Hagos mieste (Ci

bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —»

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

*4.00
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
dusL. kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
*5 00

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

Vincas Kantonas: 
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.



KELEIVIS, SO. BOSTON

A

Nr. 12, 1965 m. kovo 24 d.Puslapis aštuntas

savo piano rečitalių Europo
je. Kanadoje ir JAV.

Bostono ir apylinkės lie
tui iai prašomi nepraleisti 
tokiom retos progos.

Kas sezoninių bilietų ne
turi, tas galės jų Įsigyti prie 
Įėjimo.

IŠRINKITE

KELEIVIO 60 METŲ SUKAKTUVINIS BANKE- O. ivaškienę pakvietė į

TAS BUS BALANDŽIO 25 D- SO. BOSTONO LIETU- Uut- šokių vadovų kursus

VIU PILIEČIŲ DRAUGUOS III AUKŠTO SALĖJE. Tautinių šokių Institutas 
birželio 14-25 dienomis Dai
navos vasarvietėje, netoli 

; j Detroito, rengia tautinių šo
kių mokytojų -vadovų kur-

PRADŽIA 5 V AL VAKARO.

Jis turėjo eilę savo rečita- sus* Iv askienė pakvies
ta tuose kursuose pravesti 
vieno ar dviejų šokių, kurių

Antras šios serijos kon- joje, Kanadoje ir JAV, susi- Ąėia Mūsų šokiai“ knygo- 
certas Įvyks kovo mėn. 28 d. laukdamas didelio pasiseki- Je- pamoką.
3 vai. po pietų Jordan HaU mo ir gero kritikos įvertini-

PABALTIEČ1Ų
KONCERTAS .Vokietij°j?: . Est,lJ0J,e 

Latvijoje, Švedijoje, Angli-

pataipose.
Koncerto programą atliks 

žymus latvių čelistas Ingus 
Naruns.

Ingus Naruns savo muzi
kines studijas piadėjo turė
damas devynerius metus,

mo- “Kaltės vieta psichinio 
sutrikimo samprotyje“
Lietuvių Bendruomenės

Dabartiniu metu Ingus 
Naruns gyvena Floridoje ir 
reiškiasi kaip solistas simfo
niniame orkestre, be to, dės- Kultūros Klubo susirinkime, 
to muziką Miami Umversi- * kuris Įvyks š. m. kovo mėn. 
tete. j 27 dieną 7 vai. 30 min. va-

vėliau baigė Latvijos Vals- šiame koncerte bus atlie- karo Tarptautinio Instituto 
tybinę Konservatoriją ir dar kam: Francoeur. Boccherini, patalpose. 287 Common- 
tęsė studijas Vokietijoje. Richard Strauss, Tchaikow- wea!th Avė., Bostone, kal- 
1949 metais Genevoje lai- sky, Raid ir Popper kūriniai, i bės dr. Antanas Sužiedėlis, 
mėjo pirmą vietą tarptauti-; Akomponuos Anatolijs Katalikų Universiteto Wa- 
niame čelistų konkurse. Berzkalns, kuris yra turėjęs; shingtor.e profesorius. Jo 

i ii, j tema: “Kaltės vieta psichi-
mr* A a.1 a? T 1 C • ' n*° sutrikimo samprotyje“1 ranS-AtlantlC 1 ravel oervice Dr. Antanas Sužiedėlis y-
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, Į ra prol. Simo Sužiedėlio sū- 

tadoda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- i . gimnaziją baigęs \ o-
sas valstybes.
Pačiose Patalpose

DIDŽIA LSI A SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BiiOADW AY. So. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir V ĮSAS

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svaru 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, megstintus ir kt. galima pirkti SAVI
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.

įstaiga lietuviška, kreipkitės lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSL ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su 1NTURISTO įgauojimai;

Siuntiniai priimami Kasdien nuo 9 iki 5 vai. vaK.. Ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. rak. ir šeštadieniais nuo Š vai. ryto iki 12 vai. d

Mt\W HMlMoSilC

kietijoje. psichologiją studi
javęs Bostone ir Washing- 
tone. Tai jaunosios kartos 
atstovas, geras savo srities 
žinovas ir kalbėtojas.

Po programos bus kavu
tė ir laisvas pašnekesys.

Bostono ir apylinkės lie
tuviškoji visuomenė kviečia
ma gausiai susirinkime da
lyvauti.

Vienai moteriai reikalingas 3 
kambarių butas So. Bostone.

Skambinti: AN 9-0815.
išnuomojamas 5 kambarių 

butas trečiame aukšte su apšil- 
d>mu suaugusiems —

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

i

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
S25 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo aarous is lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki D va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Pasiūlymas 1965 metams Skambinti 6E61204
Nauja* “PAGAL UŽSAKYMĄ“

FORTUNE
ALYVOS BURNERIS

S metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

I JO 5 YPATYBES:

Patvarumas 

Shell degimo galva

švarus geras šildymas

Aliumininis apdangalas 

Darbingumas, taupumas

JOHN J. D R 1 S C O L L Jr. 
SEIMELIO ATSTOVU

* REAL ESTATE
A & S CONSTRUCT1ON 

COMPANY
Sienų klijavimas apmušalais, 

dažymas,
kambarių pertvarkymas, 

klojimas lentelėmis ir kt., 
mūrijimas,

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

naujos grindys. 

Priimtinos kainos.
Niekas dėl jų negali 

varžytis.
Skambinti tel. L1 2-2776 

tarp 9 vai. ryto ir 5 vai- vak.

