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61-MIEJI METAI

JAV prezidentas siūlo taiką 
Vietname

Prezidentas Johnsonas pasiūlė besąlygines taikos 

derybas Vietname ir didelę ekonominę paramą Azijai.

S. ir D. Jasaičių 
40 metų sukaktis

Praeitą savaitę preziden- Aplamai, nuo prez. John- 
tas Johnsonas pasiūlė be są- šono pasiūlymo karinė pa- 
lygų tartis taikos klausimu dėtis nepasikeitė, tik komu- 
Vietname, bet kartu pabrė- r istam atmetus taikos pasiū- 
žė, kad JAV tikslas nepasi- lymą, tuo tarpu turėjo pritil- 
keitė. Pietų Vietnamas turi ti ir kiti vietiniai bei europi- 
būti nepriklausoma ir laisva niai derybų piršliai. Nuo to 
valstybė, saugi nuo užpuoli- Anglijoje kiek sustiprėjo ir 
mo iš užsienio, neutrali, be Wilsono pozicija, kuris re- 
svetimų karinių bazių. Nuo mia griežtesnę Amerikos po- 
savo įsipareigojimų Pietų litiką Vietname.
Vietnamui jį ginti nuo už
puolikų JAV ir toliau neat- r. - ,
sisako. To tikslo siekdamos. ^nUįlį arauaimo 

JAV niekada nepavargs.
Norėdamas Šiaurės Viet-; . 

namą dar labiau paskatinti A?1.0'? 1*un]^1 ?lj 
j taikos ir sugy venimo su sa- ?nes .113, P"eme ser^ 
vo kaimynais kelią, prezi- 2monn; draudimo ligoje į- 
dentas pažadėjo prašyti : atvarą. L z balsavo 248 de- 
kongresą paskirti bilioną: m°kl.ata> lr..6» respubliko-
dolerių Pietryčių Azijos ū- nal- uabar J1? bus s™rst<> 
kini pagerinti. mas senate ir nėra abejo-

nių. kad ir ten bus greitai

Balandžio 11 d. Elenos ir 
dr. Kęstučio Valiūnų na
muose New Rochelle, N.Y., 
buvo laoai gražiai paminėta 
jos tėvų ir jo uošvių Sofijos 
ir dr. Domo Jasaičių vedybi
nio gy\enimo 40 metų su
kakus. j puotą svečių buvo 
susirinkę apie 50. jų taipe 
buvo JAV \įests diplomatas 
S. Lozoraitis, nevvyorkieciai 
kons. A. Simutis su žmona, 
prel. e>. ^»aiKu..as. rakamos. 
J. Bia-aitis, Vainauskas. 
Kašubo^, biručiai, Starkai. 
Čiuriienė Minkūnai, kun- L. 
Jankus, Brakienė, dr. Laba
nauskaite ir kt., iš New Ha- 
veno G. i.am itienė, o iš 
Bostone sukaktuvininkų sū
nus dr. S. basaitis ir J. Son
da.

Dr. D. Jasaitis Lietuvoje 
buvo pradai žinomas gydy
tojas ir visuomenininkas. S. 
Jasaitienė taipgi uoliai vei
kė įvairiose organizacijose.

Savo dukters ir žento na
muose S. ir D. Jasaičiai pra
leis Velykas ir tada grįš į 
Tampą. Fla.. kur dr. D. Ja-

Kauconosios Kinijos minisieris pirmininkas Chou En-lai 
( kairėje) su Alžerijos prezidentu Ahmed Ben Belia. 
Chou. he kitko, ten tarėsi Azijos-Al rikos valstybių at. 
stovų konferencijos birželio mėnesi reikalu. Jis nori, 
kad Sovietų Sąjungai ten nebūtų leista dalyvauti.

.Nekomunistiniuose Kraš
tuose tas prezidento pasiūly-

sultis dirba dZiOVlfliFlkų li

Viesulai siautė nuo Iowos 
iii Michigano

Sūkurinė audra siautė šešiose valstybėse, per 150 

žmonių žuvo ir yra tūkstančiai sužeistų.

Komunistai iš to pasiūlymo kol kas tik juokiasi.

