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Demonstracija Nontgomerį 
pasiekė, bet ji nepasibaigė

Demonstracija, pradėta Šeimoj su 3,500 dayvių, 
Montgomery išaugo iki 25,000- Gubernatorius jos atstovų 
nepriėmė. Ku Klux Klan nužudė vieną moterį. Negrų 
vadas kun. dr. King ragina boikotuoti Alabamą.

Kovo 21 d. iš Šeimos 
3.500 žmonių, juodų ir bal
tų, pradėjo žygį į Alabamos 
į Montgomery. Tai buvo vie
na iš daugelio negi-ų laisvės 
kovų priemonių. Joje daly
vavo net du Nobelio premi
jos laimėtojai — kun. dr. 
King ir Jungt. Tautų gene
ralinis pasekretorius dr. 
Bunche. Dalyvių tarpe buvo 
daug įvairių tikybų kunigų, 
darbininkų unijų ir kitų or
ganizacijų atstovų iš toli
miausių JAV vietovių.

Demonstracija Montgo- 
merį pasiekė ketvirtadienį, 
nakvodama pakely įrengto
se stovyklose. Žygio pabai
goje joje jau buvo apie 25, 
000 dalyvių. Jos vadas turė
jo įteikti gubernatoriui pra
šymą, kad jis pasirūpintų 
pašalinti visas kliūtis, kurios 
trukdo negrams balsuoti, 
bet gubernatorius jos nepri
ėmė. Jis dar nemano nusi
leisti-

Žygį saugojo keli tūkstan
čiai kariuomenės, kurią pa
šaukė prezidentas, nes gu
bernatorius atsisakė tai pa
daryti. Esą, jis neturįs tam 
reikalingų lėšų.

Žygio metu žmonių aukų 
nebuvo, bet, demonstran
tam* grįžtant namo. buvo 
nušauta 38 m. amžiaus Vio
la Gregg Liuzzo iš Detroito, 
kuri rūpinosi žygio dalyvių 
transportacija.

Po 24 valandų FBI suėmė 
4 Ku Klux Klano narius, ku
rie kaltinami nužudę minė
tą moterį.

Prezidentas pareiškė di
džiausią pasipiktinimą ir 
pasakė rūpinsis, kad ta or
ganizacija paklustų įstaty
mams. pasiūlysiąs kongre
sui ištirti jos veiklą. Pats vi
ceprezidentas Humphrey 
nuvyko Į Detroitą užuojau

tos nužudytosios šeimai (vy
rui ir 2 vaikams) pareikšti.

Demonstrantai Montgo- 
merį pasiekė, bet demonst
racija tuo nepasibaigė. Jos 
sumanytojas kun. dr. King 
pareiškė, kad — „mes ne- 
grįšime, mes eisime toliau, 
ir jokia rasizmo banga ne
galės mūsų sulaikyti.“

Vadinasi, kova dėl lygių 
teisių bus vedama toliau.

Kun. dr. King rengiasi 
skelbti ūkinį boikotą Alaba
mos valstybei. Jis žada pra
šyti vyriausybę iš bankų at
imti visus federalinės val
džios depozitus, atšaukti vi
sas leaeralinės valdžios pa
šalpas, unijas atsisakyti 
transportuoti Alabamos ga
minius ir visuomenę Alaba
mos gaminių nepirkti.

Negrai dar rengiasi pa
siūlyti Alabamos seimeliui 
rezoliuciją, reikalaujančią 
pašalinti gubernatorių Wal- 
įace. Tai gaii būti padaryta, 
jei seimelis ir senatas dau
guma balsų nutartų guber
natorių nusikaltus Alaba
mos konstitucijai ir esant 
nepajėgiu eiti pareigas. Aiš
ku, tai padaryti nebus leng
va, bet negrų teisių sam
brūzdžio vadai dėl to nenu
simena.

Linijos rodo virš kokių vietovių Gemini erdvčiai vis 3 kartus apskrido žemę. Mažų lėktuvėlių pa
veikslėliai rodo vietas, kur buvo Įrengtos gelbėji mo stotys. Lėktuvnešis lntrepid stovėjo 150 my
lių nuo Dominikonų valstybės (žiūrėk parašą Pickup ship). Netoii jo astronautai turėjo nusi
leisti ir nusileido, tik truputį toliau, negu buvo numatyta.

Ku Klux Klan vadas Neiv Yorke galimas Bilionas pašalpos 
smarkauja spaudos streikas mokykloms

Kaip jau kitoj vietoj mi
nėta. suimti 4 teroristinės

New Yorkas gali palikti! Atstovų rūmai priėmė 
be didžiųjų laikraščių, jeigu 263 balsais prieš 153 vyriau- 

Ku klux Klan organizacijos iki trečiadienio 2 vai. ryto sybės pasiūiymą paskirti 1 
r.ariai ir kaltinami, nušovę ■ nebus susitarta. bii. 300 mil. dolerių mokyk-
vieną iš Šeimos į Montgome-su. tau šelpti. Iš tos sumos 1 
q eisenos dalyvę Violą Liu-I sitarta. bįt reikia' susitarti Mllonas aoleni* 8klrtas
pZ°k į. ^lux ,K an. ,va< as.su 10 unijų. Spausdintojai 
Kobert Shelton tuoj | tai at-, jau askelbė išeisią j streiJk 
sniepe ir spaudos atstovam treifadieni 2 val. ’0‘piet jel
pareis e, a jo organiza- nebus susitarta. O vienos u- 
cija nėra teroristine ir kad nijos „ariams
minėtą moterį nužudė ko- per jos piketus neis ir kitų

rajonų mokykloms, kurias 
lanko neturtingų tėvų (tetu
rinčių metinių pajamų ne
daugiau kaip $2,000) vaikai. 
Apie 300 mil. dolerių numa
tyta pradžios mokykloms

Dideli laimėjimai erdvei 
užkariauti praeitą savaitę

Pirmą kartą 2 amerikiečiai — Grisson ir Young — 
skraidė aplink žemę, patys erdvėlaivį Gemini vairuodami. 
Ranger 9 pataikė į mėnulį ir padarė daug naujų nuotraukų

Praeitą savaitę buvo di- Kennedy ikopė 
dėlių įaimejimų eruvei pa-; 
zinti- Sovietų astronautas i Kennedy kalną 
Leonov, SKnsdamas kartu; VT _
su Bieliajevu erdvėlaiviu N ev. T oi ko senatorius Ro- 
VostoK ii, buvo 10 rainučiu bert Kennedy pasirodo esąs 
išlipęs iš erdvėlaivio ir erd- ne tlk sumanus politikas, bet 
vėje "vaikščiojo" I Seias laipiotojas į kalnus.

Pirmą kartą du JAV ast-i, !<ana/<?a, ^1° a“k4čiausi« 
įtinamai — majoras Virgil kaln« <13’000 Pedl!> Pava" 
Grissom ir Įeit. komand.; dl"° :zuvusi<> Prezidento 
John Young Gemini erdvė- 3okn nennedy vardu. Du 
laivy 3 kaltus apskrido že- kalnu laipiotojai pasiryžo j 
mę per 4 vai. 24 min. ir lai-! t?Jkaln? !koPu- P™ M Pe
lningai nusileido tik truputi sldėj<> ir šen.. Robert Ken-
toliau, negu buvo numatyk ned>’ nors J1S ,r n«turėį° t0: 
ta. Pažymėtina, kad pirmą * srityje patynmo- Betgi 
kaitą erdvėiaivj vairavo ne }ls ne-tsiliko nuo kitų, ir 
iš žemės, bet patys asu onau- Jam, P'!maJ.an; buvo suteikta 
tai. keisdami orbitą, pakil- £a*be į tą Kalną įkopti, 
darni ir nusileisdami ir pa
tys pradėdami leistis žemėn. VOKIETIJOJE NACIUS 
Visi instrumentai veikė pui- DAR 
kiai. ir erdvėlaivis klausė 
astronautų, kas jam buvo į-
sakoma.

Pagal veikiančius Vokie
tijoje įstatymus kriminali-

mumstai, kūne seniai ren- unij narjai Todįl Ne ’ knygoms ir kitoms mokymo 
giasi Amenkoje sunaikinti Yor£as „ atsidurti tokioj priemonėms įsigyti, be to, 
desmui sparną. ! d kokioje jįs buv0 ~~k—. —v—

Šen. Allen J. Ellender iš Loui- 
sianos žada svarstant balsavimo

Vietname vartojo 
dujas

Vietname kovoje prieš 
raudonuosius partizanus pa
vartotos dujos. Jų užuostęs 
žmogus ne miršta, bet aprer- 
ga — vemia, ašaroja, skau
da galvą ir tt., — žodžiu, 
trumpam laikui jis tampa 
nepajėgus kariauti. Tokias 
dujas, sako. ten buvo pavar
tota tokiose vietose, kur par
tizanai maišėsi tarp civilinių 
žmonių, todėl bombarduo
jant būtų žuvę ir nekalti 
žmonės.

Bet komunistai dėl tų du
jų pavartojimo pakėlė dide
li triukšmą. Jie šaukia, kad 
tai prieštarauja tarptauti-j 
niam susitarimui karo lauke 
dujų nevartoti, nors to susi
tarimo amerikiečiai ir nėra 
pasirašę. Be to. ir tos dujos 
nėra žudančios.

Deja. šis dujų pavartoji-

Ta proga dėl Šeimoj mir
tinai primušto kun. Reeb 
vadas pasakė, kad jis vistiek 
būtų miręs vėžiu po kelių 
dienų.

Jis užsipuolė prezidentą, 
pavadino jį prakeiktu mela
giu (kitą dieną žodį „pra
keiktas“ atsiėmė). Girdi, 
ne mūsų organizacijos tyri
mu prezidentas turėtų susi
rūpinti, bet savo paties 
skandalais-

Jis paskelbė, kad FBI vie
nam iš suimtųjų ryšium su 
Šeimos žygio dalyvės nušo
vimu pasiūliusi net $160, 
000, kad jis prisipažintų da
lyvavęs sąmoksle nužudyti 
Violą Liuzzo.

Jis telegrafavo preziden
tui. kad noris su juo pasima
tyti.

Visa tai rodo, kad Ku 
Klux Klan priešaky stovi 
smarkus vyras’..

1962-1963 metais, kada jo 
spaudos darbininkų streikas 
tęsėsi 114 dienų.

Darbininkų reikalavimas 
yra pakelti atlyginimus ir 
garantuoti, kad dėl automa
tų nebus atleidžiami žmo
nės..

įsteigti specialiems mokymo 
centrams, kuriais galėtų 
naudotis ir parapinių mo
kyklų mokiniai.

Dėl paskutinio dalyko at
stovų rūmuose ir kilo dide
lių ginčų. Buvo atstovų, ku
rie įrodinėjo, kad, kadangi 
bažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės, tai ir jos mokyk
loms pašalpą skirti yra prie
šinga konstitucijai.

Chilei drebėjo žemė, 
žuvo 423 žmonės

Sekmadienį Čilėje drebė
jo žemė net 1.200 mylių 
juostoje. Yra daug miestų, 
kur net 90 nuošimčių namų 
sugriauta- Cobre miestelis, 
125 mylios nuo sostinės, vi
sas paskandintas. Ten plyšo

Naujas . finansų 
Henry H. Fowler.

600 metų Vienos 
universitetui

Vienos universitetui kovo
12 dieną sukako 600 metų, 
bet sukaktuvės bus gegužės 
mėnesį.

Dabar universitetą lanko 
17,000 studentų, iš jų treč
dalis moterų, ketvirtadalis 
iš kitų valstybių.

Nemažas ir lietuvių skai
čius yra tą universitetą bai
gęs Lietuvos nepriklauso
mybės metais.

• Primintina, kad Vilniaus 
j universitetas įsteigtas 1579 

sekretorius metais, taigi prieš 386 me-
' tus.

mas nedavė tiek naudos,; 230 pėdų aukščio užtvanka! KELEIVIO 60 METŲ SUKAKTUVINIS BANKE- 

TAS BUS “ALAND2.O 25 D- SO. BOSTONO LIETU-
menkos sąjungininkai emė'žuv8 423 žmones.
dėl to protestuoti. į eilėje žemės drebėjimas

Ypač visokie pacifistai nėra naujiena. Paskutinįjį 
teisių įstatymą kalbėti prieš jį rado vėl gerą progą pade- kartą ten ji drebėjo 1960 m.,

VIU PILIEČIŲ DRAUGIJOS UI AUKŠTO SALĖJE. 

PRADŽIA 5 VAL. VAKARO.

tiek, kiek Dievas duos jėgų. monsti uoti prieš Ameriką.: kada žuvo 5.700 žmonių. M

Nusileidę astronautai jau- nių nusikaltimų įsisenOji- 
tesi gerai. Jie buvo iškilmin- mas prasideda po 20 metų, 
gai priimti Baltuosiuose rū- todėi ir nacių nusikaltėlių 
muose ir pirmieji apdovano- traukimas teisman turės pa
ti ypatingu erdvės įstaigos sibaigti šių metų gegužės 8 
medaliu. " dieną. Taigi iki šiol nenu-

Tą erdvėlaivį pagaminti baustų nacių didelis skai- 
ir skridimą įvykdyti atsiėjo čius P° t° būtų išvengęs 
45 mil. dolerių. Vien kiek- bausmės.
vieno astronauto priešpie- Dabar parlamentas nuta- 
čiai atsiėjo $425, kurie res- !'č tą terminą dar pratęsti i- 
torane atsieitų 2-3 dolerius, ki 1969 metų gruodžio 31 d. 
Vaiš’nosi jie apelsinų sun- Demokratų partijos narys 
ka. jautienos kepsniu su teisingumo ministeris Ewald 
kiaušiniais ir lašiniais, vis- Bucber, kuris buvo prieš tą 
tiena su padažu ir obuolių pakeitimą, atsistatydino. Jo 
koše. Tie valgiai taip bran- vieton kancleris pakvietė 
giai atsiėjo, nes reikėjo ypa- krikščioni demokratą M. 
tingu būdu juos gaminti ir Weberį.
pagaminus laikyti. Demokratai, kurie parla-

JAV paleistas Ranger 9 mente turi 10 atstovų, žada 
pasiekė mėnulį ir pataikė 4 išeiti i opoziciją. Tas pa- 
mylias nuo kraterio Alphon-' sunkintų kanclerio padėtį, 
sus. Ten stengtasi pataiky
ti, kad galėtų išaiškinti, ar soVIETIJOJ VADŲ 
tas ugniakalnis veikia. i ..-.-r am a*

Jau Ranger 8 davė daugi ^SiATEITIMAS 
nuotraukų, o dar geresnių Leonid Iljičiov atleists iš 
gauta iš Ranger 9, bet vai - centro komiteto nario parei
gu visi neaiškumai, ar gali gų, paskirtas menkai vietai, 
žmogus nusileisti mėnulyje,
pašalinti. Žmogaus skridi- == ~
mas į mėnulį numatytas 
1970 metais.

Oklahomos teismuos į 

kyšininkai
Oklahomoie net keli tei

sėjai patraukti atsakomv-; 
bėn dėl kvšių ėmimo.. Jų 
tarpe yra ir tos valstybės 
aukščiausiojo teismo narių.
GEN TAYLOR ATVYKO *

I WASHINGTONĄ

JAV ambasadorius gen.
Taylor su štabo virš. pade- Ramunjjos prMid„u., ir 
jeju bng. gen. De Puy ir ki- • *
tais atsakingais pareigu- *"•«»<«» vadas Ghe-
nais atvyko Į \Vashingtoną nrgne Gheorghiu-Dej.

as.su
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Garbina tautos išdavikus
I* ' T • '

Neabejotinai Vienybės moterys yra daug gudresnės 
už savo senesnius ir jaunesnius "trubadūrus". Jos dar kar- i 
tais moka mėčioti pėdas, savo tikslo siekti užpakaliniu i 
keliu ir takeliu, o jų jsiaistrinę "ginklanešiai“ dažnai ne- į 
iškentę šoka stačiai į priekį, durdami nosim į dumblą.

Geriausias pavyzdys yra po J. G. raidėmis pasislė
pęs (nors mes galėtume trūkstamas raides prirašyti) bor- 
tukas, kuris, pasipiktinęs dr. Balio Matulionio Vasario j 
16-sios proga Bostone pasakyta kalba. Vienybės kovo 18: 
dienos laidoje išpyškino ilgą straipsnį, pavadintą "Dr. Ma
tulionio politika“. Jame tas sklerozės pagraužtas vyrelis 
aiškiai rašo:

"Taigi esamomis sąlygomis, kai istorinės aplinkybės 
perdidelės. o tauta permaža, kvislingai yra lietin ių tautai 
reikalingi ir naudingi, jei. žinoma, tauta nenori sau pasi
daryti charakiri, jei nenori heroiškai nusižudyti.“

Pažiūrėkime, ką kvislingo sąvoka talpina. Atsivertę ! 
Lietuvių Enciklopedijos XIII tomo 475 puslapį, rasime a- i 
pie tai štai ką parašyta:

"Šiam terminui pagrindą ir pavadinimą davė Vidkin ' 
Quisling (1887-1945). norvegų politikas, kuris, 1940 m. į 
vokiečiams okupavus Norvegiją, buvo jų pastatytas norve-: 
gų vyriausybės priešakyje ir artimai su jais bendradar
biavo. Dabar terminas kvislingas vartojamas platesne, 
paniekinančia prasme apibūdinti parsidavėliui, tarnau
jančiam tavo tautos priešui“. (Mūsų pabraukta).

Tai va, ką reiškia tas kvislingas.
Ir tokiais kvislingais-parsidavėliais, savo tautos prie 

šais, J. G- siūlo mums būti, nes jie. anot jo, 
naudingi lietuvių tautai“.