1
EDMUND L KETVIRTIS 

PA U LA B. KETVIRTIS
LICENSEO 8ROKERS

REALTY

1
1

► 
t

t 
|
t KETVIRTIS
£ J79 WEST BROAOWAV

SOUTH BOSTON, MASS., 02127

Tek 268-4649*»•>A-A»«-A-A-*AA** A AAS-* *********
—:• m nu-1 -naanr

Televiziją 
ir radiją

Frances Janesky 
Stella Shertick 
Stanley Sakalauskas 
Agnės Gedaminski 
Albert Dubreuil 
Cat’nerire Galeusky 
Leonora Mankus 
Peter Tamašiūnas 
Joseph Sakalauskas 
Vai Valkavičius

Glorija Pudry 
William Fitzpatrick 
Michael Flaherty 
F. X- Feeney 
Tim Loftus 
V illiam Driscoll 
Jennie Eiskant 
Peter Mirisola 
John Dever

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. fcixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

aoooooooooGOOOGOOooccc*' /̂

Cassie Ogden
Rose Shertick, 8 G St. So. Boston 

Būstinė: 69 L Street
Jeigu norite, kad nuvežtų į balsavimo vietą kovo 30 d., 

skambinkite tel. AN 8-24S0, arba 26-8-2480

BRANDOS ATESTATAS
JAU ŠĮ SEKMADIENĮ!

Nepamirškite, kad švie
sios nuotaikos vaidinimas 
“Brandos atestatas“ Įvyksta 
jau šĮ sekmadienį, kovo 28 
dieną, 5 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
III aukšto salėje.

Vaidinimas yra rengia
mas Bostono lituanistinei 
mokyklai paremti. Vaidina 
Bostono Lietuvių - Dramos 
Sambūrio nariai: Rita Au
sie jūtė, Marija Gineitienė, 
Aldona Gineitytė,

Aš prašau visus lietuvius 
antradienį, kovo 30 d., savo 
balsus atiduoti už mane.

Dėkingas Jums
John J. Driscoll, Jr.

. idainavo komp. Juliaus Gai
delio vadovaujamo choro 
moterų balsai.

Turint galvoj dar Litunis- 
tinės mokyklos Tėvų komi
teto administracinius rūpes
čius. šis spektaklis yra visų 
bendro darbo vaisius geram

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
Is BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127
TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

i Telefonas: AN 8-2805
\Dr. Jos. J. bonovan\ 
iDr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS 
į OPTOMETRISTAS 
{Valandos:
• nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. »• 
(Vakarais iš anksto susitarusį'

447 BROADWAY
• South Boston, Mass

i

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečiadien iais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

i ( Ketvirtis & Co.
—JEVVELEKS—

■■■■■■ ■
Papuošalai 

Elektros Prietamsai
Įnik. rodžio*.taisome{ Rūpestingai

♦ žiedus, papuošalui

Giedrė lik,i“i", Tai«’: ‘elĮ'ka ta,lai i 379 W. BROADWAYi jį atsilankyti ir tas gražias t 
itL
dar veiks

RADIJO PROGRAMA ;
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į 

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

SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Karosatte. Birute Vaicjurgy - -v-, t i -.- ai • pastangas Įvertinti,te, Zita Zarankaite, Algis
Antanavičius, Antanas Ja
nuška. Jurgis Jašinskas, Ed
vardas Mickūnas. Jonas Va- 
liukonis ir Povilas Žičkus.

Režisuoja akt. Aleksand-i Kas nori paaukoti Pietų 
ra Gustaitienė. scenos įfor- Amerikos lietuviams knygų 
minimu rūpinasi dail. Vikto- ar plokštelių, prašau man 
ras Vizgirda, grimu teatra- vakarais skambinti telefonu 
las Stasys Santvaras, ap- AN 8-5503. Aš atvyksiu jų yra vienintelė oficiali įstai-

Po vaidinimo 
bufetas ir baras.

Skambinkite man
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 
174 Millbury Street 

VVORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

švietimu filmininkas Romas atsiimti. 
Šležas, o vaidinimui reika
lingą muzikinį fragmentą į-

Atsimink „

TeL AV 2-4026 i

Dr. John Repshis į
LIETUVIS GYDYTOJAS Jga W ore estery, kuri siunčia 

siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal- 

I bama lietuviškai, patamau- 
_ jama greitai ir sąžiningai,banketu Siuntiniai nueina greitai ir 

tvarkingai.
Čia galima gauti įvairiau- 

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

Vedėja B. Sviklienė

A. Andriulionis,
Balfo skyr. pirm.

Valandos: 2—4 ir 
Sekmadieniais ir šventadieniais j

pagal susitarimą ‘
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Coraer Į
Dorchester, M:

LAISVĖS VARPAS y
PATARNAVIMAS 24 VALANDAS NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 

KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA-

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciltlų 
Iš WX0X. Framingham. Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 

173 Arthur St. 

BROUKTON 18, MASS.

TeU JUniper 6-7299

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

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Roseng&rd, B. S., Reg. Pharm.

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

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

Apsidrausk
; NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

; Draudžiame nuo polio, viso- 
’kių kitokią ligą ir nuo nelai- 
{ miu (ugnis, audra ir kt.) ..
J Visais Insurance reikalais 
J kreiptis:
• BRONIS KONTR1M
! Jmtire of thePeace—Constable 
Į 598 E. Broadwav 
Į So. Boston 27, Mass.
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau 1
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 3 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854
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\Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

i Lietuvis Gydytotas ir Chirurgas"1 
X RAY

534 Broadiray,
So. Boston, Mass.

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

Namai ir Ūkis:
287 Conrord Rd„ Billerica, Mass.' 

TEL MO 3-2948

A. J. NANAKSY
Kcal Estate & Insnrancn

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Ssrininkas N. J. ALEKNA
«2S EAST BROADMAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Bonjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

«ti

i