Praeitą sekmadieni tomą- fuilionu dolerių 
ciai (sūKurinės audros) vie-
na po kitos siautė 6 valsty- lėktuvų statybai 
oėse: prasidėjo lowoj ir bai- , . .
gėsi Niichigane. Jie padarė . ^ nūed Air Lines nutarė 
didelių ir dar galutinai visų ingyti f]21' 140 sprausminių 
neapskaičiuotų medžiaginių (.M) lėktuvų už 750 mil. 
nuostolių, žuvo per 150 žmo- dolerių. Tos sumos didžioji 
r ių. liko tūkstančiai sužeis-, dalis teko Boeing lėktuvų 

, tų. Kai kuriose vietose vė-. statybos bendrovei, mažes- 
jas pūtė 81 mylios per valan-} dalis Douglas bendro- 
dą greičiu, o jo sūkuriai pa- J v^- užsakytųjų lėktuvų 
jėge net ūkininko r.amuspa- vienas turės 200 vietų. Tai 
stumti 100 pėdų nuo pama-' ^us didžiausias sprausminis 
to, apversti autobusus ir ki-; keleivinis lėktuvas, 
tokių baisių išdaigų prida-J . 
ryti. O Indianoje, sakoma. Į/V. 1Orke SUVaVZO 
tokios smarkios sūkurinėsi .
audros iki to laiko dar nie- Vandens naudojimą

kad nebuvę. New Yorko majoras Wag-
f , nėr Įsakė taupyti vandeni.

Venecuelo] SUSektūS > žolyne leista laistyti tiktai 
šeštadieniais 6 valandas, už-priimtas.

Socialinės apsaugos srity 
mas buvo sutiktas labai pa- padalytas dar didelis žings- 
lankiai. bet komunistai iš njs pirmyn. Jis jau seniai 
prezidento Johnsono plano milionų žmonių buvo laukia- 
tik juokiasi, šiaurės Vietna- mas.
mo valdinis laikraštis ji va- Roosevelto 1935 m- pasi- 
dina kvailių piratų niasa- socialinės apsaugos
lu , apgavystę ir panašiai, jg^tymas. kuris numatė se- 

Mes ryžtingai kovosime iki natves pensijas, nedarbo 
galo. Tai mūsų atsakymas, draudimą ir kt.. buvo istori-
rašo minėtas laikraštis. • yvmiai nakeitesnis į vy Kis, zvmiai pakeitęs streiko, kuris pneš 2 metus 

Maskva ir Peipingas tebe- JAV gyvenimą. Dabar pn- tenaj (esėSi 114 dienų, į
svaide panašius smarkius imtasis bilius yra anuomet VVashingtone 4 dienraščiu žodžius, bet neatrodo, kad pradėto darbo tęsinys. spauXtojai nutarė strei- 
norėtų j karą tiesioginiai Pagal atstovų rūmų pn- kuoti> Jie T€įkaiauja S12' 
veltis- Tebekartojamas se- imtąjį bilių gydymas iš so- savaitinio priedo per du me-' 
nas reikalavimas, kad JAV cialinio daudimo lėšų bus
kariuomenė turinti iš Viet- pradėtas nuo kitų metų Me
namo pasitraukti, ir tik tada pos 1 d., bet 77< padidintos iz j-i nnžii/hitnu 
būsią galima kalbėti apie pensijos bus mokama nuo tf

goninėje.

N. Yorke spaudos

streiko išvengta
New Yorke 7 laikraščių 

darbininkams pasisekė su 
darbdaviais susitarti, šiems 
sutikus pakelti atlyginimus 
$12, ir tuo būdu išvengta

taiką. Bet kad komunistai šių metų sausio 1 d. 
turi irgi nutraukti karo veik
smus ir veržimąsi į Pietų <z- • . j z*
Vietnamą, apie tai nieko ne- KeSlROSl UUZUdytl 
sakoma.

Kol tokia padėtis tebėra.
JAV toliau bombarduoja Š.