Vadinasi, išvada, kad — tegyvuoja lietuvių tautos Į 
tarpe visi bolševikų tarnai, visi jų šnipai, informatoriai.,

Astronautui Gus Grisson (priešaky) ir John Young 
sėdi Gemini erdvėlaivyje prieš išskrisdami.

Į pelionas ir Telšių seminari
jos vicerektorius, — tenka 
tuo ne tik nusistebėti, bet ir 
pasipiktinti.

“Kanauninkas, skelbda-
1 mas šias nesąmones, stumia 
tikinčiuosius į raudonųjų ti
ronų glėbį, nes sekant jo lo
gika tektų Kremliaus valdo
vus pripažinti Dievo siųstais 
kareiviais, kurie pildo dan
gaus duotą jiems įsakymą— 
atkeršyti nusikaltusiai lietu
vių tautai.

"Mums atrodo, kad šiam 
klebonui susisuko galvelė“, 
rašo laikraštis.

O mes manome, kad tas 
kunigas yra visai be galvos, 
jei taip kalba-

Kas kitur rašoma
LIŪDNOJI SUKAKTIS ’ visose kolonijose, surinktu- 

1R MES • me keliasdešimt parašų. Čia
svarbu ne parašų skaičius,

Šią vasarą sueina 25 me- o pasirašančių stambi įtaka, 
tai nuo Lietuvos pavergimo. "Susidaiytų reikšmingas 
Pavergėjai ją minės džiaug- įspūdis, kai didžiojoj spau- 

reikalingi ir I damiesi. O kaip mes ją turi-, doj būtų paskelbta, kad eilė 
I me minėti ?_ < žinomiausių Amerikos rašy-

Tuo reikalu "Draugas“i tojų, kultūrininkų, universi-
kovo 18 d. rašo, siūlydamas tetų profesorių ir rektorių

r:T ■'--•‘■"i --------------- -- i išeiti zakristijų“. kitaip pasisako už Lietuvos laisvęlaisves kovotojų medžiotojai stntoi, partizanų lavonų .s-, {an^ yeržtjg ; a^erikiežį ir reikaiauja panaikinti ko-

TAUTININKAS MUŠA

TAUTININKĄ

Tautininkas dr. V. Pa- 
prockas "Laisvojoje Lietu
voje“ kovo 18 dienos laido
je duoda garo kitam žy 
miam tautininkui Vincui 
Rasteniui (B.K. Naujokui) 
už jo "kreivas mintis“.

"Bandau,“ rašo dr. V. Pa 
prockas, "išrišti vienui vie-

Socialdemokratų suvažiavimas
J. VLKS

Balandžio 24 d. Bostone gūžės 15 dieną. Tiesa, susi- 
suvažiuos Amerikos Lietu- rinko ne Vilniuje, kaip Lie- 
vių Socialdemokratų Sąjun- tuvos socialdemokratų buvo 
gos atstovai išklausyti Cent- j siekta ir kovota, bet Kaune.
10 Komiteto apyskaitinių Tai , socialdemokratai 
pranešimų ir pašiurti Įvai-ske]bė ir puoseiėjo ne tuš. 
nais kitais klausimais. , čjas gvajoneSf bet kovojo dėl

Suvažiavimas šaukiamas ! to, kas lietuvių tautai buvo 
Keleivio 60 metų sukaktu-; gyvybiškai svarbu, kas grin- 
vių išvakarėse, kad atvyku- dė jos kelią į nepriklauso- 
sieji atstovai turėtų progą mybę ir turėjo būti jos lais- 
atsilankyti Keleivio sukak-! Vo gyvenimo garantija. Ta- 
tuviniame bankete ir pa- i tai ypač prisimintina social- 
bendrauti su svečiais ir iš demokratams ir dabar.

O dėl to kunigų "plūdi
mo“ ir jo priežasčių jau mi-

kitur atvykusiais bičiuliais.
Gyvename nuostabiu me

tu. kada tarpvalstybiniai nėtame "D. Balso“ numery 
santykiai yra įtempti ir kai• str. "Nauji žandarai“ štai 
kur jau šokinėja karo žiežir- *
bos. sėjančios baimę dėl di
desnės apimties karo veiks
mų.

Kartu įsisiūbavęs pokari
niais metais socialdemokra
tijos sąjūdis auga ir stiprėja 
visame žemės rutuly, o ypač 
Europoje. To sąjūdžio idė- 

ną klausimą: kas laimina jo J jos nesvetimos ir Jungtinėse
darbą, kas jojo įkvėpėjas4

KORĖJA KOVOJA 

SU SUKČIAVIMU

niekintojai. kalinių padų degintojai, nagų lupinėtojai,, visuo’menę ir ją kuo daugiau loniaiizmą Lietuvoje, 
masiniu žudynių dalyviai ir kiti parsidavėliai priešui, nesi nomformnA*; ipnesuimasinių žudynių 
jie mūsų tautai yra naudingi!..

Ačiū už atvirą savo slaptų minčių pasisakymą, bet 
tavo, vargše vyreli, tuščios pastangos. Lietuvių tauta, 
kaip ir kitos, — ne angeių tauta. Buvo ir bus ir joje išdavi
kų, bet į juos mūsų tauta visada žiūrėjo su pasišlykštėjimu, 
ir nė vienas okupantas nepajėgė jų tiek prisirankioti, kad 
galėtų palaužti sveikos tautos pasipriešinimą. Nepaiaužė 
ir nenalauš jo ir dabartiniai okupantai, nors Lietuvoje ir 
čia tie kvislingai dirbtų net iš kailio nerdamiesi.

painforaiuoti
Kiekviena lietuvių kolo- ciją

Maloni naujiena seniesiems
Daug kur jau yra privalomas draudimas ir ligos

kas buvo pasakyta:
"Dalis kunigų eina prieš 

mus. Kita tyli. trečioji, gal 
būt pati mažoji, pritaria 
mums. bet neparodo to, nes 
gal būti Ui parodys valan
doj sukilimo“.

Ir toliau ten pat:
"Toliaus. užpuldami ant 

socialdemokratų kaipo be
dievių sunkiai nusideda 
prieš Dievą, argi jie į jį ne
betikėtų? Kur radote pas 
socialistus bedievystę? Ar 
negirdėjote, jog svetur ir ku
nigų yra socialdemokratų? 
Socializmas ir bedievystė tai 
visai ivairūs dalykai, taip 
savęs nesurišti.“

"Prieš visus kunigus nie
kas ir nemislina eiti, o tik 
prieš tuos, ką žmones į pra
pultį stumia.“

Mes atskiriam religiją

Amerikos Valstybėse. Tiesa, 
čia socialdemokratijos sam
būris iki šiol nebuvo pajė
gus užimti gyvenime jam 
prideramą vietą, bet daug 
ką iš jo siekimų įsisavino 
čionykštės dvi vadovaujan
čios politinės srovės —de
mokratai ir respublikonai li
kai ką jau įgyvendino ar 
rimtai rengiasi įgyvendinti.

Štai, socialdemokratų jau 
prieš daugelį metų skelbta

Pietų Korėjos vyriausybė 
paskelbė griežtą kovą suk
čiams valdininkams, kurių 

galėtų suorganizuoti i ten yra tikrai apsčiai. Jau
......................numatyta 1,000 valdininkų

už įvairius nusikaltimus tar-

’Antrą panašią deklara

nija turėtų atlikti tam tikrą musW studentai, rinkdami 
• - ■ - parašus iš įvairių studentišuždavinį. Pav.:

"New Yorke lietuviškojo
jaunimo tarpe susidarė ko-J ,T. ... .
vos prieš kolonializmą bran- • Visur veikti reikėtų kartu

kųjų sąjūdžių ir organizaci-: nyboje patraukti atsakomy
bėn. Drausmei sustiprinti

auolys. Liūdnos
proga jis turėtų aplankyti 
visas Jungtinių Tautų dele
gacijas. įteikti joms leidinį 
anglų kalba apie Lietuvos 
kančias.

"Washingtono lietuviai, 
talkinami baltimoriečių, o 
reikale ir Philadelphijos 
lietuvių, turėtų aplankyti

__ i su latviais ir estais-SUKHKlieS ■-------

valdininkams draudžiama j astuonių valandų darbo die- 
kiekvieno mėnesio 1-ją ir 
15-ją dieną vartoti alkoholį.

KUNIGAS BE GALVOS

kovo iajjgCjęeJSSJSJCSSJBJ

atveju. Seniai stengiamasi jį įvesti ii- JAV, pradžioje nors užsienio atstovybes, ieško- 
seniems — sulaukusiems 65 metų amžiaus, bet tam prieši- darni prielankumo mūsų 
naši galingos draudimo bendrovės ir gydytojų organiza- tautos laisvės siekimams. Be 
cija. todėl iki šiol taip ir neturime tokio draudimo. to’ ^ashingtone prie Sovie-

Prez. Johnsonas, tęsdamas toje srityje velionio Ken
nedy pastangas, tvirtai pasiryžo laimėti ir. galima sakyti, 
jau laimėjo.

Tokio draudimo įstatymo sumanymą jau apsvarstė

tų atstovybės turi būti suor
ganizuota demonstracija, 
pareiškianti protestą prieš 
Sovietų jmperialistinius. ko
lonialistinius siekius, reika-

KELEIVIO SUKAKČIAI

Susivienijimas Lietuvių 

Amerikoje, be $200 aukos, 

atsiuntė gražų sveikinimų.

atstovų rūmų Komitetas. Tikimasi, kad balandžio mėnesio 
pradžioje jį priims atstovų rūmai.,Plačiau apie tą įstaty
mą bus galima kalbėti, kai jis jau bus galutinai priimtas, 
o kol kas štai ką tegalima pasakyti:

Nuo 1966 m. liepos 1 d. visi nuo 65 m. amžiaus turės 
teisę gydytis ligoninėje 60 dienų kiekvieno susirgimo at
veju ir papildomai prieglaudoje dar 20 dienų. Ligonis už 
tai turės mokėti tik $40.

Be to, bus galima laisvai apsidrausti, mokant kas 
mėnuo $3 (kurie gali būti atskaityti iš gaunamos pensi
jos). Už tai socialinio draudimo įstaiga apmokės gydyto
jų. vaistinių, laboratorijų ir kitas sąskaitas- Bet ir šiuo at
veju ligonis pirma pats turės sumokėti $50, o likusių iš
laidų 80* < sumokės minėta įstaiga.

Nuo šių metų sausio 1 d. bus padidintos pensijos 7%, 
bet ne mažiau kaip $4. Todėl mažiausia pensija bus ne 
$40, bet $44. Našlaičiai pašalpa naudosis iki 22 metų (bu
vo 18 metų), našlės galės pensiją gauti nuo 60 metų am
žiaus (buvo nuo 62 m.).

Ryšium su minėtais ir kitais pakeitimais bus pakeltas 
ir socialinio draudimo mokestis. Nuo kitų metų sausio 1 d. 
abiem pusėm teks jo mokėti po4.55t atlyginimo.

lau jant paleisti Sibiran is-l
tremtuosius ir išvesti oku- ___
pacine kariuomenę iš Lietu-! red.) 
vos, paliekant patiems gy
ventojams laisvo apsispren
dimo teisę.

"Visų kitų miestų lietu
viai turėtų ieškoti kontakto 
su didžiąja amerikiečių bei 
kanadiečių spauda ir rasti 
ten kokį nors liūdnosios su
kakties atžymėjimą ir pa
skelbimą. kad lietuvių tauta 
prievarta buvo padaryta 
raudonųjų kolonija ir kad 
ji nenustos siekusi laisvės.

"Mūsų balsas reikšmin
gas, bet reikalingas morali
nio garsintuvo — sustiprini
mo. Ir jo reikia ieškoti pa
stangomis pravesti įtakingų 
amerikiečių ir kitų protesto 
deklaraciją prieš sovietų ko
lonializmą ir už Lietuvos iš-

"Laisvoji Lietuva
18 d. laidoje rašo:

"Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimui 
skirtose pamaldose kanau
ninkas Kazimieras Steponis > 
vasario 14 d. Los Angeles1 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje pasakė piktą pa
mokslą. Susirinkusiems į
šias kilnias iškilmes, jis iš kurį išspausdinsime balan-
ambonijos pareiškė, kad... jžlo 2l d. laidoje.
Nepriklausomoje Lietuvoje j
bažnyčia bei tikintieji buvo s . _ ....
persekiojąmi (!) ir Dievas ^au ats,untc sveikinimu* 
lietuvių tautą nubaudė atim- sena bendradarbė Luckie-
damas jai laisve, nes ji to - . ~ A. _

__- .. . ,7- i ne, A. Gerutiene, C- LiutikasvtBĮ»rtarnavo. (Musų pabr.
I iš N. Zelandijos, P. ir J. E-

Jei taip kalbėtų kokia kelevičiai. Jų sveikinimai 
tercijonka. visą šį pluoštą
nesąmonių būtų galima pra- bu‘ “’Pausdmti aukščiau 

leisti tarp pirštų... Tačiau, minėtame numery, 
kai šitai sako dvasiškis, Ne
priklausomos Lietuvos auk
lėtinis, buvęs gimnazijos ka-1

na JAV su kaupu prašokta:!__ _______ ____
turime 40 valandų darbo sa- pUo 
vaitę ir dabar jau galvoja- t0 Patles 11 nuo uni8M- 
ma dar apie didesnį darbo • "Kurie eina su valdžia, iš
laiko sutrumpinimą. Kad ir davinėja valdžiai, su tais 
nepakankamas ir netobulas., reikia taip pat apsieiti, kaip 
bet įvestas ir senatvės aprū-, su šnipais, nereikia daryti 
pinimas pensijų pavidale, skirtumo, kokio amato ir 
Iškovota darbininkų brolijų- drabužių žmogus.“ 
unijų veikimo laisvė, ir tos i Lietuvos socialdemokra- 
laisvės dėka darbininku gy-; tus plūsta ir kairieji reakci- 
venimo pagerinime daug ko Į ninkai — bolševikai. Jie 
atsiekta ir dar siekiama, vi-j 1905 m. revoliucijos visus 
sai nenutolstant nuo sočiai- j nuopelnus įrašo į Rusijos so- 
demokratų idėjų. Nėra jau cialdemokratų darbininkų

______

Prezidentas, sužinojęs apie komiteto nutarimą, pa- laisvinimą. Šios deklaraci
reiškė, kad padarytas milžiniškas šuolis pirmyn. "Aš tikiu, 
kad daug respublikonų kartu su demokratais balsuos už 
šį gerą bilių“, pasakė prezidentas.

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis

jos projektą turėtų paruošti 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Teksto projektą galėtų pa
tvirtinti Vliko ir Bendruo
menės vadovybė, ir paskiau 
jis būtų išsiuntinėtas lietu
vių centrams mūsų kolonijo
se. kad atitinkami žmonės 
aplankytų tame mieste gy
venančius Amerikos rašyto
jus, žymius kultūrininkus. į- 
takingus visuomenininkus ir 
politikus, prašant jų parašo. 
Su vienodu tekstu veikiant

Sovietą astronautai Pavel Beliajev (kairėje) ir Alek
sėj Leonnv eina laimingai nusileidę Perm apylinkėje.

taip svarbu, kieno vardu kai 
kurie socialdemokratų sieki
mai įgyvendinami, svarbu 
tik tai, kad jie yra įkūnijami 
realybėje^.

Ir keista, kad dar atsiran-

partijos sudarytą Lietuvai 
grupę — Severo-Zapadni 
Komitet. Gi tos grupės "nuo
pelnus“ dar 1932 m. "Ko
munisto“ nr. 21 (254) ne 
kas kitas, bet Lietuvos ko

dą nekviestų duobkasių, ku- munistų partijos pats stam- 
rie pasišovę nemokamai pa-i blausias šulas Z. Aleksa-An- 
laidoti socialdemokratijos Į gailėtis šitaip įvertino: 
sąjūdį. j "Kaipgi buvo Lietuvoje

su RSDDP grupe? Kieno pu
sę ji palaikė: bolševikų ar

Tokių netrūksta ir mūsų 
išeivijos tarpe. Jie, pro "Tė
vynės Sargo“ akinius žiūrė
dami, vis įkyriai tetrokšta 
matyti, kad prieš 60 metų. 
tai yra 1905 revoliucijos me
tais, Lietuvoje socialdemo
kratai daužė monopolius, 
plūdo kunigus ir tuo būdu, 
esą. talkininkavo Lietuvos 
rusinimui. Lyg anų metų re
voliucinis sąjūdis jokios po
litinės ir kultūrinės reikšmės 
Lietuvai būtų neturėjęs. Tai 
istorijos nesupratimas ar są
moningas iškraipymas.
Į tokius dar ir dabar kar

tojamus plepalus dar 1905 
m. A. Janulaičio redaguoja
mam© "Darbininkų Balso“ 
nr. 4 buvo šitaip atsakyta:

"Nėra ko laukti, kol gau
sime tiesas iš viršaus. Nors 
ir nuveiksim carų, tai dar to
li gražu, kad būtų darbas 
baigtas. Nėra ko mums agi
tuoti už įsteigiamąjį Rusijos 
Seimą, bet reikia dirbti už 
savo, Lietuvos įsteigiamąjį 
Seimą“ (Autoriaus pabrauk
ta).

Ir toks seimas gimė! Jis 
susirinko prieš 45 metus, ge-

mensevikų? Lietuvos RSD 
DP grupė labiau priklausė 
prie balos, neturėjo aiškaus 
nusistatymo.“

Ir toliau pasakyta:
"Kas dėl darbo kaime, tai 

aplamai Lietuvoj RSDDP 
grupė beveik jokio darbo 
Lietuvos kaime neturėjo.“

Nuo savęs galime pridėti, 
kad aplamai toji grupė jo
kio darbo Lietuvoje neturė
jo.