Irano šachą
Šachui einant i savo i*ū-

Berija, Trockis?
Buv. viceprezidentas Nix- respuMikonu kandidaUs

cnas savo profesijos reika-1 . .
lais buvo Suomijoje, O iš ten « Barry G.ldwater
kaip privatus keliautojas sako- kad ir veikiantieji įstaty- 
nuvyko į Maskvą. Čia jis SU- ma> P>*nai garantuoja visiems

Vietnamo karinius taikinius; mus. sargybos kareivis pra-lsitiko su universiteto rėkto-' balsavimo teisę.
ir išlaipino P. Vietname dau-'dėjo šaudyti, šacho asmenį-! riaus pavaduotoju- Šis pa-j --------
giau marinų, tuo būdu tikė-1 niai sargai paskubėjo šachą kla.^ Nrcbną. '
damos, kad komunistai su- : Įtraukti į ramus. , H paaiškinti studentams,
sipras ir priims JAV išties-1 Dar neaišku, ar

KELEIVIO SUKAKČIAI
Be iau paskelbtųjų. Ke

leivio 60 m. sukakties proga
Į aukojo:

J. ir P. Ekelevičiai ii Ne
vvark. N. J., $28-

Juozas Januškis iš Eas- 
ton, Pa., $20.

Po $10: Bostono Sanda
ros Moterų Klubas, A. Su
kauskas iš Detroito, Mich., 
ALSS 16 kuopa, Sandaros 
16 kuopa.

Po $5: V. Klemka iš Ar- 
lingtono, Mass., F. Shamons
ky iš Scrantono, Pa., Pr. Na- 
unčikas iš New Britain. 
Conn., L. Stasiulis, N. Mia
mi, Fla., Alf. Nakas iš Dėt- 
įoito. Mich., Pr. Bronskis iš 
Detroito, Mich., SLA 5 kuo
pa.

Po $3: J- Dvareckas iš 
Worcesterio, Mass., A. ir V. 
Kučinskai iš Strathmore, Al
tą.

J. Stanislovaitis iš Wil- 
ke>Barre. Pa., $2.

sfimfikitl/isi
j araUšūi laistoma žarna piau- 

Venecuelos sostinė ie su- b šaligatvius, kiemuose į- 
imti 3 užsieniečiai, kurie yra fer^ maudymosi baseinus 
kaltinami iš Italijos atvežę *r
$300,000 komunistų teroris- Mat, New orko vandens 
tiniams veiksmams remti, rezervuaruose tėra tik 192.6 
Be to. suimta ir apie 30 ve- biiionai galonų vandens, ar- 
necueliečių. ba tik 40.4 Vo jų talpumo, to

dėl ir norima užbėgti už a- 
kiu, kad vasara miestas ne-Baigesi P. American p vandens

I J__

tą taikos ranką.
kareivisJ 

kėsinosi į šacho gyvybę, ar 
jis pi adėjo šaudyti iš pami- 

i Šimo.

kad laisvę mylinčiame kraš- ’ 
te nužudomas prezidentas. 

Nixonas į tą klausimą at

lakūnų streikas
i

Baigėsi Pan American 
World Airways bendrovės 
lakūnų streikas, kuris tęsėsi 
10 dienų. Dėl 1400 lakūnų 
streiko buvo netekę darbo 
ir apie 15.000 kitų tos bend 
rovės tarnautojų.

US plieno bendrovės pareigūnas

Neramu Indijos ir 
Pakistano pasienyje

Indijos ir Pakistano pa
sienyje įvyko sargybų susi- 

Į šaudymai. 34 Pakistano ka
reiviai buvo užmušti, indų 
žuvo 2. Ir viena, ir antra pu
sė kitaip atvaizduoja Įvy
kius. Pakistanas kaltina In
diją "agresija“, o paskuti
nioji tuo pačiu atsimoka Pa- A,fred Price užsimu^’ kritęs 
kistanui. 'š Piltsburgho viešbučio 9 aukš-

į pasienį dabar traukiama to iango. Policija tiria tą įvykį, 
daugiau karių-

Laivyno
Kenneth E. Hume. žuvęs Viet

Suėmė du asmenis, 
kaltina šnipinė jus

FBI suėmė seržantą Ro-' komunistų buvo nužudyti.
bert Lee Johnsoną ir James 
A. Mintkenbaugh. kurie kal
tinami šnipinėję Sovietų Są
jungai ir jai išdavinėię ka
rines paslaptis. Jie veikė

i kartu su Sovietų Sąjungos Sovietų Sąjungos ambasa- 
kariuomenės atstovu Pary
žiuje.

Žinias, dokumentus ir ki-

VI3IEMS KELEIVIO SKAITYTOJAMS, BENDRA-
sakė klausimais: ”Aš savo DARBIAMS PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LINKI- 
keliu galiu paklausti: Kasi
atsitiko Berijai? Kodėl jis! KIME LINKSMŲ IR MALONIU VELYKŲ, 
buvo nužudytas? Kas atsi-

Keleivio Leidėjai, Redakcija ir Administracijatiko Trocldui?“ 
Kaip žinoma, jie pačių

De Gaulle ryšiai su 
sovietais

Į Paryžių atvyko naujas

dorius, buvęs užsienio rei
kalų viceministeris Valerian 
Zorin.

tą medžiagą perduodavę, jį priimdamas prez. de 
lakūnas įeit. komand. slėpdami batų kulnyse, kiše-' GauRe pažadėjo bendradar-

ninių lempučių baterijose ir J biruti
name. kitur-

su Sovietų Sąjunga 
KtiMlr pažangos labui.

Mirė Chicagos 
kardinolas Mcyer

KELEIVIO 60 METŲ SUKAKTUVINIS BANKE

TAS BUS BALANDŽIO 25 D SO. BOSTONO LIETU

VIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS

PRADŽIA 5 VAL. VAKARO.

UI AUKŠTO SALEJE.

Balandžio 9 d. Chicagoje 
mirė 62 m. amžiaus kardino
las Albert Meyer, 43 dienas 
kovojęs su mirtimi po sme
genų operacijos. Aukštųjų 
katalikų dvasiškių tarpe ve
lionis buvo laikomas libera
lu. Jis buvo aiškus regiu' 
d isk r i m i naci j os p ri eši n i n -
kas. Jis nekartą vra paša- johlKa>n.
kęs kad , segregacija yra n t..; Pentagono pasiuntinvs. suimtastikrai nesveikas musų sočia- . .
linio ir ekonominio gyveni-;ir k?l''namas rusams išdavinė- 
mo reiškinys.“ paslaptis.
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Kas tas Ku Ktox Klan ?
Alabamoje suėmus 4 Ku Klux Klan narius, kaltina

mus nužudžius vieną žygio iš Seimos i MontgomerĮ dalyvę, 
ir prezidentui per televiziją griežtai pasmerkus minėtą į 
organizaciją ir pasiūlius ištirti jos veiklą, per visą kraštą j 
vėl nuskambėjo Ku Klux Klan vardas. Kas tai per orga
nizacija ?

Ji įkurta pietiečių jaunų karininkų 1865 m. Tennes- 
see valstybėje. Pradžioje ji teturėjo pramoginį tikslą, 
bet greitai jis buvo pakeistas politiniu.

Tai buvo laikas tuoj po vergijos panaikinimo. Buvu
siems vergams negrams lygių pilietinių teisių pripažini
mas tos organizacijos narių ir aplamai pietiečių daliai 
atrodė lyg pasaulio pabaiga, todėl lengva suprasti, kad ir 
Ku Klux Klan savo veiklą nukreipė prieš negins.

Klan veikė slaptai. Jos nariai visaip gąsdino negrus 
ii* valdininkus, kurie gynė negrų teises. Jie būdavo pa
grobiami. plakami rykštėmis, o kartais ir nužudomi. Visų 
tų veiksmų tikslas — įbauginti, kad jie nebalsuotų, mestų 
tarnybą, žodžiu, atsisakytų politinių teisių.

Oficialiai Klan skelbė labai gražius šūkius, bet slap
tai vykdė teroristinius veiksmus. Klan ypač veikė 1868- 
1870 metais. Jo narių tada būta pusė miliono. 1871 m- iš
leidus įsakymą Klan nariams nusiginkluoti, organizacija 
pritilo. Kongresui įvykdžius tyrinėjimą, ji buvo pripažin
ta priešinga konstitucijai ir todėl uždaryta, daug jos na-.............. . . __
rių suimta. Betgi jos tikslas neleisti negrams pasiekti lygių i rasdjoje pavartotą neigia- 
teisiu sn Kaltaisiais nipfuns^ hnvn iovvpnHintas i ^a prasme Ia\O.glO laivų;

Indonezijos prezidentas Sukarno kalbasi su JAV amba
sadorium Howard P. Jonės (vidury) ir JAV prezidento 
specialiu atstovu EIlsworth Bunker. kuris ten pasiustas 
ištirti, kas galima padaryti geresniems santykiams su 

Indonezija užmegzti.