Taigi. Amerikos lietuvių 
socialdemokratų sąjūdžiui, 
per visą savo veikimą ėju
siam išvien su Lietuvos so
cialdemokratija, yra kas 
prisiminti, apie ką pagalvo
ti. pasvarstyti, kaip toliau 
tęsti savo darbą. —kaip pa
remti Lietuvos žmonių pa
stangas demokratinei res
publikai atstatyti, kaip ir 
kokią išvystyti veiklą JAV 
savų tautiečių tarpe, kad so
cialdemokratijos "grabo- 
riai“ liautųsi čiauškę niekus 
ir socialdemokratijos vaid
menį kovoje dėl darbo žmo
gaus ir Lietuvos laisvės ma
žinę ar iškraipinėję.
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TAS DUONOS NEPRAŠO.

LIETUVIAI KITUR
N. ZELANDIJA

Milė dr. Stasys Kripas

Velionis gimė 1903 m.
Radviliškyje, baigęs Šiau
lių gimnaziją išvyko j Vo
kietiją miškininkystės studi
juoti. 1928 m. baigė Tha- 
randto miškų akademiją, 
gaudamas miškų inžinie
riaus diplomą, o 1930 m. ap
gynęs disertaciją apie Lie
tuvos miškus, gavo miškų 
mokslo daktaro laipsni.

Lietuvoje velionis ėjo i- 
vairias pareigas — miškų 
urėdo pavaduotojo, urėdo,
Alytaus miškų mokyklos 
mokytojo, miškų departa
mento vicedirektoriaus. Vil
niaus universiteto docento, 
miškų departamento gene
ralinio direktoriaus.

Lietuvoje jis atliko pušų 
nusakinimo tyrimus ir duo
menis paskelbė ”Mūsų Gi
riose“. Alytuje įsteigė miškų
departamento tarpentino iri ko negauna už turimus nuo- 
kanifolijos fabriką, kuriam ‘ stolius, atsiradusius ne Vo

kietijoje, bet už jos ribų. t. 
y. vietovėse, kurios 1937 m. 
gruodžio 31 d. nepriklausė 
buvusiam vokiečių Reichui.

VOKIETIJA
» t

Dėl nacizmo persekiotų 
lietuvių

(E)Jau minėta, kad Vak. 
Vokietijoje. Frankfurte, va-, 
sario mėn. įvyko nacizmo 
persekiotų organizacijų su
važiavimas. Iš Lietuvių su
važiavime dalyvavo teisinin
kas J. Kairys. Suvažiavime 
svarstyti atlyginimo nuken- 
tėjusiems ir kiti klausimai. 
Dėl lietuvių patirta: jie ne
turi teisės gauti jokio atly
ginimo, jei neįrodys, kad 
buvo nacių persekioti dėl jų 
kovos prieš nacizmą kaip i- 
deologiją- Įeinantieji į atly
ginimų kategoriją — įrodę, 
kad jie buvo persekioti, nes 
kovoję prieš nacizmą kaip 
ideologiją — irgi nėra pil
nai atlyginami. Pvz., jie nie-

Kaip žinoma, mėnulio trauka v ra mažesnė negu žemės, 
todėl ten visi daiktai lengvesni. Ir žmogus ten patekęs 
mažiau tesvers, čia vaizduojamas prietaisas, kuris, 
astronautui atliekant įvairius veiksmus bei judesius 
žemėje, sumažina jo kūno svorį iki tiek. kiek jis svertų 
būdamas mėnulyje ir ten tuos darbus atlikinėdamas.

SOCIAL.N.O draudimo PENNSYLVANUOS NAUJIENOS
REIKALAI

Klausimas:
PHILADELPHIA, PA.

Jau du lietuvių klubai 

užsidarė

ir vadovavo. Prie Lietme
džio bendrovės įsteigė ang
lių degyklą.

Nesvetima jam buvo ir 
spauda: rašė ”Mūsų Girio
se“ ir „Tautos Ūkyje“. Po 
Antrojo pasaulinio karo at
vykęs į N. Zelandiją, dirbo 
miškų tyrimo įstaigoje me
dienos technologijos skyriu
je.

Velionio sveikata jau se
niai buvo pašlijusi- Jam te
ko iškentėti skilvio operaci
ja. o širdies negalavimai pa
galiau nutraukė jo gyveni
mo siūlą.

Dalyvaujant beveik vi
siems Aucklando lietuviams 
ir dideliam skaičiui nelietu
vių, velionio bendradarbių.

Mirė Bendruomenės 

veikėjas B. Ujedinovas

(E) Vak. Vokietijoje.

CONNECTICUT KLONIUOSE
NEW BRITAIN, CONN.

Vasario 16-ją prisiminus

Pas mus tos dienos minė
jimą ruošia Alto skyrius, 
kuri sudaro įvairių draugijų

MANCHESTER, CONN. 

Liūdnos sukaktys

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50

Aš esu naturalizavęsi A- 
merikos pilietis, virš 65 m. 
amžiaus ir gaunu Socialinio 
draudimo pensiją Mano 1 . 
mėnesinio čekio n-.an neuž- n‘.°.slos kai.10s lietuvių vei-j (sulankstomas) ir už $3.50 
tenka pragyvenimui čia, ir tul’4j0..Pa5‘sta^’nf (sieninis),
mano vaikai norėtų, kad aš dldel,u? frazlus . mu„rlnlus 

I gyvenčiau su jais užsienyje- namU!' daug nan1- Bet se’ 
į Jie gyvena viename iš Gele
žinės uždangos kraštų. Ne
seniai skaičiau, kad JAV į 
Aukščiausiasis Teismas nu
tarė. jog naturalizavęsi pi- į . . . . , xir vienas jų jau parduotas.

Jie buvo suklerti vvres-

najai kartai sparčiai retė- 
jant. o jaunajai, jau šiame 
krašte gimusiai, lietuviškais 
klubais nesidomint, klubai 
pradėjo finansiškai smukti,

AKĖČIOS

Ne dirvai akėti, bet pasi
skaityti humoristikos laik
raštis. Kaina 50 centų. Gali- 

Dar laikosi Lietuvių Muzi- ma gauti Keleivio administ- 
kos Klubas, turįs didelius ‘ racijoje.

Ar as vistiek gaučiau pen- namus su sale. kur rengiami j 
siją, jeigu gyvenčiau su savo ■ Vasario 16-sios minėjimai iri 
vaikais už Geležinės uždan- kiti svarbesni parengimai.

liečiai, kaip kad aš, nepra- x .. ,
randa savo JAV pilietybės "antras ruošiamas parduoti.
i-t . w ~ I I loi» loiLrrkd I .imtuvui IVIdei gyvenimo užsienyje.

gos Ar turi šitas 
knygas?

Senesnioji lietuvių karta, 
steigdama klubus, parodė 
nepaprastą organizuotumą. 
Ji kreipė didelį dėmesį į na- 

Dabartinis JAV iždo de-J rių būklę nelaimei ištikus, 
partamento patvarkis nelei-; labai gražus paprotys klu- 
džia Socialinio draudimo buose buvo sergantį narį ap- 
pensijos mokėti piliečiams lankyti, pinigais sušelpti, jo 
ar nepiliečiams. gyvenan-j laidotuvėmis pasirūpinti, 
tiems Albanijoje, Kinijoje, i Dauguma klubų steigėjų 
Čekoslovakijoje, Rytų Vo-Įįr narių buvo laisvos min- 
kietijoje (įkaitant ir rytų ties šalininkai, demokrati- 
Berlyną), Vengrijoje. Šiau- nių pažiūrų. Keleivio skai- 
rės Korėjoje, Sovietų Sąjun- tytojai ir jo rėmėjai. Jie pla- 
goje (įkaitant ir Estiją, Lat- čiai gaišino lietuvių vardą 
viją ii Lietuvą), bet ne, kaip j šiame mieste. Jie manė, kad 
matome.—Lenkijoje, Jugo- jr jų vaikai eis jų pėdomis.

Atsakymas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė. 
lapių, 96 p«L, kaina .. $0 76

LIETUVOS 
na ....

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

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

GYVULI V PROTAS. 212 peL, 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ. 3 veiksmų dra
ma. L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ..................................... $0.36

ve. ir žvelgi ^didelius buvm- i LYti§KOS LIGOS. dr. F. Ma- 
SlO Lietuvių 1 autiniu tulaitis. 24 psl, kaina 5O.ŽS

slavijoje. Bulgarijoje ar Ru
munijoje. šis sąrašas laikas 
nuo laiko srali keistis. Gvve-

Dornstadto senelių prie
glaudoje, š. m. kovo 12 d. 
širdies smūgio ištiktas mirė
Borisas Ujedinovas. Jis eilę atstovai- Ir šiemet minėji-; bė. Jis nesigailėjo nei savo
metų nuoširdžiai ir atsidėjęs mas buvo gerai paruoštas, jėgų, nei lėšų lietuviškiems . .................... , . . .
vadovavo Dornstadto lietu- Už tai reikia ypač padėkoti naudingiems darbams. Jis jums siunčiami čekiai ir ne-

Koto 14 d. suėjo 10 me
tų, kai mirė Jeronimas Užu
pis- Tai buvo reta asmeny- nant bet kuriame iš šių „su

Kai eini Mayomensing A-

vių bendruomenės apylin- Mateušui Grimailai. Anta- 
kei, rengė Vasario 16 d. mi- nui šovai, Boleslovui Se
nėjimus. meškai, Juozui Petuškai. Jo

nui Liūdžiui, Juozui Miež- 
RUMUNIJOS REŽIMAS kiškiui, kleb. kun. Benedik-

DAR NEDEMOKRATINIS

pinio Klubo namus, liūdna 
darosi, kad jis jau nebe lie
tuvių. O kiek lietuviško i 
džiaugsmo būta juos sta- LIETUVOS 
tant! Pasakojama, kad klu-

, . , ... , . , bo atidarymo iškilmių progakyt, mokėjimai jūsų buvimo ,jetuvių eisena
su raiteliais, orkestru, šau
dymais į viršų. Amerikiečių 
spauda plačiai iškilmes ap
lašė

jau išnykusių lietuvių 
klubų vietoje niekada ne- 
beišaugs nauji lietuvių mū
rai, kuriuose lietuviai rink-

siaurintų“ kraštų, nebus

čia bu\o Alto kūrėjas, daug! bus mokama be} '<u,iam ki'
dirbo Lietuvių Kooperatvvf- tam J”sų .nu'od-vta™ asme- 

-• D_ j -• V - . - ■ mui. advokatui ar kt. Sulai-neje Bendrovėje, Lietuvių ■
Klube, bet daugiausia rūpi-1
nosi SLA 207 kuopa, kurios . ,r ’ jums sumokėti,

tuose kraštuose metu bus
tui Gauranskiui, Kotrynai pirmininku išbuvo ilgus me- į 5 .. . , - ’
Marijošienei, Ramutei Zda-i tus, o taip pat visokiose ko-: krastų lsvykslte
milini Innm Iri, 1 r. - X.—

kai iš tu

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

SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 ps»L 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psL kaina .. $0.26

draugų ir pažįstamų, su juo , o . . . , , . .. - - .
buvo atsisveikinta gražioje! (E) Neseniai Rumunijoje niute)’ Jonui Beinonui, ku- misijose ir atstovybėse, žo- 
krematoriumo koplyčioje. ' įvykę rinkimai į krašto „par- Per numpą laiką paruošė džiu. dirbo visur, kur tik bu 
kur prie karsto trumpas pa- lamentą“ liudijo, kad nors net tris chorus. vo reiKalo.
maldas atliko anglikonų ku- Rumunija ir kiek tolsta nuo Neabejojame, kad jie ir Dvidešimt metų sukako: 
nigas (katalikams dar ne- Maskvos, tačiau krašte dar kiti atstovai ir ateityje taip nuo Petro Ambraso mirties 
priimtinas mirusiojo degi- sunku įžiūrėti polinkį demo- pat uoliai dirbs, kaip iki

Klausimas:

Aš esu Amerikos pilietis 
ir planuoju vykti į užsienį.

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

SIELOS BAL-AI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai. 221 peL. kai
na ..................................... $0.75

nimas).
Po pamaldų V. Grigaliū

nas N. Zelandijos L. Bend- 
rtiomenės ir Lietuvos miški
ninkų vardu pasakė jaut
rią kalbą.

Prie karsto buvo sudėti 
26 vainikai, šeima gavo 
daug užuojautos pareiški
mų.

Velionio žmona Bronisla- 
va ir sūnus Kęstutis visus 
dalyvius pakvietė į savo na
mus užkandžių.

Velionio žmona dirba di
delės krautuvės muzikos 
plokštelių skyriuje ir yra la
bai vertinama, kaip gera ir 
sąžininga tarnautoja. Ji tu
rės ir toliau ten dirbti, kad 
galėtų pati pragyventi ir sū
nų išmokslinti.

O sūnus Kęstutis baigė 
aukštesniąją mokyklą ir 
rengiasi studijuoti komerci
ją. Jis yra geras sportinin
kas, o mokykloje, nors ir 
svetimtautis, bet buvo mo
kinių seniūnu.

Baigdamas noriu pažymė
ti, kad velionis dr. Stasys 
Kripas netaip seniai prieš 
mirtį, su manim kalbėda
mas. reiškė viltį, kad dar 
galėsiąs grįžti į tėvynę. De
ja, gal tik jo pelenai bepa
sieks jo taip mylėtą Lietu
vę.

Žemaiti*

_3ur FG“ Ll 
FREEDOM. parašė S. A. Vik
toras, 32 psl.. kaina 50 centą

Jis mirė tik 48 metų am-• Kaip galiu sutvarkyti reika- t - pabendrauti.
___  2 J  a • « Lio L-ori rronZ-ion O1 i n i n .žiaus. Be to. jau dveji metai, lūs. kad gaučiau Socialinio 

kaip atsiskvrif Antanas Bi- draudimo pensiją?A • ? . < ’ 2 f'* ‘ I
kratėjimo kryptimi. Rinki-1 šiol.
muose tebuvo „Tautinio Padidėjo nedarbas. Lan- 
liaudies fronto“ sąrašas ir ders Fraryk & Clark berid- 
balsuota už 465 kandidatus. Landers Fraryk Clark bend- 
kurie ir išrinkti į parlamen- rovė uždarė savo dirbtuves 
tą. Rinkikai neturėjo gali- neribotam laikui ir atleido 
mybės pasirinkti jiems tin- New Britaine 500, o Fort laikyti lietuvybę šiame kraš- 
kamą kandidatą. Rinkimų Smith (Arkansas valstybė- te ir savo gimtajam kraštui 
rezultatai buvo panašūs į iki je) 300 darbininkų. padėti. Dabar jie visi trys
šiol Sovietijoje bei sateli- Bendrovė neskelbė, kad ji nuėjo amžinai ilsėtis Šv. Jo 
tuose vykusių rinkimų išda- eina prie bankroto, bet jau kubo kapuose, tik ant skir- 
vas: balsavo 99.85c<. prieš metus galima buvo tai tingų kalnelių: Jeronimas

_ . ...... -j i spėti, nes ji pardavinėjo sa- ant pietinio. Petras ant va-
Jugoslavijoj linkimai 31 vo patentus kitoms bendro-; karinio.o Antanas ant žie- 

vyks balandžio 18 dienų. v-^ , minjo
Nors rinkimai Jugoslavijoje }<ovo 12 d. darbui pasi- Mielas praeivi, kada ei- 
zymiai skiriasi nuo a arų baigus buvo pranešta, kad damas pro šalį sustosi prie 
pasaulyje įprastųjų, tačiau paleidžiami neribotam ju kapu, tai žinok, kad —
kTm’nTtvarka‘“kTkurilfc' laikuk ™ baisi.žinhia Čia ilsisi lietuvis 
atžvilgiais atrodo žymiai pa- ““J* ££ kilnios,

žangesnė. rinkikas tun tei- rūpjno jr mįest0 majoras Ja
mes Dowson. nes mieste ir 
taip daug bedarbių, o čia 
dar virš 500 prisidėjo.

Tas atleidimas palies ir 
biznierius, nes netekusieji

T ... . . . v - - , darbo buvo geri jų prekiųIndijoje sovietų žemes u- pirkėjaj
kio specialistų pagalba 1956 Dalis darbininkų gaus ne- 
metais Įkurtas pavyzdingas darbo pašalpJb bet bus ir t0.

kių. kurie tos teisės neturi.
Jų padėtis bus ypatingai 

30.000 akrų ploto ūkis,! sunki.
naudojęs sovietų žemės ū- Kalbama, kad Įmonę gal

sę pasirinkti ne vieną, bet 
kelis kandidatus.

RAUDONASIS ŪKIS 

PARAUDO IS GĖDOS

žemės ūkis visiškai paraudo, 
įklimpęs iki ausų skolon.

Tad Philadelphijos Lietu-
___  vių Respublikonų Klubui ei-
. J nant prie uždarymo, jo na-

v įsi jie buvo gen draugai, Ats&kvmas: riams kūnų dauguma Ke-
ir visi dirbo tą patį darbą :! leivio skaitytojai, derėtų štai
stengėsi visomis jėgomis iš- Geriausia yra sutvarkyti apie ką pagalvoti: paskirti

taip, kad jūsų čekiai būtų seniausiam savaitraščiui Ke-
siunčiami į JAV banką ir ieįvjui kiek galima didesnę

s padėti jūsų sąskaiton. Jūsų auką. Tuo būdu būtų pa-
bankas arba Socialinio gerbti tie gyvieji ir mirusie-
draudimo administracija jį klubo nariai, kurie, klubą
jums duos reikalingų infor-1 steigdami ir jo veiklą plės-
maciju ir blankus tokiems į darni, vadovavosi Keleivio 
patvarkymams padaryti. i skelbiamomis idėjomis.