Ar kunigams reikia žemės?
V. Čepinskis bažnyčios mės aš visuomet sakiau ir 

bu.i.im.. dabar sakau, taip pat ir
Kautskis sako, kad ta reikš- 

Buvusiam Lietuvos Stei- mė praeityje iš tikro yra la- 
giamojo Seimo atstovui, pa- bai didelė. Kas dėl dabar- 

, _ . . siuntiniui Londone, Vytauto tįes tai jau čia su atstovu
Ak, ta Dainava! Ta 230 Į D. Universiteto profesoriui Krupavičium nesutiksiu; vi- 

akrų Lietuvėlė tarp Michi- įr jo ilgamečiui rektoriui, . s„ pirma su jo tvirtinimu, 
gano kalvų... Apie ją galėtu- mokslininkui fizikui Vincui kad Kautskis prisipažįstąs, 
mei kalbėti, kalbėti ir ne-į Čepinskiui (gim. 1871 m., kad ir dabartinė bažnyčios 
sustoti. Pik ką (kovo 27 d.) mirė 1940 m.) neduodama kultūrinė reikšmė esanti di- 
buvo susirinkus pavasarinio
posėdžio šios jaunimo sto
vyklos vadovybė. Pasirodo, mas į Zarasus išpažinties at- 
iš dvidešimties tūkstančių likti ir miręs laidojamas R. 
vertos apleistos farmos per Katalikų kapinėse Kaune, o 
dešimti metų pasidarė 150. kol gyvas buvo, niekas gal- 

:x vos dėl jo santykių su R. ka
talikų bažnyčia nesuko.

O kokia jo pažiūra buvo 
į kunigus, bažnyčią ir apla-

kad gegužės 8-9 dienomis 
nemažas būrys važiuos į 
Clevelandą "Čiurlionio“ an
samblio sidabrinėse iškilmė
se dalyvauti. Gaila, kad Cle-‘ 
velando iškilmės sutaps su 
Dainavos tradiciniu kartūnų 
baliumi, kuris gegužės 8 d. 
bus Lietuvių namuose.

Kapsuko redaguojamame 
"Darbininko” laikraštyje

j u- i • i i- • 1905 m. nr- 1 pusi. 7 žodis radai bm iki šiol negali nu- ; Y. , 1,-imti vlklr R MutnKnnie ! Zodm Pakyla I

"...mes reikalaujame, kad 
visi žmonės galėtų rinkti, ar

APIE MASKOLIUS

Kai kas iš Vienybės bend-

ir dabar ramybės. Jis viso- dėlė. Kad bažnyčios socia- 
kiuos pasakojimuos nuveža- jinė reįkšmė didelė dar ir

šiandien. tai jau parodo ir 
tas faktas, kad čia Seime 
mes turime absoliučią dau
gumą surištų su bažnyčia, ir 
tokia pat dauguma yra li

kai kuriuose kituose Euro
pos kraštuose, bet reikia pa
sakyti, kad visi tie kraštai

000 dolerių vertės lietuviš
ka įstaiga, su eile mūrinių 
pastatų, su aptvarkytu ir vis 
dar tvarkomu, maudymuisi 
pritaikomu ežerėliu, su spor- Į 
to aikštėmis, keliais ir įspū
dingu lietuvišku koplytkrv- 
žiu. šį kartą čia nesustosiu, 
nes sustojęs tuoj paskęsčiau 
skaičiij jūroje, o tik primin-

rimti, kad dr. B. Matulionis, 
darydamas Vasario 16 d. 
šventės proga pranešimą,
pavartojo tokius žodžius,) ...... , .
kaip burliokai, kacapai bei i Ponak ūkininkai ai darbi- 
madrnKjii i ninkai. mokvti ar nemokyti,niftsKunai. , . - , ^naivių j uruje, o uu pnmin-

Tie žodžiai nėra dr. B. vLrai: nJote!'s: iya*Jcolia1’be'' siu, kad, nors stovykla ka
Matulionio išmislas. žodį tuviai, latv iai, >e-"kai aiY- dais užpirkta ir iki šiol tvir- 
burliokas užtiksite net rusų Į*ab tokios ai kitokios bky- . te5ejaikom mūsu kata.

j bos - visi. sukakusieji 20-organizacijų ‘(ALR
KF-jos) rankose, čia yra to
leruojami visokių įsitikini

jie bus turtingi, ar beturčiai,

teisiu su baltaisiais pietuose buvo įgyvendintas. , , ., ,. x. _j namukams pavadinti, zy- 

Klan organizacija atgijo 1915 metais. Tada ji buvo • irusis rašytojas Gogolis var-
įregistruota Georgijoje. Ji skelbė kovojanti ne tik dėl \ t0J° žodi kacapai, maskoliai.
baltųjų pirmavimo, bet ir dėl "tikre patriotizmo”, "gryno ' Lenkai gi visą Rusiją ilgus matyta vuniuje. . i tą čia apgailėjau ir vėl pri

* metus vadino Maskolija. Iš' Bet anais metais ne vien

šneka ėjo apie seimo iš
rinkimą Lietuvai, kurio po- mų visokių pažiūrų ir tikė- 
sėdžiavimo vieta buvo nu-j jjmij tautiečiai. Jau ne kar-

v • • _ • • _ 1 •

mai į religiją, apie tai jis kultūros atžvilgiu yra atsili 
pats gyvas būdamas rašė kę. Tai socialinė reikšmė, be 
Kultūros žurnale ir ne kartą abejojimo, yra didelė, bet ar
St. Seime yra pasisakęs. 

Prisimenant St. Seimo 45
metų sukaktį, pravartu iš

kultūrinė bažnyčios reikšmė 
šiandien yra didelė, tai, 
minkštai kalbant, pasaky-

amerikonizmo“, todėl ji priešiška ne tik negrams, bet taip 
pat katalikams, žydams ir visiems "negryniems“ ameri
kiečiams. Jos nariais tegali būti anglosaksai ir protes- Į 
tautai.

čia ir kilęs Lietuvoje žodis tik V. Kapsukas tą žodį var
tojo. Zanavykai sakydavo:; maskolius.

1906 m. net Vincas Kap
sukas visur vartojo žodį

menu: permazai senosios 
kartos lietuvių šią stovyklą! 
lanko! Jie, dauguma pensi-'

Petrų sūnus išėjo į mas-j ninku, čia turėtų vasaros 
kolius. metu pikniką kad ir kas-

Jos veikla paplito šiaurėje ir viduriniuose rytuose.! maskoliai, kalbėdamas net Tai reiškė: sūnus paimtas dien, kai tuo tarpu detroitiš-
apie visus rusus, štai V. kariuomenėn. J. V. 1

girsti vieno iš žymiųjų jo , siu. kad dėl to galima būtų 
kalbėtojų ir mąstytojų, o be stipriai pasiginčyti.“ 
to, ir šv. Rašto žinovo Vinco Toiiau V. Čepinskis sakė, 
Čepinskio pasisakymas čia kad pirmais savo gyvavimo 
aukščiau minėtais klausi- į metais bažnyčia pastatė sau 
mais. ’ aukštą uždavinį, būtent, į-

St. Seime jis daug kartų gyvendinti "pax mundi“ — 
kalbėjo, bet kalbėjo netuš- pasaulio taiką. Ir toji idėja 
čiažodžiaudamas. o rimtai, oatraukė daug žmonių, tiek 
apgalvotai, ir savo opozici- beturčių, tiek ir turtingųjų 
onieriams krikščionims de- aukšto išsilavinimo. Bažny- 
mokratams kartais kai ką čia tolydžio įsigijo daug tur- 
ir iš šv. Rašto pacituodamas- tų ir tuos turtus pradėjo 

Visų jo pasakytų įdomių vartoti politikai, tai yra — 
kalbų bažnyčios klausimu siekti pilnos galios valstybės 
čia nesuminėsi, vargu visa gyvenime, 
tai tilptų ir storon knygon.! Ir toliau V. Čepinskio žo- 
Gera būtų jo St. Seime pa- džiais tariant: 
sakytas kalbas išleisti at- "Taigi nuo to laiko susi- 
skiru leidiniu. Tada nebūtų painiojo du skirtingu daly. 
iškraipoma tiesa, ir jo as--ku: iš vienos pusės didelė 
muo nebūtų nei bažnytiniai žmonijos solidaringumo ir 
laidojamas, nei išpažinties brolybės idėja, tikslas, kuris 
vedamas ar kitaip po mir- aukščiau tautų stovi ir kuris 
ties iškraipomas. j man irgi brangus, kaip kiek-

Čia duodame ištraukų iš vienam, kuris supranta, kad

kių ir ne detroitiškių naujų 
jų šimtai tesuvažiuoja šeš
tadieniais ir sekmadieniais. 
Beje, Dainava švęs dešimt
metį liepos 31—rugpiūčio 1 

! dienomis. Ją pasiekti vieni

1924 m. jos narių buvo apie 6 mil., ir demokratų konven
cija tada nedrįso Klan pasmerkti.