Jeigu jūs tikitės išbūti už- Klubo turtą pardavus su- 
sieny šešis mėnesius ar ii- sidarvtų arti $100.000. 
giau. jūsų socialinio draudi-: Kipras Tautkus
mo čekiai bus nusiusti arti- ______
miausion JAV diplomatinėn
ar konsulai inėn įstaigon, e- DAR GALIMA GAUTI 
sančioj krašte, kur jūs apsi
stojote. Jeigu būtų sunku iš- Dar turime labai ribotą 

’ keisti jūsų čekius į pinigus kiekį kun. M. Valadkos įdo- kaina 
ai- negautumėte jų pilnos mjos knygos — 
vertės, turėtumėte susisiek- 

! ti su Socialinio draudimo 
administracija (P. O. Box 
1756. Balti more, Maryland,
USA) arba su artimiausia 
diplomatine ar konsularine 
ištaiga.

Socialinio draudimo «a»SWSS»SWSS»a

kio technikines priemones, perims Westinghouse ar G 
paskutiniais apyskaitiniais E., nes Landers išdirbiniai, 
metais turėjo nuostolių net ir anų dviejų bendrovių yra,
247,000 dolerių. Taip pra
neša Indijos vyriausybė.

panašus.
Pr. Naunčika*

kuris dirbo vargo 
dėl Tėvynės Lietuvos

Julija Biretienė

TAUTOS PRAEITIS

Keleivio administracijoje 
galite gauti žurnalo "Tautos 
praeitis“ II tomo knygą I. 
198 psl., kaina $5.00-

”Ar Romo* popiežių* yra 
Kristau* riet i ninkai?“
227 psl.. kaina tik $1.20.

i

Joje J. Jakata* rašo apie 
1863 vn. sukilimą Lietuvoje, 
Vilniški* apie lietuvius Vil
niaus kraite, J. Rūgi* apie 
Sibiro lietuvių batalioną 
1918-1919 m. ir kt

če
kiai nebus tačiau siunčiami 
niekam Į komunistų ("su
siaurintus“) kraštus. Jie bus 
išmokėti, kai tuos kraštus 
apleisite.

A.C.N.S.

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

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

IS DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K. 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.16

KAII SENOVĖJF ŽMONĖS 
SAU

ŽEMĘ, 28 pal.. kain3 .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, rv- 
umatizmas, Kražių skerdynė* 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.26

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 psL, 
<aina ............................. $C.2f

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veik*- 
no komedija. 29 psL kai- 

$0^5

PERSISTADTDAVO

ALKOHOLIS 
kaina ....

IR KŪDIKIAL 
......... $0.25

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

ĮKAS 
: K.

na

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

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos
šių metų Keleivio kalen

dorius jau išparduotas.

pysakos. A. Antanov. 45 nsk, 
kaina 10 centų

_. , . . , - Užsakymus su pinurais Drašo
Tie, kurie dabar uz jj at- ma

siunčia pinigus, gaus 1966 
metų kalendorių, kai jis ru
denį išeis. |

KELEIVIS 
636 Krnadwaj

Ss. R<»tov 27. M
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Puslapiis ketvirtas

Prof. V. Ruokiui 80 m. amž.
(E) Prof. Viktorui Ruo

kiui kovo 11 d. sukako bO 
metų amžiaus. Gimęs 18s5 
m. Daubariškio viensėdyje. 
Daugėliškio vaisė.. Švenčio
nių apskr.. V. Ruokis dar ir 
šiandien Žemės ūkio akade
mijoje vadovauja dirvože
mio katedrai. Doc- V. Dani
levičius "Tiesoje“ priminė, 
kad V. Ruokis buvo pirma
sis, parašęs lietuvių kalba 
vadovėlius busimiesiems že
mės ūkio specialistams. Jau

Norėtų išsaugoti Vilniaus 

architektūrą

(A) Architektai Vilniaus 
spaudoj svarsto miesto per-, 
pianavimo. kai kurių dalių! 
rekonstrukcijos sumanymus, j 
Architektai D- Baužytė ir B. 
Kazlauskas "Tiesoje“ nepa
tenkinti vilniškių architek
tų V. Sližio ir V. Olekos pro
jektais. Pagal juos. nesą at
sižvelgta i Paveikslų galeri
jos (taip dabar vadinama 
Vilniaus Katedra), kuri e- 
santi klasikinės architektū-1920 m. buvo išleista V. . . . ~ .

Ruokio "Neorganinė chemi- l0S e\ias, n e imi 
ja“, "Analizinė chemija“
(1922), "Organinė chemi
ja“ (1923) ir kt. Vėliau jis
parašė stambius veikalus:. . o . - „ , ,
-Dirvožemio mokslas- (iš. Baužyte su Kaz ausku
leistas 1930 ir antra lau a
1959), "Pietų Lietuvos du
vožemiai“ (1939). Nor s. 
Danilevičiaus teigimu, kūry
bingiausi Ruokiui buvę "ta-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Helikopteriai Vietname grįžta nuleidę karius žemėn.

Nr. 13, 1965 m. kovo 31 d.

pozicijose politinio, visuo- duoda pirmąjį savo koncer- OKUPACIJOS 2&METŲ 
meninio ir kultūrinio gyve-> tą už Lietuvos ribų- Tų pat SUKAKTIS
nimo veikėjus. Štai kodėl metų pabaigoje, gavęs pati-
Vilniaus šaulių rinktinės kinimų iš lietuviškų veiks- 1965 m. birželio iilėn. su- 
choras su kanklių ir tautinių nių. ansamblis persikelia Į eis lietuvių tautos pasiprieši- 
šokių grupėmis, nebegalė- Berlyną, kur 1945 m. sausio nimo ir kovų dėl laisvės dvi- 
damas toliau veikti šaulių mėn. atlieka dešimtį koncer- dešimt penkeri metai. Užsi- 
vardu, pasivadina M. K. Į tų ir karo audrų sūkuryje tęsusios Lietuvos laisvės su- 

vasario mėnesį persikelia į temos įpareigoja laisvuosius 
Kempteną. lietuvius sustiprinti" kovin-

. gumą ir ryžtą ir karta pade- 
’ Tarp 1945 m. vasario monsuuoti pasauliuj nepa- 

mėnesio iki karo pabaigos, laužiamą lietuvių tautos va- 
gegužės mėn. 8 d., ansamb- lią atstatyti bolševikų su
lis išgyvena sunkų du mėne
sius trukusį bandymą.

Čiurlionio vardu. Mat, oku
pantas bet kokį patriotinį 
ir kultūrinį veikimą absoliu
čiai užgniaužė, bet liaudies 
menas buvo viena tų apraiš
kų. kuri komunistų meno 
sampratoje turėjo šiokį tokį 
respektą. Tokiose aplinky- 

i bėse Čiurlionio ansamblio 
meninis repertuaras ryškiai 
pakrypo į liaudies dainas, 
kanklių muziką ir tautinių 
šokių puoselėjimą. Iš amžių 
glūdumos daina reikėjo iš
sakyti nelaimėje gyvenan-

"Karo pabaiga čiurlionie- 
čius užtiko įsikūrusius vie
noje arklidėje, netoli Feld- 
kircheno. prie Šveicarijos 
sienos, išvargusius, be pa

bokšto išsaugojimą. Atseit, 
planuodami eismo magistra
les, Siižys su Oleka bus nu
matę minėtų pastatų nugrio-

teigia: Mes turime
stengtis kaip galima geriau 
išsaugoti architektūros pa
minklus. kuriais laikosi ne j 
tik atskiri pastatai, bet ir iš-j 
tisi senosios miesto daliesrvbiniai metai”, tačiau jo j1? - - -- į Kvartalai su budingom jiems

Jie dainuoja meilę ir laisvę 
gimtajai žemei

ČIURLIONIO SAMBŪRIUI 25 METAI 

ALEKSAS ŠEMETA

čiam kraštui savo tautos st°gės ir duonos kąsnio, pil-
skausmą. palaikyti jo 
šią.

1944 m. išleistame leidi-

dva- nus spėliojimų 
dėl ateities.

ir nežinios

evikų
tryptą Lietuvos laisvį.

1964 m- lapkričio mėn.
New Yorke posėdžiavęs Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimas nutarė 
1965 metus atžymėti, kaip 
ypatingus kovos dėl Lietu
vos laisvės metus.

Vliko valdyba š. m. ko
vo 19 d. posėdyje apsvarstė 
konkrečią veiklos progra-

didžioji veikalų dalis pasi 
rodė 1920-1939 metais.

Sovietiniu laikotarpiu V. 
Ruokis toliau dirba dirvoty- 
roje, tebevadovauja dirvo- 
žemininkų ekspedicijoms. 
Jau atiduotas spaudai jo 
naujas veikalas "Kristalo-

uždarom
vom“.

gatvių perspekty-

440 lietuvių jaunimo 

į Kazachstaną

(E) Kovo 13 d. iš Vii-

nį veikalą "Žemės ūkio ga- profesijų jaunimo. Apie tai varną 
mybos ir mokslo keliu“. Su- pranešusi "Tiesa“ nurodė, 
kaktuvininkas yra pirmasis kad ' tai busimieji Tarybų Ir 
chemijos, mineralogijos, ge- Kazachstano naujakuriai“, 
ologijos ir dirvožemio moks-j Jau bl]vo paskelbta. kad muose 
10 „ tenninologijos lietuvių vasaros mgtu (la,.bamtf j Ka. 
kalba kūrėjas, be to, yia s i- zacbsl2no respubliką iš vi-

sos Sovietijos vyks 40,000 
klasifikaciją. V. Ruo'is a- jauRjmo žinoma, ju tarpe 
lyvauja ir visuomenmeje kej. tūkstančiai h.iš Lie.

I tuvos.veikloje.

A. Račiūno operos

"Saulės miestas“ premje a

(E) Kovo 13 d. Vilniaus 
operos-baleto teatre įvyko 
komp. A. Račiūno naujos o- 
peros "Saulės miestas“ 
premjera. Šią operą drauge 
su libretistu J. Mackoniu A- 
Račiūnas ruošęs trejus 
tus. "Tiesoje“ A. Račiūnus 
pažymėjo, kad naujoje op 
roję jis stergėsi "išryškir.... 
Kazimiero Liščinskio. paki- mig5anlli

mą. kuri, susitarus su Pa
sekančią dieną po Rei- 8311110 Lietuvių Bendruome- 

nėlyje minima tokia an-: cho ginkluotų pajėgų kapi- ne ir Amerikos Lietuvių Ta- 
samblio sudėtis: vyrų choras tuliacijos gegužės 9 d. Ber- r>'ba, bus netrukus paskelb- 

lyne Prancūzijos armijos va- ta- Numatyta, kad, kur tik 
das generolas de Lattre de Salima. visa kovos akcija 
T asigny išleido įsakymą Nr. Plieš okupantą turėtų būti 
9 Prancūzijos I-sios armijos yykdoma diauge su latviais 
karininkam, pskarininkiam, ir estais.
korporalam ir kareiviam at- Ruošiami šiam reikalui 
švęsti heroišką I-sios armi- skirti leidiniai lietuvių, ang- 
jos pergalę. Po dviejų savai- ’ų, prancūzų, vokiečių, ispa- 
čių generolas Tassigny as- nų, portugalų, italų ir arabų 
meniškai atvyksta į Lindau kalbomis.

ELTA
įsikūręs armijos štabas, de
koruoti karius už žygius ka- --■■■' ' — —' — .* rz
ro lauke.

su 6o dainininkais, kanklių 
grupėj e 15 kanklininkių, 
tautinių šokių grupėje 25 šo
kėjai. liaudies meno grupė
je 54 dainininkai ir literatų 
sekcijoje 10 poetų, rašytojų, 
literatūros mėgėjų, kurių 
tikslas buvo žodžio menui Čiurlionio meno ansamb- tuva priverčiama pasirašyti 

; lis š. m. sausio 15 d. įžengė Lietuvos-Sovietų Sąjungos į .... 
į pirmuosius savo auksinio sutartis apie karinių bazių panainnti ansamblio kon- 
amžiaus metus. praeityje Įsileidimą Lietuvos teritori- certus- Literatų sekcijai a-

jon ir Vilniaus krašto grąži- nuomet priklausė poetai Ka- pne Bodeno ežero, kur buvo 
nimo reikalu. ; zys Inčiūra, Eugenijus Ma- — —

tuzevičius. Kazys Bradūnas, 
šitokioje politinėje kraš- Julija Švabaitė, Irena Vai

to situacijoje iš Klaipėdos į čiūnaitė-Kairienė. Minėta- 
\ ilnių atsikelia muzikas Al- me laikotarpyje čiurlionie- 
fonsas Mikulskis, kuris bu- čiai koncertavo Kaune

palikęs veiklos vargus, rū
pesčius ir didžiulius laimėji
mus lietuviškosios liaudies 
dainos srityje, tikrai užtar
nautai pelnęs lietuvių liau
dies dainos reprezentanto

'Koncertui pasibaigus,"Po įspūdingo karinio pa- _
Ldunc lado vakare įvyko koncer-'generolas priėmė ansamblio 
Trijų! tas, į kurį atvyko generolas, atstovus — muziką Alfonsą 
Kaii-j lydimas alijantų karininku, Mikulskį, inž. Merkį, Aleną 

Panevė- buv. JAV ambasadoriaus Karazijienę ir Klevą Micke- 
.. kurieMaskvoje W.C. Bullit ir as- vlclūtę, 

J lui
— - J - ’ J - *** JC. U XVI Trakuose., - -------------- , , . , .

i kurią ~ Zarasuose, Lentvaryje, Būt- STsambT
atsargiai ir 
ojo genero- 
tremtiniškąrengta akademija j Kurią patiltis Klaipėdos krašte, rimonvse, Alytuje, Švenčio- milžiniško ūgio raudonomis jui ansamono tremtiniską 

susirinko buvę n^esąciurho- organizuojant Giedotojų Dr- rVse Adutiškėse, Onuškyje.' togomis marokiečių karinin- kell3- Generolas dideliu de- 
mecių gretose narnos mege- jos chorus, rengiant Joninių Kruonyje, Kaišiadoryse ir M- Ir, žinoma, koncerto ėst- PfS įsklaųse ir nieko
jai. spaudos atstovai n an- šventes Rambyno kalne, ve- bene 15 koncertų davė Vil-radoje buvo Čiurlionio an- nesakęs kr eipėsi j ansamblio 
samb.io bičiuliai. dant kuitūrinę pontįnę ko- niaus radijo stotyje. Nors tai i samblis! Tokie gražūs, spal- atstovus atlydėjusi pulkinm-

Akademiją atidarė an- vą su stipria vokiečių mažu- buvo bolševikų ir nacių oku- vingi, darniai dainuoją ir šo- : .
samblio valdybos pirminin- ma, buvo be galo vertinga nacijos metai, ansamblis vis- ką su prancūzų kalbos pra- — įkurdinkite lietuvių 
kas Vladas Plečkaitis ir, jo veiklai Lietuvos sostinė- tiek rengdavo Vasario 16- nesėja Alena Karazijiene KUr nors netoh manęs,
trumpai pasveikinęs atsilan- je. Juk Vilnių reikėjo atgau- sios proga savo tradicinius priešakyje. (Bus daugiau),
kiusius, pakvietė akademiją ti kultūriniai, kad jis skam- koncertus Vilniaus teatre, ar \

(E) *’Komj. Tiesa“ infor- P,avesp buvusį ansamblio betų lietuviškomis dainomis, Filharmonijos rūmuose. Lie- 
muoja. kad prieš metus iš Pirr?irinką Jaunutį Nasyytį teatru, opera, simfonijos or- tuvių masės plaukdavo tų 
J A V i Lietuvą grįžęs Albi- kuris savo pareigas atliko kestru. kad po dvidešimties koncertų proga į teatrą išgy- 
nas Morkus ėmė ruošti ant- . kuitūlirgai. žiaurios lenkų okupacijos venti dainoje paslėptos tau-

noveliu rinkinį "Susitiki-“ Pagrindinei kalbai paša- metų vėl pulsuotų jame lie- tinęs demonstracijos.

Ką veikia Vilniuje 

Įsikūręs A. Morkus
i m » fu * n

ra
imas“ (piimasis buvo "Bai- Lyti buvo pakviestas an- tuvių kultūra, 
tasismiestelis“). Esą. ir nau- ■ samblio garbės narys Juozas ”]940

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 
LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS
"Stipriai besireiškiančios. . _ m. sausio 15 d.

J jame rinkinyje Morkus rag-į Stempužis. Jo kalba buvo Vilniuje, pašto tarnautojų 
j rinėjąs "ji jaudinančias e-į tikrai Įdomi ir susilaukė salėje, susirinko vyrai, dau- 

sKir-ei ‘pr0biemas“. Fa-susirinkusiųjų tikrai nuošir- gumoje buvę Klaipėdos šau- gį;ov7f ^mblio bitini
staruoju metu jis Haioriuc; daus įvertinimo. Savaitrastv' K11 rinbtinso /Uinrr, <>,• • _ _ _

Fa
. . . . .. . . » .1 ovaiuuju metu jis baigiąslūšio pnes religini lanat z- į . ka,b vierQ
mą. tragediją...“ Spektaklio • --
dirigentu buvo V.Virzon.s, : <silietimas... 
režisierium — -J. Gustai v s, 1
dailininkas — J. Jankus.
Lietuvoje prieš 300 metų ’.y- 
venusio "pirmo Lietuvos! 
ateisto“ vaidmenį atliko K.'
Šilgalis.

Šioji aiškiai propagandi- 
nio-agitacinio pabūdžio 
Račiūno opera kovo 
dienomis pakartota ir Kau
no muzikiniame teatre.

Mi-

Įvairios žiniosI
(E) Kovo mėn. Azerbai- 

i dzano sostinėje Baku atida
ryta dailininkės Albinos
Makunaitės darbų paroda.

Vilniaus aktorių namuose 
Įvyko akt. M. Mironaitės kū
rybinis vakaras. Ji skaitė į- 
vairių rašytojų kūrybą. Ru- 

Į sų dramos teatre dirbanti 
1 Mironaitė iki šiol yra sukū- 
; rusi 85 vaidmenis.

tęs 60 metų amžiaus sukaktį,! Kovo 9 d Vilniaus uni- 
kovo 9 d. Vilniuje po sun-, revsjj.e^e do<, j ap_
kios ligos mirė rašytojas Ka- gyng filologijos mokslų dak- 
zys Boruta.^ Galimas daly- taro disertaciją. Savo veika- 
kas, kad rašytojo mirti pri- je - nagrinėjo M. Daukšos 
artino ilgamete tremtis Si- kūl7bą ir ,ietuvjų ,astIJ<>s 
bire. Būdinga, kad apie mi- literatūrinės kalbos for- 
rusį talentingą rašytoją pa- pradžią 19 amž.
skelbtame nekrologe ( Tie- j Lebedžio oponentais bu- 
sa“, nr. 58) vėl kalbama a

22-23

Mirė rakytojas K. Boruta

(E) Dar neseniai atšven-

tiKiai nuošir
daus įvertinimo. Savaitrašty Rų rinktinės vyrų choro ar suėme ;r Sibiran ištrėmė
ji užimtų perdaug vietos, to- Giedotojų Draugijos choro čiurlionieti Mvkoli Irliki o 
dei čia duodu tik jos iširau- nariai «u kuriais muzika* cllĮ ,10.lletj - .
Ras‘ A.lfo^. Mlkul8kls .iri?el-; (1943) ir pats vadovas Al-

Kai šiomis dienomis pa- gia \ nniuje šaulių rinktinės fonsas Mikulskis persiren-

IšeinantĮ prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro, 
patriotinės nuotaikos, žino- 2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
ma, okupantai negalėjo pa- knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius, 
kęsti. 1941 m. enkavedistai,

TAU, LIETUVA — 480 ps’., kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina S6.00. I’erkanticji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tūros Fondo leidinius:

ergtoje tėvynėje komunis- vyrų chorą, kuris tų pat me
tai iškels raudonas vėliavas, tų migsėjo 22 d. pasivadina bė nu0 geštapo i Panevėžį 
minėdami 25 metų Lietuvos1 Mykaiojaus Konstantino - - - *
pavergimo sukaktį, laisva ja- Čiurlionio ansambliu.
me pasaulyje ’tebeplaka ,-To reikšmi mūs kulJ /’P^kutfaį kartą čiurlio- 
ciurlioniecių Širdys, ketvirti tūros ist0,ijaj fvvkio Jiu<ii- sus,rlnko V,lnIaus
šimtmečio dainuojančios ninkai si vak yra su mu.
meilę ir laisvę savo gunta-- miį; uf u įsteigėjas mu- 
jai žemei. Širdys, kunos ne- akas Alfonsas Mikulskis, 
tylėjo, merginos ir vyrai, pirmasis ansamblio vatdy- 
Kurie savo gailia daina nu*. bos pirmininkas Edvardas 
plėšdavo užmirštą zaizdą; Kamėnas. kanklių vadovė
piiesui, diaugui ii stovy o- Qna Mikulskienė, solistas ,. ...
se nežinomo likimo laukian- Aritanas Kavaliūnas ir val- pos-spalio menesiais mases ( r.imui po 
ciam broliui. Daina, kun ty- dybos nariaj _ dailininkasl Sėtuvių bego j Vakarus.
rais grožio sparnais pakilo Vytautas Raulinaitis, Mečys! 1944 m. rugpiūčio 17 d 
yn s karo laukų ir kasdieny- į Aukštuolis ir Juozas Stem- greitasis traukinys su vokie , 
bes rūpesčių. Visi jauni, pa-, pu^jg čių kariais ir pabėgėliais su-
sišventę lietuviškajam me- ,. ..... 1 stojo Austrijos sostinėj Vie-i
nui ir jį pamilę kaip savo Tokios tad yra Čiurlionio noje> Franz josef geležinke-'
jaunystę, su juo susijungę ansamblio gimimo ir knks-į lio stotyje juo atkeliavo i!
kraujo ryšiu. Tai Mykalo- to datos. i Vieną ir muzikas Alfonsas'
jaus Konstantino Čiurlionio

gęs ugniagesių uniforma,; 
bėg

i ir ten slapstėsi vienuolyne

geležinkelių stotyje 1944 m. 
birželio 23 d. vykti koncer
tui į Šiaulius, bet, deja, 
lauktasis traukinys jau ne
beišėjo. Už kelių savaičių 
jau daugelis mūsų apleido 
gimtuosius namus, nes lie

. r p * .. . ----- --------------- - ’Deia, trumpa repriklau- Mikulskis su būreliu čiurlio-’
pie jo kūryboje buvusius'^.^Juniveki’teto orof’ Vardo Men0 Ansambhs! som ogyvenimo diena jau niečių. Jau rugpiūčio 28 d. į 

“ ‘ 1 "Reikia priminti keletą slinko vakarop, kai pirmą čiurlioniečiai čia pradėjo sa-,
istorinių faktų, kurie mums kaitą Vilniuje suskambėjo vo veiklą, į talką pasikvietę. 
padės ryškiau suvokti an- čiurlioniečių daina. 1940 m. tautinių šokių vadovę Mari-' 
samblio kūrimosi pradžią, birželio 15 d. raudonoji ar- ją Baronaitę. Po dviejų mė-

universiteto
M. Račkauskas ir istorijos 

Velionis kovo 11 d. palai- mokslų daktaras J. Jurginis, 
dotas Vilniaus Rasų kapinė
se. Rašytoją laidojant kal-

"prieštaravimus“

J. Lebedys yra pirmasis
bėjo E. Mieželaitis, J. Bai- fil°lo$4Aj°s mokslų daktaras, 1939 m. ankstyvą pavasarį mija okupuoja Lietuvą. O- nėšių, spalio 24 d., čiurlio-
tušis V. Reimeris doc. A. pokario metais (1945-1965) vokiečiai okupuoja Klaipė- kupantai likviduoja lietuviš- nio ansamblis su simfonijos
Sprindis. A. Bernotas ir Y- Lietuvoje įsigijęs šį mokslo dos kraštą. Tais pat metais'kas organizacijas, suima ir orkestru Vienos Koncertų
Galinis. lanpsnį. spalio 10 d. Maskvoje Lie- kalina buvusius raktinėse Rūmuose, Mozarto salėje,

st. Kairio Lietuva Budo 
K. Bielinio Dienojant 

-K. Bielinio Penktieji Metai 
K. Bielinio Teroro ir Vergijos 
Imperija Sovietų Rusija

pardavimo kaina $5.30 už $4.00 
" ” $6.00 ” $4.00

$6.00 ” $4.00

” ” $2.50 ” $1.80

Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku
sieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna §2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

St
Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto

Kairio spalvuoto paveiksio reprodukciją (8% x ll’/į) įrėmi- 
80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29. UI.
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.

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

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SL, lOih fl., New York, N. Y, 
10019.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Dievas sutemose
(RECENZIJA IR KRITIKA) 

S. MICHELSONAS
(Tęsinys)

Prof. Jurgi* Čiurlys

Jurgis Čiurlys gimė Ku
piškio parapijoje, gimnaziją 
baigė Šiauliuose, o techno
logijos institutą — Petrapi
lyje. Dėl studentinių riaušių 
buvo pašalintas iš studijų, 
bet pavyko greitai grįžti. 
Prieš baigdamas technologi
ją, jis gyveno viename kam- 
baiy su Gravroku. buvo ge
riau už pastarąjį kaustytas 
moksluose ir krikštytas re 
voliuciniame sąjūdy. Jo įta 
ka Gravrokui buvo stipri.

Grįžęs Lietuvon, čiurlys 
nuo 1922 metų pradėjo 
dirbti universitete ir iki 
1940 m- pasiekė profeso
riaus laipsnio. Dėstė mašinų 
mechaniką. Buvo vedęs Ele
ną Bilminiūtę, baigusią Pet
rapilio muzikos konservato
riją. Per bolševikų invaziją 
1940 metais prof. Čiurlys su

j šeima atsidūrė tremtyje.
Nors kun. Yla sako, kad 

ii- prof. Čiurlys tikėjęs Die
vą, tačiau paduoda ir jo tes
tamentą, parašytą prieš pat 
mirtį. Ir štai velionies žo- 
džiai:

— Kaip einasi, tėve? ■ Sustojo todėl, kad vie- „Rašydamas šį raštą, esu
— Siektai, Maiki. Matai,1 na^ plėšikų buvo persirengęs pilnoje sąmonėje, sveikame

kad šlubuoju. policininku ir liepė vežikui prote ir rįmtame ūpe. Pagei-
— O kas atsitiko? sustoti. daučiau. kad ir Jūs, mieloji
__Lomai buvo užpuolę ir — Matai, kokia gudrybė! žmona ir kiti. išlaikytumėte

koją užgavo. ' — visas užpuolimas, tė- rimtį ir ramybę,
ve, buvo labai gudriai supla- įvyko tik visiems žmonėms 
nuotas. Matai, Plymoutho skiltas dėsnis: iš kur žmo- 
vietovė yra prie pat jūros, ir gus atėjo, ten jis ir grįžta, t. 
iš Bostono ten eina tik vie- y., būdamas kilmės iš visa- 
nas automobilių kelias. Tą tos — į visatą... Mane pra-

bedieviai?
Boitkevičie-

„Kokie mes 
Kokia bedievė 
nė?“

Ir, anot kun. Ylos, Sleže
vičius dar pridūręs, kad 
Boitkevičienė „kasmet nu
važiuoja į savo parapiją, pa
siprašo kleboną į zakristiją, 
užsidaro ir atlieka savo ve
lykinę.“

Bet kažin, ar tai nėra toks

veikiamas dviejų priešingų GOMULKA KREIPIASI 

T iš-vienospusės,k-a’ 1 katalikus
talikiskos, iš antros — lais
vamaniškos. Tai buvo Ode-1 Gegužės 30 d. Lenkijoje 
soje. Paskui prisidėjo dar ir bus rinkimai į parlamentą' 
trecia Įtaka — moteriška. k* į savivaldybių tarybas. PALIK AŠARAS MASK- 
Kai 1905 metais Sleževičius Rinkimus. aišku, laimės ko- VOJE, Barboros Armonie- 
atvažiavo iš Odesos į Didįjį munisiai. balsavusių skaičiui nės atsiminimai iš Sibiro 
Vilniaus seimą, jis krito į a- rinkimus vykdantieji pada-j tremties kentėjimų, sura- 
kį „Lietuvos Ūkininko“ lei- rYs ,toki- koks reikalingas,; syti Algirdo J. Nasvyčio, 
dėjai Bortkevičienei. kuri bet ir komunistų vadui Go-! 253 psl., kaina $3.00. 
priklausė masonų organiza-: puikai maloniau būtų, jeigu VIENIŠO ŽMOGAUS GY- 
cijai. Ji susipažino su juo ir Į tikrai daug balsuotų ir ko-į VEN1MAS (Juozo Adomai- 
pakvietė, kad, pabaigęs stu-į munistų kandidatus remtų.1 ėio-Dėdės Šerno gyveni-
dijas Odesoje, jis atvažiuo-l Tuo tiksiu jis, kalbėda-, mo bruožai), parašė An-
tų Vilniun, o tuo tarpu rasi-j mas partijos plenume sakė, | Unas Rūkas 206 psl., kai- 
nėtų i „Lietuvos Ūkininką“i kad religija yra kiekvieno na 00 
apie Odesos lietuvius. Į pnvatus reikalas, kad vai-

p C1..................džiai vra Ivgūs tiek tikintie- Vf. ““r MES
tiek ir netikimieji, todėl C“* dainynas.

Ar skaitei 
šias knygas?

peigomis", kai iš tikrųjų jis dininkų sąjūdi, kuris artėjo 
buvo sudegintas krematori- • prie socialistų-
ūme?

Šiandien jau nebėra nei 
Sleževičiaus, nei Bortkevi- 
čienės, ir jie negali Ylos tei

Yla nori savo skaitytoją 
įtikinti, kad Sleževičius vis
tiek buvo katalikas, tik atsi
dūrė tarp kairiųjų demokra-

Lenkijos ------- ,
mam parlamente yra 460 at-1 na ^4*au* 
stovų, iš jų komunistų parti-J GYVENIMO VINGIAIS.

— Ar nieko neatėmė?

— Nu, ką jie iš manęs at
ims? Šoblę buvo nutraukę, 
ale ir vėl numetė.

Ąv nvonagzu rWkliz>i ldi *? 
^XX į/X OIIUOVI JZVZIZVeZJC*x . 1 - 3£_±X_

girnų užginčyti; vistiek ne-. tų, iš kurių ne vienas pateko 
sinori tikėti, kad būtų taip . j socialdemokratus.
buvę. kaip jis ra^°- juo la-I koks Sleževičius buvo 
biau, kad jis (neva Slezevi-
čiaus žodžiais) uždaro Bort-- ,k^tallkas ’ mat\tlisp 
kevicienę su klebonu i Rad atstatant Nepnklauso- 
kristiją, kad nebebūtų jos1“3 Lletuva ,1S "^lavo: 
išpažinties liudininkų.

Negalima tikėti, kad Sle-
ževičius būtų taip sakęs ir 
kad Boitkevičienė būtų 
slapta ėjusi velykinės, nes 
abudu jie buvo glaudžiai su
rišti su „Lietuvos Žiniomis**

mą Lietuvą jis
Atskirti bažnyčią nuo vals
tybės, santuokos aktus nuo 
bažnytinių šliūbų, mokyklą 
nuo religijos, pašalinant pri
valomą religijos mokymą 
(296 psl.).

Taigi Sleževičius buvo 
aiškus laisvamanis. Ir kun.

jos 256, ūkininkų 117, de
mokratų 39 (abi šios grupės 
yra irgi komunistų valdo-; 
mos) ir 48 nepartiniai, iš ku-Į

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

rių keliolika gerų katalikų.1 plauk, MANO LAIVELI, 
į Petro Segato eilėraščiai,

SUŽEIDĖ BOLIVIJOS ; psL, kaina.......... $2.00
PREZIDENTĄ I TO, Mariaus Katiliškio 17 

šeši šūviai buvo paleisti. novelių, kaina $5.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
peL, kaina $3.

VYNUOGĖS IR KAKTU
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
žiai įrišta, kaina... $2.50.

KATRYNA, Sally Salmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl., 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 

, MERIKOJE, St Michelso
no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais vilteliais $4.00, o 
kietais $5.00.

į Bolivijos prezidentą gen. 
Rene Barrientos, kuris yra 
ir valdančios karininkų gru
pės vadas, bet tik viena kul
ka tepataikė į jo šlaunį, o 
kitos atšoko nuo neperšau
namos liemenės.

Tai jau nebe pirmas pasi
kėsinimas į jo gyvybę. Perir „Lietuvos Ūkininku“, o A , .. ,

šie laikraščiai prie kiekvie-; prapūsta, kad jis buvo .... . . .
nos progos pajuokdavo ir pavyzdingas valstybes vy- nai jis buvo tapgi sužeistas, 
kritikuodavo kunigus — y., ras. jo pastangomis ir suma-
paė politikuojančius kuni- n.um3 buvo atmuštas pirmū

nes man gus Rai vienas tokilJ „jega. tims bolševikų puolimas Lie-
masčių“, seimo rinkimų me- tuvos. sukulta pirmoji Lie

tu sakydamas ant statinės'tuvos ,armi{a- _ir Pr}xac‘iame• 
politinę prakalbą, pradėjo Sleževičius buvo;
šaudvti iš revolverio, kad

o pasveikus sprogo bomba 
jo varasvietėje. bet tada jo 
nepalietė.

Rudenį Bolivijoje bus rin
kimai.

t Kelią plėšikai uždarė. Už šau išleisti per krematuriu-
— Maiki, policija pati J kiek mylių nuo Plymoutho mą. Kunigiškos apeigos, su

kate. -Jes, ant kampo stove- pastatė didelę rodyklę DE- rištos su tam tikra pasaulė- 
jo policininkas, ale kai pra- TOUR. ir prie tos rodyklės' žiūra, man atpuola... Mano 
dėjau šaukti „police, help!*‘, atsistojo vienas banditas,1 pelenų urną, pirmajai pro
tai jis dingo kaip kamparas, taip pat policininko unifor-:gai pasitaikius, prašau grą-

— Gal negirdėjo? moję. visą trafiką nukreip- ’ žinti laisvon nuo bolševikų
— Kur jis tau negirdės! damas į vieną ar kitą pusę. • Lietuvon...“

Ale žinai, bijosi ir policma- 
nai. Juk ne vieną ir jų užmu
ša. O ką tu su razbainin- 
kais? Įvarys tau peilį — ir 
tu kaput. Juk jie ir vieni ki
tus šaudo. Ir pasakyk, ko
dėl?
t,

— Aš jau kartą aiškinau 
tėvui, kodėl jie vieni kitus

Tokiu būdu plėšikai turėjo Argi ne laimingas toks 
pakankamai laiko savo dar- žmogus, kuris gali taip iš- 
bą atlikti ir saugiai su pini- ’ mintingai ir ramiai išeiti iš 
gaiš pabėgti. Pabėgdami jie1 gyvenimo? Tai ne taip. kaip 
troko vežiką surišo ir už-i Giavrokas, kuris norėjo pri
kimšo jam burną, kad nega- , eiti prie nežinomo Dievo, 
lėtų šauktis pagalbos. i bet negalėjo ir dėl to kanki-

vo
—Ir nei vieno jų nesuga nosį.