1927 m Klan nariams — žymiems valdžios pareigū
nams — iškėlus bylas dėl kyšių ir korupcijos, atskiros 
valstybės išleido Klan varžančius įstatymus. Klan veikla 
silpnėjo. Tada ji buvo nukreipta ypač prieš unijų veikė-: Tegu ją galas, kokia buvo valdžios, tik renkami pini-' juokai: valandos-pusantros 
jus, kurie stengėsi organizuoti darbininkus pietuose. 1940 žiema. Ne tik šešiolika metų gai. tik posėdžiaujama, at- kelionė 94-ju p-eitkeliu. 12- 
m. Klan veikė su vokiečiais naciais. ; čia išgyvenę dypukai. bet eičiai ruošiamasi. Visas ko- tu vieškeliu ir Austin Rd.

t ir kelias dešimtis metų pra- vas buvo skirtas Lituanus’o per Manchester. Mich..
Jos tikslas ir priemonės visą laiką nesikeitė: Klan leidę senieji bičiuliai tokios į vajui. Rezultatų dar neži- miestelį dar 5 mylias už jo

► ir paliko teroristinė organizacija, ypač priešinga neatsimena. Ir dabar, balan-; nau. Visas balandis skiria- į vakarus.

DETROITO NAUJIENOS
PAVASARĖJANČIAM DETROITE NIEKO NAUJO...

buvo
negrų teisių lygybei-

Įdomu priminti, kad pernai respublikonų konvencija
atmetė pasiūlymą Klan organizaciją pasmerkti. • •__ -v1 J & 1 ; prima apnlis proga, visam

Dabar reikia laukti, kad kongreso komisija pradėtų Michiganui dar buvo užfun-
Klan veiklą tirti, o vėliau ir jos išvedu. ' dyta.-. Vienur krito aštuoni,

. . ...... _ Į kitur šeši, o ir Detroitas ga-
Aplamai, Ku Klux Klan via dvokiantis visuomenės į vo inčus baltos dangos.

šašas, kuri reikalinga pašalinti.

džio antrąją, pro langą štai mas Pietų Amerikos vaikų v . J° kalbos, pasakytos kunigų be tokios idėjos mes niekuo-
matau boluojanti sniegą atlietuvinimui per čia su- . jir bažnyčios klausimu. že- met prie pax mundi nepriei-
kieme aplink garažą. Vakar, rinktas lietuviškas pasiskai- "J Za anfZ1? vvtaw m^s re^ormos Įstatymą St. sim; iš kitos pusės nusista

tymų knygas, vadovėlius. ^tro\t.e busXY JAY Seime svarstant: , tymas, kad reikia bažnyčiai
plokšteles. Iniciatyvos (vi-j r- ana(losJletuvių krepšį- „Ir Krupavičius ir kiti užtikrinti viešpatavimas, —
sos Amerikos mastu) ėmėsi i ni° lun^yn?M Lnalas, kuna- kalbėtojai iš dešinės pusės, reikia siekti teokratijos į-
Balfas, o Detroito skautai me ..ei“ .V1' reikalaudami palikti žemę vykdinti viso pasaulio tai-

sas Australijoje svietusias Į bažnyčiai ar, kitaip sakant.! kai- Buvo ilgi amžiai, kada
į?Xa!.ba an_ i kunigams, pamatavo tokį teokratija faktinai veikė Eu 

dzm 2o d. geriausiejii is ge-; reikalavimą sekančiais tri 
nausiųjų Holy Redeemer'

Naujas

Į Saulutė šiandien, tiesa, di 
j durną nuvarė, bet pasižiūrė- 
į jimui dar liko. Šiai nakčiai 
pažadėta 22 I.F. temperatū-

Kremliaus vyriausybės so- ( šinga mūsų laisvės pastan- 
vietinės spaudos korespon-! goms propaganda. Tais ir 
dentu JAV-bėms paskirtas kitais sumetimais Kremlius 
Robertas Žiugžda. Jis į JAV pasirinko lietuvį sovietinės 
atvyko su žmona. spaudos bendradarbiu, kad