Sleževičiaus „išpažintis“
Anais seimų laikais, kai 

katalikams pritrūkdavo ar
gumentų, jie dažnai atsi- 
kirsdavo liberalams pravar-

žudo. Priežasčių būna viso-; — Kol kas dar nesugavo, 
kių, bet dažniausia nepasi- Bet yra vedamas tropus ty- 
dalina grobio, bando vieni rinėjimas, ir šios apylinkės 
kitus apgauti; tada apgau- pašto inspektorius White 
tieji pradeda sukčius šaudy- neseniai paskelbė, kad esą 
ti. Kita priežastis—tai bai- vilties netrukus piktadarius džiavimu: „Jūs bedieviai!“
me, kad kuris neišduotų vi-, suimti, nes vienas iš tų plė
šos gaujos, ypač jeigu kuris šiku esąs jau žinomas. Jis 
būna suimtas ir iki teismo ( turėjo galvoje minėtąjį 
paleistas už kauciją. Toks Francijoną, tik neskelbė jo 
jiems yra pavojingas, nes i vardo. Tada prieš pašto in- 
tardomas gali juos išduoti.! spektoi ių pakėlė audringą 
todėl ji nušauna. Taip šio- Į protestą vienas ugningas ad-
mis dienomis atsitiko Bos
tone su vienu Franci jonu.

— O kas jis per vienas? i 
— Jis, tėve. buvo italas ir 

už plėšikavimą keletą kartų 
sėdėjo kalėjime, bet pasku
tinį kartą buvo išleistas dar 
nepabaigęs savo bausmės, 
nes kalėjime „pasitaisęs“, 
pasidaręs labai pamaldus, •

vokalas, pagarsėjęs gengste-1 
rių gynėjas. Jis kreipėsi net 

kongresą reikalaudamas,

Kartą toks epitetas buvęs 
paleistas valstiečių liaudi
ninkų pusėn, kur daugiausia 
reikšdavosi adv. Mykolas 
Sleževičius ir Felicija Bort- 
kevičienė. Todėl Sleževičius 
tada ir atšovęs:

puikus džentelmenas.

Kun. S. Yla neparodo nė 
vieno tokio vyro iš katalikų,

niekas nedrįstų jo kritikuoti,
tai tiedu laikraščiai kitaip jo -------------------------- - ------------------------------

ir nevadindavo, kaip “striel- kurie savo išminti ir stipry- 
Tai kasgi norės tikėti, bę semia iš maldų.cius

kad Boitkevičienė, išmintin
ga liberalė, būtų ėjusi pas 
tokius „strielčius“ išpažin
ties?

Na, o kaip su Mykolu Sle
ževičium?

Kaune buvę plačiai kalba
ma. kad jis taip pat atliekąs 
savo velykinę, tik ne Kaune, 
bet važiuojąs Rygon ar net1 
ir Berlynan.

Tačiau pats kun. Yla ra
šo: „Nėra kas patvirtintų, 
kad jis būtų taip daręs. Bet 
yra kiti liudijimai, kurie ro
do. koks jis iš tikro buvo be
dievis !“

Žodį bedievis Yla rašo be 
kabučių („—“). reiškia, lai
ko ji tikruoju bedieviu. Bet 
toliau stengiasi įrodyti, kaip 
studentaudamas jis buvo

(Bus daugiau).

Milionierė Barbara 
savo septintuoju vyru Vietna
mo princu I)oan Vinh Na Cham- 
pacak.

GUBERNATORIAI PAS
PREZIDENTĄ

Prezidentas Johnsonas1 
buvo pasikvietęs gubernato-' 
rius su žmonomis į Baltuo
sius Rūmus. Dalyvavo 42 
gubernatoriai. Savo kalboje 
prezidentas pabrėžė, laikąs 
didžiausia atsakomybe tai,

, kad Amerika ištesėtų paža- 
į dus Pietų Vietname ir Sei- 
j moj. Ala.

Panašų susitikimą prezi
dentas numato ir su dides
nių miestų majorais.

NAUJI RUMUNIJOS 
VADAI

Mirusio prezidento ir ko
munistu partijos vado Ghe- _ __ ____ ________
orghiu Dej vietoj preziden- ATSIMINIMAI APIE JUO- 

u on su įU išrinktas Chivo Stoica, 57 j LIŪDŽIU, paraše Pet- 
vafju ronėlė Liūdžiuvienė, 88 

psl. kaina...............$1.00

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

m., amž., ir partijos 
Nicolas Ceausescu. 47 
amžiaus.

m.

kad pašto inspektorius būtų 
pažabotas, nes jis pažeidžiąs 
„civilines žmonių teises“. 
Jis turėjo galvoje plėšiko 
Francijono „teises“.

— Bet argi advokatas ga-
Ii ginti plėšiką? 

dažnai atlikdavęs išpažinti I — Tėve, yra tokių advo- 
pas kalėjimo kapelioną. Bet i katu. kurie už pinigus ir pa- 
vos tiktai jis išėjo laisvėn,! tį velnią gins.
tuoj buvo užpultas ir api- ( — jr kongresas jo paklau-
plėštas pašto trokas. kuris 
vežė $1,500,000-

— O kur tas atsitiko?
— Tai atsitiko Plymoutho 

apylinkėje, tėve, nelabai to
li nuo Bostono. Buvo pa
grobta pusantro miliono do
lerių.

— Tai kodėl tas trokas 
sustojo? Ar negalėjo pa
bėgti?

se

— Kas jį nušovė, niekas 
nematė, vis dėlto aišku, kad 
jis buvo likviduotas savo 
gaujos sprendimu, nes da
bar jis buvo jai pavojingas.

— Kodėl pavojingas?
— Todėl, kad pašto in

spektorius jau rengėsi jį a- 
reštuoti. o suimtas jis galė
jo išduoti visą gaują, kurios 
rankose yra pusantro milio
no dolerių, išplėštų iš pašto 
troko.

— Nu. tai ir gerai, Maiki. 
kad jie vieni kitus galabija- 
O tokius advokatus, ką eina 
banditų ginti, visi turėtų

— Ne, tėve. kongresas jo 
reikalavimą atmetė. Bet štai 
kas tada atsitiko. Kai tik 

i kongresas atsisakė pašto in
spektoriaus vedamą tyrinė
jimą trukdyti, minėtasai Į boikotuoti, ar ne, Maiki? 
Francionas tuoj buvo rastas — Aš su tuo sutinku, tėve.
negyvas su trim kulkom gal-; — Nu, tai še ranką, Mai-
voje. ki! Nors sykį tu su manim

— Na, tai kas jį nušovė? sutikai. Good boy!

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

Keleivi: administracijoje i MURKLYs> A. Gie(jriaas 
galite gauti šiuos kiekvie-1 apyMK, Jauniniuii 13u

kaina......................... $1.80,

dyna*. V. Baravyko, 36b Į MEDŽIAI, romą-
psl. apie ZO.OU'I žodžiu, kai nas- f"?84 Aloyzas Baro- 

,M nas, 117 psl., kaina $1.50 
NEPRIKLAUSOMĄ LIE-

ŽODYNAI

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės ina- nayn reikalingus žodynu®* 
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių Anglų-lietuvių kalbos io- 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, dipiomatai ieško talkininkų Anglų-iietuvių kalbos io- TUVĄ STATANT, Rapolo—r-----------a .... ' dyna», v. Baravysn. apie ; ~ z. .-^.,7
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors žodžių, 5»3 puslapiai, Skipičio atsiminimai. 440
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti. kJina ........f...........  $6.00. Psk, kaina. . .. $5.00

Lietuvių-anglų kalbų io-
Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems redagavo Karsavi-

skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- naitė ir šlapoberskis. apie 
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 27.000 žodžių. 511 psl., kai- 
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- na —
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 

ir pažįstamiems. Apysakos kaina 51.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

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

Dabartinės lietuvių kalbos

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

“KELEIVIS’

636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

žodynas, .edagT»c prof. J. Keleivio administracijoje: 
Balčikonis ir kt., yra apie,
15,000 žodžių, 990 psl., B°»ton 27, Mas
kaina ....... .............. $12.00 $36 E. Broadway,

I <
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PULGIS ANDRIUŠIS

Nuostolinga nuomonė
Tolimame užjūrio krašte, prie šiltųjų vandenų, lie

tuviškame pensijone vyksta šeimininkui pagerbti varda
dienio išgėrimas. Dalyvauja, be paties varduvininko—šei
mininko, penki nuomininkai, jauni, raumeningi vyrukai 
su gerais atlyginimais, ir pensijono savininko brolis, Lie
tuvoje buvęs matininkas, o dabar artimoj kaimynystėj 
laiko smulkių prekių krautuvę, labai ramus žmogus, bet 
kartais mėgsta teisybę. Štai. ir ši iškilmingą vakarą, bepa
sakodamas trumpą epizodą iš savo matininkavimo laikų 
Lietuvoje, savo nelaimei paminėjo kompasą.

— Kodėl kompasą, o ne laikrodį? — Įsikišo kalbon 
pensijono gyventojas Valaitis.

— Todėl, kad patikrinau ne laikrodi, o kompasą! — at-i 
šovė buv. matininkas, nesusigriebdamas, kur čia humoras. J 

— Bet gi. žmogau, laikrodis ir kompasas yra tas pats j
daiktas, ką čia man šneki! — atšovė nuomininkas, pasi
rengęs ginti savo nuomonę iki paskutiniųjų.

— Ką čia dabar, kur aš čia dabar? — vapėjo buv. 
matininkas, perbraukęs delnu akis, lyg pabusdamas iš 
sapno---- Tiek metų su kompasu guliau ir kėliau, o štai...

— Gulti gulei, bet keltis taip ir neatsikėlei, vis dar 
sapnuoji!—sausai atkirto Valaitis—Aš sakiau ir sakysiu, 
kad nėra jokio skirtumo tarp laikrodžio ir kompaso, viską 
sužinojau, tarnaudamas pas amerikiečius Vokietijoje.

— Tai yra melas! — užprotestavo buv. matininkas.
— Valaiti, nepasiduok! — rėkė kiti nuomininkai.
— Juozai, tu paaiškink visą teisybę! — kreipiasi j 

buv. matininkas į savo broli — šeimininką, baigusi uni- ’ 
versitetą ir dar pridurmai studijavusi užsieniuose.

— Matot, vyručiai, ar aš nesakiau, — šėlo Valaitis,— 
jis ir pats tikrai nežino, o mane jau apšaukė melagiu! Ir 
matininku, greičiausia, iš viso nebuvo!

— Vyrai meskim šita kalba. — ėmė raminti šeimi-

Tai pieštukas astronautams. Jo kaina 12S.83 doleriai

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.

Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attornev at Law,
8 Belgrade Ave_ Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

mas reikalas, bet Įrodžius. ’ 
kad žmona arba vyras buvo 
neištikimas, — nuskriausto
ji pusė neturės sunkumų 
skyrvbas gauti.
..Jei ir vyras, ir žmona Įro
do, kad "kita pusė“ buvo 
neištikima, teismas nė vie
nam nepripažins skyrybų — 
teisiniai tai vadinasi "recri- 
mination“. Susidaro tokia 
situacija, kad teismas nesu
tinka savo pagalbą teikti 
žmogui, kuris pats ateina i 
teismą, taip sakant. ”su ne
švariomis rankomis“.

Keleivio nr- 11 atsakymas Kokia prasmė vienas kitą 
Nusivylusiai žmonai per ne- kaltinti? Vaikų mes neturi- 
apsižiūrėjimą išspausdintas me, o turto kažin kiek irgi
iškraipytas. Dėl to atsipra
šome, o jos klausimų su at
sakymu -čia spausdiname, 
kaip turėjo būti.

Red.

Ben. Rutkūnas

PAVASARIO AUDRA

Pavasari* joja ant žvengiančio vėjo- 
Griaustini*. Audra.
Ledai ežere subraškėjo.
Plakasi rūko pilkoji skara.

Audra, o, audra!
Širdis per kraštus pasilieja, 
kaip upės, kaip upė* gyvai. 
Daina. Klegesy*---------

Ir nutupia liepų alėjoj 
sugrįžusio* paukštė* iš tolo — pietų. 
Ir supasi upėse bėglūs laivai.
Supiesi ant rankų, sugrįžusi. tu---------

nėra. Esame vidutinio am
žiaus žmonės, virš 50 metų 
amžiaus. Kam čia dar varg
ti, kiek to gyvenimo beliko!

Nusivylusi žmona
Massachusetts

Klausimas

Pasakyk man Tamsta. Atsakymas 
kaip čia Amerikoje yra. Jei . .
vyras nori divorsuoti savo j Skyrybų Įstatymai (divor- 
žmoną. nes jis turįs Įrody- ce ^aw®) yra labai specifinio 
mų. kad ji yra jam neištiki-; pobūdžio. Jie numato visus 
ma. o žmona iš savo pusės atvejus, kuriais teismas pa
tikrai galėtų irodyti, kad jos; savo nuožiūra suteikti 

i vyi-as. nors daro jai visokių j skyrybas nuskriaustai pusei, 
nepagristų priekaištų, pats Susitarimo skirtis negali bū- 
yra velnių priėdęs., katras ti- Tai vadinasi collu- 
gali katrą Į teismą paduoti -sion
ir divorsą gauti?

Jei negali žmonės sugy

KNYGOS JAUNIMUI
MURKLYS, A. Giedriaus apy

saka. 130 psl., kaina . . $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl.. kaina SI.80.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienes pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovanu 
vaikams, bet ir senelia* 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ra-

Irono aDy<ii»-:22!4vaikams. 69 p*L

‘ GlNTARfiLP, J. Martinės pasa
ka. gražios iliustracijos. 24
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

venti, galėtų žmoniškai suti- 
tarti ir geru noru išsiskirti

ir teismui nėra priim
tina. Neištikimybė — "a- 
dulterv“ yra viena iš prie-
žascių. dėl kurių nuskriaus- TRYS SAKALAI, Alf. \ambuto
toji pusė gali gauti skyry
bas. Tai nėra lengvai irodo-

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

ninkas, — dabar tiek išrasta naujų instiumentų, elektrų- jgigjgtog) 
ninių ir atominių, yra net toks laikrodis, kuris praneša nei 
tik valandas, bet ir pasaulio kryptis, orą, saulės judėjimus, i 
mėnulio atmainas, gal ir Valaitis tolėjo galvoje toki prie- i 
taisą...

— Nieko kita aš neturėjau galvoje, kaip tik tiesą, kad &es’°» W joms niekas neįdo- į 
kompasas ir laikrodis yra tas pats daiktas! — išdrožė Va- j 0 i
laitis. karstai pritariant kitiems keturiems nuomininkams. (ilikusios
viskam pasiruošusiems. • keturių sienų skausmin.

— Jonai,— su ašaromis akyse šnekėjo pensijono šei-, gai pajunta savo vienišumą 
mininkas, išsivedęs brolį koridoriun, — liaukis, susimil- ’ ir kenčia, 
damas, pabėgs supykę gyventojai, kol susiieškosim kitus, 
praeis trys keturios dienos, kas mar. už jas užmokės? O 
čia dar nebaigtas remontas, reikia pripirkti baldų, mokėt 
įnašus už namą, šaldytuvą, kompasas nepasidarys laikro- ■ tii“, jas ”užjaustų“, nes tada 
džiu, jeigu tu laikinai patylėsi prie stalo... i atf°dytų, kad joms kažko

— Bet, brolau, — nenusileido buv. matininkas, — • ^ad jos nepatenkin

TURI 18 VAIKŲ IR NORI 

DAR ŠEŠIŲ

(Iš knygos "Daina įš kito galo“, Nidos Knygų Klubo i Kai Rosaria Arrabito, 44
į m. amž., Sicilijoje (Italijoj)
; pagimdė aštuonioliktą kūdi-

, j ki, jos vyras Giovanni pasi-fl 1

CEYLONE MOTERIS 

PRALAIMĖJO

Ceylone ministerio pirmi*

' didžiuodamas pareiškė: 
"Mes norime turėti dar

šešis!“

Apie moteris
ninko kėdėje sėdi 49 metų) . .. . 1 1 jmoteris Sirimavo Bandant Azijoje «k°m. kad mo-
naike. Tokiose pareigose ki-1 4,yda’-

Joms padėti nėra lengva, nėra. Tas parei-, *' °*
nes jos jokiu būdu nesilei-l Sas J1 perėmė prieš 5 metus, i J
džia, kad kas joms "pade- j nužudžius jos vyrą. Į N. Zelandijos maori sako,

Kovo 23 d. rinkimuose' kad namuose yra
Bandaranaike partija gavo j papūga miške, 
daug mažiau balsų, negu

1

taip iškraipyti teisybę... _____ . , , ...
__Jeigu tu nori teisvbės__ atsakė brolio ___ tai ži- ’ \enšla’ kad aplinka jų pa-

' , . g1* ,. . „ s^_ ’. .. ’ ... slėpto sielvarto nesužinotų,
nok. jog po tokių ginčų ne vienas iš mano nuomininkų

tos gyvenimu. O jos kaip tik anksčiau, ir pravedė mažiau 
------ i- j —•- 1 - atstovų.

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti

DĖT. LAISVOS LIETUVOS Lietu 
vo* socialdemokratų raita5 dėl bo’ 
ševiku okupacijos ir teroro f.i* tu 
eoje. Kaina.......................... 25 Cm

tVTT.GSNTS Į PRAEITI. K. Žuko i 
domūs atsiminimai. 477 pei.. ka, 
aa ......................................... S5.OH

gali neiti į tavo krautuvę, neteksi iš karto penkių sunkiai 
rūkančių ir geriančių klijentų!

Varduvinis išgėrimas toliau vyko be trinties, kompa
sas rodė trečią valandą ryto. kai nuomininkai išsiskirstė 
į savo kambarius, o buv. matininkas grižo namo, neapgy- 
nęs savo nuomonės.

nepastebėtų. Užuot tapusios 
natūraliai atviros, jos dar 
aukščiau dirbtinai kelia gal
vą, dar stipriau bando 
valdytis ir savo jausmų pa
sireiškimus varžyti, dar la- 

I biau užsidaro savyje ir... pa 
• silieka toliau vienišos.

Daug laimėjo Dudley De- 
nanayake partija, tad jos 
vadas ir vyriausybę sudarė. 
Ji yra Vakarų šalininkė.

KAS YRA BILIONAS?

Tai tūkstantis milionų- Jei 
dėsime dolerines vieną ant

Indijos išminčiai patyrė, 
kad moterys valgo už du, ži
no už keturi*, imasi bet ku
rio dalyko už šešis ir myli 
už aštuonis.

DIENOJANT. “knyrnešiu karaliaus“ 
sūnaus Kipro Bielinio idomos atsi 
minimai, 464 pal- kaina.... >6.0ū

1S08 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimo antroji dalis, 692 puslaoia: 
Kaina ......................................... >6.00

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos so raidomis. A ne

įtikai duotas kiekvienos dainos 
turinys. todėl tinka dovanoti tr 
Betuviškai nekalbantiems. irišts 
>26 pas!, kaina ...................... SS.OC

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde. verti Vardū 
nas. Kaina ............................ 25 Cnt

MARLBOROUGH’S LITHUANTAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. se
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14* 

.................... >1.25

Nereikalinga1 ^vienatvė
Šimtai tūkstančių, jeigu tam tikrus sustingusius rė-į padėti nugalėti šitą nenatū- 

ne milionai, šiame pasauly mus. Jos nori būti tokios,, palų susivaldymą ir kietą į- 
yra vienišų moterų. Sako- kokios ios iš tikrų jų yra. bet j sirėminimą. Jos‘ turėtų pa
ma, kad iš 1,000 moterų yra staiga lvg ir gerklė susispau-i galbon pasišaukti savo pa- 
vienišų 80. Jos sunkiai ar vi-' džia, neišleisdama žaismin- cių sveiką protą ir pradėti 
sai negali rasti būdų sueiti gesnio žodžio, judesiai daro-
i sąlyti su vadinamąja "vy- si suvaržyti, eisena dirbtinė, 
riška aplinka“. Jos dažniau-, apskaičiuota, nes jos bijo 
šiai iš baimės nepadaryti ką prarasti savąją "savigarbą“, 
nors netinkamo, elgiasi ne- Tokioms moterims labai 
natūraliai. Jos taip save vai- sunku sueiti i kontaktą su 
do, kad netyčia tiesiog už- vyrais, ir jos dažniausiai pa
muša savyje savo natūralų silieka vienišos, 
moteriškumą, švelnumą bei j Savo tikrą malonų ir na- 
draugiskumą. Tas neigiamai tūralų būdą jos slepia ir 
atsi liepia ir jų asmenybei. neduoda jam pasireikšti.

Kartais jos jaučia, kad su Tai visai nenuostabu, kad 
jomis dedasi kažkas nege- vyrai, nors jas ir gerbia, bet 
ra, kartais ir jos norėtų lais- nesiteikia arba net neturi

Savo veiduose jos rodo 
dirbtiną kilnumą, didingu- 

; mą ir pasitenkinimą, bet jų 
: širdis pilna liūdesio. - - - ~

Ir tik jos pačios gali sau1 96.850 mylių juostą, kuria!

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

"Iš praeities tavo sūnūs te
kitos. tai. sudėję jų bilioną.i «t»prybę semia,“ .gieda 
turėsime 678 mylių "kalną". J Lietuvos himne, o ar taip

Jei dolerines dėsime vie- j darom?/ Ar P**!*®"* i<>« 
ną greta kitos, tai gausime 1 Prae,tl ♦

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios 
sų rašytojos pirmojo karo met- 
Amerikoje parašyti vsizdelia’ » 
rašytojos paveikslu. 128 pustoniai
kaiaa......................................... 80 C»

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa- 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 r

būtų galima 4 kartus apjuos
ti žemę

viau pajudėti, garsiau pa
juokauti, bet... "geležiniai“ 
visuomenės prietarai jas vėl 
atbaido, vėl stumia atgal į

noro bei patraukimo su jo
mis arčiau susipažinti ar ir 
draugauti. Tokios moterys 
dažnai atrodo ir iš savo el-

zingsnis po žingsnio nusi
kratyti visokių prietarų ir 
mėginti būti natūraliom, ne- 
pabijoti kartais ir padejuo
ti ar prasitarti apie savo už
slėptus sunkumus.

Nebūti užsidariusioms tai 
dar nereiškia staiga pasida
ryti perdaug atviromis.imti 
perdaug linksmintis ar "iš
dykauti“. Tam tikra riba vi
suomet turi būti, nes nesusi
valdymas irgi atstumia kai 
kuriuos žmones. Natūralu
mas, atvirumas ir padoru
mas yra geriausia priemonė 
prieš vienatvę.

V-

Patrice Angelą iš St. Joseph,

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 

domo Varno pieštą Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1.000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.

JUOZAS STALINAS, arba kar. 
Kao Kaso išponis buvo pasidarė* 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, j© 
meninių forma plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga se daugybe paveikslų, gename 
popieriuje- Kaina .................... >8.5v

TIKRA TEISYBE APTE SOVTFTV 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai dau? informacijų, 96 psl. 
Kaine ..................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, >96 psL, geras popierius 
knisa ................................... >10.06

ALTORIŲ 1ESELT. V 
laičio romanas tri:kolaičio romanas tritone dalyse 

Visos trys dalys įrištos J viena 
Autorius, pats bevys kunigas, ap
raše, kaip kunigą* Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kieti viriai, 981 puslsnis 
Kaina ..................................... >6.00

MEMUNO SŪNŪS. Andriaus Value- 
ko romą ias iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūra. Pirma dalis 380 
pal. Kaina................................. >3 00.

NEMUNO SCNCS. Andriaus Vaioc- 
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaiaa ............................  >4 00

LIETUVIU IŠEIVI J » AMERIKOIE, 
vaizdi šio krašto lietuviu istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 ruslaniu. Kai
na kietais viršais >.*.00. minkytais 
viršais .......................................... 54 00

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai Ir įdomiai paraeyU 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, treriaosia devar.a kiek
viena proea; gražiais kietais vir

šeliais. iilu«truota. 416 puslapio, 
didelio formato. Kaina .... 55»

SOČIAI DEMOKRATIJA IR BOL- 
SEVIZMAS. Pažai Kautskj. naw 
jausiomis žiniomis papildyta tau 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Caa

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir ar.gių aalocmin 
apie lietuvius visame pa.~aoly. 

464 psl. Kaina ........................ KM

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI_ 
RES, 52 osl., kaira......... 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina ................................. >1.09

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kooel rr.o-uioee nė
ra vienybė;. 80 psl., kaira .. ti.69

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... JL6O

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir k^ apie tai sa. 
ko mokslas? Kaina........... 26 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 jvairių lietu, 
višku ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, karna............... >1.2*

NEPRI KIA USOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. rera 
popiera. Kaina ........................ >5.06

SIAURUOJU TAKELIU, K. K 
Kriaučiūno at-imin.m«i iš lietu, 
vos ir i* lietuviu gyve
ninio. 178 psl.. kaina ........... >2.09

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai Ir 
aiškiai parodo, kaip keitė«l visuo
menė* santvarka tr kodėl ji dar 
keisi*. Kaina ....................... 29 CK

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienų klassimadr.* su
prasti. Kaina ..........................

Mich., išrinkta ”Juntor Miss of 1 8 x 6 colių dydžio už 80 cnt. 
1965“. i T.’*’-

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adreeu: 
KELEIVIS

------:------ So. Boston 27, N.aso.
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VIETINĖS ŽINIOS
Ko bostoniečiai išsiilgę? surengtoje vakarienėje nuo- 

Vaidinimo. Tai parodė; širdžiu žodžiu ir bičiulių do-
praeitų sekmadienį "Bran
dos atestato“ spektaklis, į 
kurį susirinko pilnutėlė So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
didžioji salė.

Vaidino lituanistinei mo
kyklai paremti Bostono Lie-

vanėlėmis buvo pagerbti šio 
sambūrio veteranai Zita Za
rankaitė ir Jurgis Jašinskas. 
kūne Bostono lietuvių sce-

žvelgęs vairių mokslininkų ir gausus bičiulių būrelis dar vak. So. Bostono Lietuvių' 
ir laikotarpių pažiūras į psi- kelias jaukias valandas pa- Pil. Draugijos salėje, 
chinius sutrikimus ir jų prie- bendravo vaišingame Romo Visi inž. A. Čapliko drau-i 
žasti>, išdėstė šiuo klausimu ir Nijolės Šležų bute. gai ir pažįstami yra kviečia-1
ir modernųjį mokslo žvilgs- nu šiame bankete dalyvauti.

Dovanos už naujus skaitytojus
ni. atmetant] senesniųjų psi
chinių ligų klasifikaciją, ieš
kantį naujų pagrindų ir su
dėtingos psichologinės prob-noje darbuojasi nuo pirmųjų 

sambūrio dienų. Buvo pa- -lemos aiškinimų, 
gerbtas ir daugiausia šiam Dr. A. Sužiedėlis atsaki- 

tuvių Dramos Sambūris, rež. yaidiuimui teikęs paramos nėjo }>o paskaitos ir į eilę 
Aleksandra Gustaitienė. ir J° organizaciniais reika- paskaitos klausytojų pa- 

Mūsų dramos sambūris lais rūpinęsis Povilas Žič- klausimų, nagrinėjamą da- 
pastaraisiais metais su di- kus. kuris vaidinimo dieną Ivką dar labiau išryškinda- 
desniais pastatymais rečiau šventė ir savo gimtadienį, mas.
bepasirodvdavo, bet šiuo pa- Reikia pažymėti, kad prie šia proga tenka nuošir- 
skutiniuoju vaidinimu su' sambūri0 veteranų pagerbi- žiai pasigėrėti ne tik jauno į

Nauja r&movėnų valdyba

Lietuvių Veteranų S-gos 
“Ramovė“ Bostono skyriaus 
visuotinis metini* susirinki
mas vasario 28 d. išsirinko 
naują valdybą, kuri pasi
skirstė pareigomis šitaip: 
Bronius Utenis — pirminin
kas, Kazys Šimėnas — vice
pirmininkas, Jonas -Marti
šius sekretorius ir Vincas 
Kazakaitis — iždininkas.

Tame bankete bus pa
gerbtas ir Jonas Romanas, 
buvęs ilgametis adjutantas, 
šiemet iš tų pareigų pasi-': 
traukęs.

J. Lekys !

Sėkmingas "Skautų Aido“

platinimo vajus
Kovo 15 d. baigėsi Skau

tų Aido platinimo vajus, j 
Žalgirio tunto tuntininko Č.

“KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 
VIENĄ NAUJĄ METINI “KEIEIVI0“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA “TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO-
j 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

Kiliulio pastangomis Bosto-i BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVĮ“, 
ne surinkta iš viso 108 Skau- KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR I SEPTINTĄJĄ 
tų Aido prenumeratos, iš ku- DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS.
rių 10 garbės.

kaupu atsilygino už tą ilges- mo savo dosnia ranka Prisi- mokslininko dr. Antano Su-’ . ?®.vipijos domisi jon iš
nį poilsį, nes jo scenos dar-, dėJ° ir inž; Jonas Mikalaus- žiedelio talentu, bet ir jo Į ?nktl Fetrai Ausiejus, Cip-
bas buvo žiūrovų sutiktas kas, tas visuomet pavyzdin- nuostabiai puikiu lietuvių riJO .
nepaprastai šiltai, net veiks- ?as kultūrinių reikalų rėmė- kalbos mokėjimu ir aplamaiJ nas Martinkus.
mo metu palydimas gausių Jas n' nuoširdus teatralų bi- j0 lietuviška dvasia ir aukš-'
aplodismentų. • čiulis. ... tu kultūringumu. Kai šian-

Apie patį vaidinimą pla- Būtų gaila, jei tas kruopš- dien nevienas net senesnio- 
čiau parašysime kitą kaitą, tus ir labai gerai pavykęs sios kaitos inteligentas jau 
o šiuo tarpu tenorime tik pa- darbas baigtųsi tik praėju- kalba springdamas ir anglų 
sidžiaugti, kad į sambūrio siu sekmadieniu. "Brandos kalbos iškraipytu liežuviu,
meninę veiklą įsijungė visa atestatą“ vertėtų pamatyti ir 0 jų vaikai vos tik lietuviško cn * ų
eilė naujų žmonių, kurie kitom didesnėm kolonijom, j žodžio šaknį išgargaliuoja. 
mus stebino savo sugebėji- kad dabar visur vaidi- Į gjg tremty užaugęs ir išsi- 
mais šioje srityje. Be to, rei-i nimu rečiau sui engiama. mokslinęs jaunas kultūrinin- 
kia nepamiršti, kad jie dau- kas savo rimtą paskaitos te-
giau kaip pustrečio mėnesio Kultūringas vakaras buvo i dėstė su didžiuliu tikslu- 
aukojo šiam spektakliui sa- „ «,, , Į mu, griežtai formuluotu lie
vo laisvalaikio valandas, nes
toks didelis darbas neįma
nomas atlikti tik rankos' ros Kiube kalbėjo jaunas 
mostelėjimu. mokslininkas dr. Antanas

Po vaidinimo Lituanisti- Sužiedėlis tema "Kaltės vie
nės mokvklos tėvų komiteto ta psichinio sutrikimo sam- 
vaidintojams ir jų rėmėjams protyje“. Prelegentas, per-

Kultūros Klube tuvišku sakiniu ir neišsenka-
Praėjusį šeštadienį Kultu- mu žodingumu.

ri jonas Mališav-k-a* ii Pra- 
s Martinkus.
Ta pačia proga susirinki

mas patvirtino senos sky
riaus valdybos pasiūlymą — 
iš turimų kasoje 578.46 dol. 
paskirti Kario žurnalui 150 
dol., Lietuvos Karo Invalidų 
S-gai 100 dol. ir Lietuvių 
Fondui 50 dol (50 dol iau 
buvo įmokėta anksčiau).

Susirinkimas palinkėjo 
naujai valdybai našaus dar
bo.

Dalyvis

Pagerbs inž. A. Čapliką

barbės prenumeratoriais 
tapo: J. Adomonis. Ant. 
Andriulionis. R. Bričkus, B. 
Galinis, č. Kiliulis, K. Ne
nortas, Ap. Treinys, J- Ra- 
svs, Baltijos skaučių tuntas 
ir Žalgirio skautų tuntas.

Į Vokietiją, Angliją ir ki
tus kraštus Skautų Aidą iš 
Bostono užsakė: Ant. And
riulionis, Kaz. Bačanskas. 
Ant. Bričkus. Vyt. Bruzgys, 
Ip. Jokštas, Stp. Kiliulis. V. 
Mališauskaitė

Atsimink „Keleivio“ banketą
NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, I) 
tomas. 386 psl., kaina $5.

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo

ADMINlSTRAUJOb 
PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž-

oarašvti ir otimu

Jiesknnntni

liepk omą s Chicagoje 
nantis Antanas Daukša 
liepti šiuo adresu:

Lithuania, Panevėžys,
Kutuzovo gatvė nr. 10, 

Daukša Vytautas. Alekso sūnus.
Pai«-škau savo pusbrolių Bu

belių. 70 ir 80 metų amžiaus, 
Onos Kapočiūtės sūnūs. Jie gi
mė ir augo Shenandoah. Girdė
jau, kad vienas jų jau miręs.

gyve.
Atsi

Ieškau vedybų tikslu vyro 
nuo 65 iki 70 metų amžiaus. At
sakymą duosiu tik i rimtus 
laiškus.

Amie Dedure. 929 N. East,
Fenton. Mich.

dr. Balys Matulionis, labai
J. Romanas,gražiai išleista, daug pa

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

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

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

Alė Rūta, PRIESAIKA,
! Didžioji meilė. Tl d., roma- 
Į nas. 309 psl.. kaina $3.25.

atsiminkite, • Jurgis Gliaudą, ŠIKSNO-

Ap. Rudauskas. L. Rudžiu- veikslų, 374 psl., kaina S6 
Sandaros Centro vicepir- nas. dr. G. Stapulionienė. A.! v
Įninkąs inž. Aleksandras Vilėniškis, Alf. želvys ir|i;

skaučių Birutės Draugovė.

Toks jaunas žmogus tega
Įėjo išaugti tik tvirtoje ir minii
šviesioje lietuviškoje seimo-j Čaplikas yra žinomas SLA, 

Tėvynės Mylėtojų. So- Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos ir 
kitų draugijų veikėjas, bet. 
atrodo, kad jis labiausiai 
prigijo Amerikos Legiono 
Stepono Dariaus poste Nr. 
317. Jis nuo pat Įstojimo į 
postą ėjo tokias ar kitokias' 
svarbias pareigas, nekartą 
buvo jo vadu. daug prisidė
jo prie pastangų naujam 
posto namui isigyti.

Todėl postas nutarė pa
keiti jį į garbės narius ir su

je.
Po paskaitos prelegentas

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamasNoriu pirkti geram stovyje

dvieju hutu namą Harrison, __________
Kearny, Arlington (N. Jersey) j RnJ,S**s-
apylinkėje. Skambinti Newark , FAVf vnilP TFADC 
telefonu: 484-8353. LEAVE YOUR TEARS
—cncm MOSCOVV, B. Armonie-bkaityk stasio mi- ....... o.,.
^4°N°. PARtSYT? vergų stovyklos, surašyti A. 

tės sūnus. Kubelių tėvai She- KNYGĄ: Lietuvių Išeivija J# Nasvyqio, 222 psl., kaina
nandoah ry je ilgus* metus ture- Amerikoje,” DAUG PA- $3.95.

Taipgi paieškau Ievos Kapo- VEIKSLŲ). KAINA MINK- HISTORY OF THE Ll
tffitės dukterų Marės. Onos ir $TA1S V1RSAIS $4.00. l THUANIAN NATION na"
Elzės, kurių amžius tarp /O ir _ . . 1 r,Urtl’|rti’ pa
77 metų. Į šią šąli jos atvyko KIETAIS—SS.ini rašė Kostas Jurgėla, kaina
prieš pirmąjį pasaulinį karą. Jų pAI riųrViNKITF MftSII $10- tėvas \ ra I^urynas Banionis. PALENGVINKI IE MUSŲ *

DARBĄ "Twenty years’ struggle
i i «*_ - • • . for freedom of Lithuania/*Kiek laiko nr pinigo šutau- , . . ,. . . i, . . . .. ___ redagavo J. Audėnas, kai-1pytume, jei mielieji prenu- __

meratoriai nelauktų, kol na

Jos ir visi Kapočiai gimė ir au
go Skirptiškės kaime. .Prienu 
pa ra pi ioje.

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

Joseph Babravičius
3152 So. Emerald Avė.
Chicago. 111. 60616

(13)_
GRErrA~PAGALBA

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

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiusime vaistu išbandymu?.

* ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Bo* 9112
Newark 4. New Jersev

juos paragina mokėti, o pa- 
♦vs, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingą sumą-

Ruoškitės 
„KELEIVIO“ 

banketui 
balandžio 25d

land of be
parašė L. Valiukas.

"Lithuania
<4roes 

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.

čiai aprašytas Karo Muzie- 
■ jus, garsėjęs laisvės kovų 

Pinigais parėmė Jul. Špa-’ paminklais. Okupantas ru- 
kevičius. j sas šį muziejų panaikino.

laisvės kovų paminklai din-
ROCKFORD, ILL. 

Atvyksta kun. B. Sugintas 
ir V. Šimkus

Balandžio 4 d. 2 vai. po
piet Balfo centro direkto
riai kun. B. Sugintas ir Vai. 
Šimkus kalbės šalpos ir Va
sario 16-sios gimnazijos rei
kalais ir papasakos savo ke-

teikti jam amžino nario tei-; Įjonės per Europą. Indiją, N. 
sės (Gold Life Member- Zelandiją ir kt. įspūdžius, 
ship).

Atitinkamas pazymeji- ,ais
juos paįvairindami paveiks-

go.
Jonas Aistis, POEZIJA.

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

Tos knygos gaunamos ii 
Keleivio administractioi. 

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam

mas jam bus iškilmingai i-l Vėliau bus užkandžiai.1 
teiktas posto metiniame' yjgj kviečiami atsilankyti, 
bankete balandžio 4 d. 5 vai. j

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJO5 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovy klos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

Balfo 85 sk. valdyba
sbsoooosoooooooooooooooooc

GERA DOVANA

draugui, tai -----------------
kad geriausia dovana bus ISP ARNIŲ SOSTAS, preim- 

juotas romanas iš politinių 
268Stepono Kairio "Tau, Lie

tuva“, kaina $6.00.
Stepono Kairio “Lietuva 

budo", kaina $5.50

emigrantų gyvenimo, 
nsl.. kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas

i 332 psl.. kaina $3.50.
cvipro Bielinio “Penktieji į Vacys Kavaliūnas. KAL*

■tetai", kaina $6.00.
Kai rengiatės duoti kokiąI Kipro Bielinio “Dieno 

dovaną angliškai kalban-' iant", kaina $6.00. 
tiems, nepamirškite, kad ge-Į Sta#io Michel*ono “Lie-
riausia dovana yra knyga, i 
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

I
j "Selected Lithunian Short 
, Stories“ (21 autoriaus), 280

tuvių Išeivija Amerikoje," 
kaina minkštas vršeliais $4. 
kietais $5.00.

TIKRA TEISYBE“

NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

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

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

Juozas Švaistas: ŽIOB-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotu organizacija gyvu*ja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiau?»;a ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuviu tarpe turi daugiausia narių ir «a.oo iidžiausį ka
pitalą. *
Sąmontncas net u vis Nml<rEG APDRAUDOS. bet
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA aporauoa gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriona pagalba ir fra- 
temalinę globa. 3) SLA aodrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais. _ .
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
ansaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek-

SLA ligoje pašaipa tuo svarbi kad ligos atveju narys ja 
gauna pats.
SLA galima gauti aodrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žvme«"ė«e lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir istoiimo sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
S07 West 3Mh Street New York 1. N. Y.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr, Kazio Griniaus

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

psl., kaina $5.00.

“The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė- 

j vės), 128 psl., kaina $3.95.

"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.

"The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl.. kaina $3.00.

"Lithuanian Folk Talės“, 
paruošė Stepas Zobarskas. 
240 psl., kaina $4.50.

Visos šios knygos yra gra
žiai i rištos.

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj j plauKIA, romanas
-T.lkra *'“’be ’pl* Sov,e^ I iš knygnešio kun. M. Sida- 
Sąjungą. j ravičiaus gyvenimo, 233 psl.,

Joje rasite bendrų žinių i kaina $2.50. 
apie Sovietiją. apie jos pa- Juozas švaistas: JO SU- 
dėtį, kaip bolševikai paėmė j ŽADETINĖ, premijų o t a s 
valdžią, tvarko ūki, kokia romanas Iš Vinco Kudirkos 
yra darbininkų padėtis, apie gyvenimo, 394 pusi kaina 
koncentracijos stovyklas, są- $4.00
žinės laisvę ir tt. ir tt į Aloyzas Baronas: LIEP-

Ypač šiuo metu ji naudin- TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
ga ir įdomi paskaityti. Jos I mijuotas romanas, 279 psl., 

kaina $3.00.
Vytautas Alantas: TARP 

DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
ousl., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA f 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
<5. no.

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 tik 50 centų.

šiandien, kada prieš 10 
metų mirę* Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb- 

' tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas ii 
mauzoliejau* Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —»

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

SIJOS DIKTATORIUM 

Kaina 25 centai.

kaina $4.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl„ 
kaina $2.00. ____ /

I
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Vietines žinios
J. Keslerienė jau 30 bilietų 

išplatino
Jadvyga Keslerienė jau

Nepasivėlinkite įsigyti 

bilietu^ į literatūros vakarą
Kaip žinome, balandžio

Svarbus LDD 21 kuopos 

susirinkimas
Balandžio 4 d- 2:30 vai.

A & S CONSTRUCTION 
COMPANYišplatino Keleivio 60 metų 24 d. Bostono Lietuvių Kui- popiet So. Bostono Lietuvių 

sukakties banketo 30 bilietų tūros Klubas Tarptautinio Hl. Dr-jos patalpose bus sien¥ 
ir dar iu dmierian nartniš Lietuvis] Darhinink-n UbanJ

BANKETAS, KOKIO NEBUVO PER 5 METUS!

Tai balandžio 25 d. 5 vai* vakaro 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos III aukšto salėje

ir dar jų daugiau paprašė, i Instituto patalpose rengia 
Iš VVorcesterio praneša- dideli literatūros vakarą, 

ma, kad ir ten bilietai sėk- kurio programoje dalyvaus
mingai platinami.

Patartina bilietais iš anks

,KELEIVIO 
BANKETAS

Jo meninę programą atliks:

Bostono Lietuvių Mišrus Choras, vadovaujamas 
kompozitoriaus Juliaus Gaidelio 

Solistas Benediktas Povilavičius

Aktorius Jurgis Jašinskas, kuris atkalbės linksmą 
Antano Gustaičio feljetoną

Bilietas tik $2.50. Įsigykite jį iš anksto v
KELEIVIO ADMINISTRACIJOJE AR IŠ PLATINTOJŲ

to apsirūpinti: tuo užtikrin- 
site sau vietą ir sumažinkite
rengėjų rūpestį, I mos sambūrio nariai.

Bilieto kaina tik $2.50. Jų Kadangi vietų skaičius la- 
£ £ galima gauti ir Keleivio ad- bai ribotas, bilietus pataria- 

ministracijoje. ma įš anksto įsigytu Jie gau-
L. Paulauskas iš Lovvell narni pas Česlovą Mickūną. 

Įsigijo du bilietus. 77 Alban St., Dorchester,
Povilas Daubaras iš Chi-' tei. S25-4842- 

cagos atsiuntė sveikinimą, 
išrašė Keleivi savo giminai- 

j čiui ir pridėjo kelis dolerius

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 21 kuopos narių susi
rinkimas. Visi nariai kvie- 

rašytojai Marius Katiliškis, čiami dalyvauti, nes jame 
Henrikas Nagys, Stasys bus švaistomi svarbūs reika- 
Santvaras, Antanas Gustai- lai
tis, Zigmas Gavelis ir dra- ^o susirinkimo bus už- 

1 kandžiai.
N. Jonuška,
sekretorius

Šių dienų knygnešys
Maikio tėvui, kad tas galėtų Įvairiuose parengimuose 
pasivaišinti Keleivio banke- matome judrų visuomeni- 
te balandžio 25 d. nirką Stasį Griežę-Jurgele-

. vičių, kaip bitę. ratuotą kny
gomis. Jei tokių knygnešiųĮ banketą atvažiuoja

net iš Floridos
Vinciūnai ir Gabičiai at- 

i siuntė sveikinimų iš St. Pe- jų* 
tersburgo. Fla. Jie rašo, kad 
bus Keleivio bankete.

1 Apvogė Vaičaičius
Kovo 27 d. tarp 1 ir 4 vai. 

popiet vagys Įsilaužė i Bro
nės ir Justino Vaičaičių bu
tą 0 gatvėje So. Bostone ir 
pavogė, kiek tik rado, Įvai
rių brangenybių, gintarinių 
papuošalų, pašto ženklų li
kit ų vertybių.

J. Vaičaitis tuo metu buvo 
tarnyboje, o žmona trum-

klijavimas apmušalais, 
dažymas, 

kambarių pertvarkymas, 
klojimas lentelėmis ir ki. 

mūrijimas,
durų ir langų pakeitimas, 

spintos virtuvėje ir kt., 
kambarių padidinimas,

naujos grindys. 

Priimtinos kainos.
Niekas dėl jų negali 

varžytis.
Skambinti tel. LI 2-2776 

tarp 9 vai. ryto ir 5 vai- vak.

REAL ESTATE 
EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
LICENSED BROKERS

KETVIRTIS REALTY
J7S VVEST BROAOWAV 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127

TeL 268-4649

lŪOtA.
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. &ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

^ooeeooeeooooeeeooceccaeA

būtų visur ir daugiau, mūsų pam puvo išėjusi kitais rei- 
knyga daug greičiau ir pla- kalais. Nieko kito namie
čiau pasklistų tarp skaityto-

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

Juros skautų tėvų 

susirinkimas

Adv. Z. Šalnienė jau visai 
pasveiko

nebuvo.
Toje gatvėje paskutiniu

metu apvogti jau keli butai.

Pavogė keturias mašinas
Vykstant "Brandos ates-

Adv. Zuzana šalnienė po! vaidinimui, piktada.
Balandžio 3 d 7 vai vak P u TTJ°S-T ■ riai gatvėje pavogė net ketu- 

* v™*„ oe ? J i115 I vaidinimą atvykusiųjųTautinės S-gos salėje (484 maciieni, kovo 28 d., su Lie-
i-adrria sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- Fourth St., So. Bostone) įuvos garvės konsulu adv.

sas valstybes. šaukiamas Bostono jūrų ą Shallna atvyko Į ”Bran-
skautų Nemuno Tunto tėvų dos atestato“ vaidinimą, 
visuotinis metinis susmnki-Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIA LSI A SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO JSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
390 West BUOADWAY, So. Boston 27, Mas. Tel. AN 8 - 8704 
t'ersiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETU \Ą ir \ 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, lš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdedami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo ju priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. Įjalim* 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 į 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

įstaiga lietuviška, kreipkitės lietuviškai 
VISI SlUNTftJAI ĮSITIKINO. KAD M CSV IŠTAIGA SĄt’NTN- 
G1AUS1A1 PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTLRlsTO jvaiiujimai.*

Siuntiniai prrmami Ka-iiien nuo i* iki 5 vai. vaic., Ketvirtadieniais nuo 
9 esi. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

VRIirj**; KIMS

mas.
Tėvai, bičiuliai ir rėmėjai 

kviečiami dalyvauti. i jūrų skautų Nemuno tun-
Programoje numatomi t0 tuntininkas jūrų budys 

valdybos rinkimai. I vyresnis valtininkas Povilas
Valdyba Jančauskas, sėkmingai va- 

• dovavęs tuntui daugiau kaip

P- Jančauskas vėl išrinktas

tautiečių automobilius. Va
dinasi, tuo pat metu ir vagys 
Pil. Dr-jos namų apylinkėje 
rodė savo meną, stengda
miesi Įsigyti brandos atesta- 
tą...

P. Kalva i t ienė gavo premiją

Paulina Kalvaitienė, dir
banti John Hancock draudi-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP* 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadvray,
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

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

Į P e D I N I s 
į OPTOMETRISTAS .
| Valandos: ..

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. »- 
Vakarais iš anksto susitarus} 

i 447 BR0ADWAY »
j South Boston, Mass '

TEL. AN 8-2124 -

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

mo bendrovėje, neseniai uz 
Užsakė Keleivį pusantrų metų. š. m. kovo Į darbo pagerinimo sugestiją

Adelė Copin iš Chieagos' mėnesį slaptu koresponden- j gavo 60 dolerių dovaną, 
pratęsė 2 metams Keleivio ciniu bu(?u perrinktas ant-: j^hn Hancock b-vės sveiki-} 
prenumeratą savo giminai- iam tei minui. nimą ir pagyrimą,
čiui Brazilijoje. - -—j Tokius sumanymus dėl

darbo tvarkos keitimo ir to
bulinimo Hancocko tarnau
tojai yra skatinami siūlyti 
ir už naudingus sumanymus 
yra premijuojami. Premija 
gali būti 10, 15, 20 dolerių 
didumo, o 60 tai jau turi bū
ti vertingesnis pasiūlymas.

Visokiu pastatų vidaus ir lauko. Sveikiname savo tautietę

Gražių velykinių margučių 
galite gauti Silver Cafe, 332 
Broadvvay. So. Bostone.

I
Peter Maksvytis

Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieka visus pataisymo, remon- 

j to ir projektavimo aarbus iš lau- 
» ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
J biznio pastatų, pagal Jūsų reika- j 
j iavimą. šaukite visados iki 9 va- • 
| ianaų vauaro.
į Telefonas AN 8-3630

DIDELIS BUTAS 
Dorchestery je. Hamilton St. 

10 nr.. prie Columbia Rd.. ant. 
į ramt aukšte išnuomojamas 7 

kambarių butas.
Teirautis vietoje I aukšte ar

ba telelonu: TA 5-7351.
(14)

I

dažymo, dekoravimo ir 
visokios rūšies stalių darbai

O’BRIEN BROS. CO.
98 G SL, So. Boston. Mass. 

Tel. 268.0274 
Pilnai apdrausta, 

turi reikalingą leidimą

1 fe

P. Kalvaitienę!
Ji dirba J. H. Farm Mort-

gage departamente.

Laisvės Varpo gegužinė

Laisvės Varpo gegužinė 
bus birželio 20 d. Romuvos 

I parke Brocktone.

Pasiūlymas 196S metams Skambinti GE61204
Naujas ”P A G A L UŽSAKYMĄ“

FORTŪNA.
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
dalių ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

Į JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS
LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Ban jomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
IS WK0X, Framingham, Mass.

VEDftJAS—P* VIŠČINIS
173 Arthur SL

BROCKTON 18, MASS.

Tel. JUniper 6-7209

g

Patvarumas

Shell degimo galva 

Svarus geras šildymas 

Aliumininis apdangalas

Darbingumas, taupumas

Mėgiamiausias j 
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
— I

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. y. išskyrus šventadienius ir sekm.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS_ 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžit 

žiedas, papuošalui

379 W. BRQADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

J

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

<< t i • i «
; Draudžiame nuo polio, viso- « 
Į kių kitokia ligų ir nuo nelai- { 
} mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
} Visais insurance reikalais { 
‘ kreiptis: {

BRONIS KONTRIM į
Jastire of thePeaee—Constable 

598 E. Broadwav 
So. Boston 27, Mass.

iTei. AN 8-1761 ir AN 8-2483 j 
ii_______

* Dažau ir Taisau

RADUO PROGRAMA *
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
is stoties VVLYN, 1360 kL 
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, m’izika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Namus iš lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisau^

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mase. 
Tel. CO 5-5854

j

TeL AT 2-4028 į

Dr. John Repshis {
LIETUVIS GYDYTOJAS j

Valandos: 2—4 ir a -8 {
Sekmadieniais ir šventadieniais J 

pagal susi ta rimą «
495 Columbia Rr*ad ♦

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass. t

v
1

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietomis Gydytojas ir Chirargae- 
X RAY

534 Broadtray,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd„ Billerica. M

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY j
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY
South Boston, Mase. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas K. J. ALEKNA
S2S EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys nsms 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

: i

«*• <*; • • * *