Robertas Žiugžda yra bu- oūtli kas atsikerta laisvajai 
vęs Aušros gimnazijos Kau- mūsų spaudai, o kartu ir no- ‘ 
ne auklėtinis. Aukštojo rėdami Įrodyti, kad Sovieti- 
mokslo studijas pradėjo Lie- joje visos tautos esančios ly- 
tuvoje ir baigė Maskvoje. gi°s. taigi ir lietuvis pakylė- 
Speciaiizavosi žurnalistikoj tas tokiom aukštom parei- 
ir užsienio politikoj. Kurį gom.
laiką tarnavo pavergtos Lie- Roberto brolis ir motina 
tuvos vadinamoj užsienio žuvo karo metu nuo bom- 
reikalų ministerijoj, vėliau bardavimų Lietuvoje. 
Maskvoje. Per Maskvos ra- Jo tėvas, Juozas Žiugžda, 
dijo stotį iš Vilniaus jis lai- yra sovietinis akademikas, 
kas nuo laiko darė apžvalgi- surusintos Lietuvos TSR is- 
nius pranešimus iš tarptauti- torijos dviejų tomų vyr. re- 
nės politikos užsieny gyve- daktorius. o drauge ir tos is- 
nantiems lietuviams. Juose torijos falsifikatorius. Jis ir 
jis pateisindavo visus bolše- daugelio kitų Lietuvos pra- 
vikinius žygius ir smerkė eitį liečiančių straipsnių au- 
Vakarų valstybių, ypač JAV torius. Jo "mokslinių“ darbų 
užsienio politiką- vedamoji mintis — rusai vi-

.JAV lietuvių politinė veik-1 sada tik gero norėdami tal- 
la Kremliui sukelia rūpės- kininkavo lietuvių tautai; 
čių. Visų JAV lietuvių gru- Lietuvos įjungimas į carinės 
pių ir sambūrių atstovauja- Rusijos imperijos sienas bu
mas ALTas, o taip pat ir vo pažangos įvykis, lietuvių 
spauda iškelia viešumon o- tautai naudingas... 
kupar to daromas skriaudas Karo metu Juozas žiugž- 
Lietuvai ir reikalauja oku-i da buvo pasišalinęs Rusijon 
pači jos panaikinimo. Tai ir iš ten grįžo vedęs antrąją 
bolševikams labai nepatin- žmoną — rusę. 
ka, todėl jie rūpinasi prie-Į J. Vlk*

pasiryžo organizuotai Balfą 
paremti. Be jau seniai apra
šytų ankstesnių kultūrinių 
parengimų, kovo 21 d. labai 
kultūringai ir įspūdingai bu-

ros. tad turėsime sniego irįvo paminėtos rašytojo, me- 
iyfoj... Na, vistiek. pavasa- nininko ir med. d-ro Juliaus 
ris ateina, nežiūrint visko. į Kaupo mirties metinės- 
Juk gegužis gi ir čia, kaip' Kaip visada, paskutinis 
Lietuvoj, paprastai pabąla subruzdimas prieš sezono 
nebe sniegu, o žiedais. Tik, uždarymą bus gegužės mė- 
kantrybės. draugai! į nesį. Jau Balfo 76-to sky-

Lietuviškajame Detroite Į riaus valdžia prašo skelbti, 
kultūrinių parengimų sezo-' kad gegužės 1 d. Lietuvių 
nas beveik baigiasi. Pagal namuos statoma trijų veiks- 
tvirtas iš namų atsivežtas! mų komedija "Teta iš Ame- 
tradicijas. patys triukšmin-, rikos“. Kas gi, jei ne Zuza- 
gieji baliai, su menine pro- na Arlauskaitė-Mikšienė su 
grama ir be jos, atsibuvo ru- savo dramos sambūriu ruo- 
deni, prieš adventą ir tarp šiasi Balfui vaidinti! Neži-

nxx_. .... t mis motyvais: visų pirma, 
sporto aikštėje susikibs, uz • bažnyčia esanti labai dide- 
poios mylių Lietuvių namuo-1 jgg sociannės ir kultūrinės 
se bus pradžios mokyklos j reikšmėS įstaiga, 
moksleivių talentų varžybos. į Kas dėl
Nežinau, kieno kaltė, bet 
baisiai gi liūdna, kad tuo 
pačiu metu rungsis lietuvis-, 
kas jaunimas vienur ir kitur, | 
o publika nebežinos, kur ei
ti...

ir
kultūrinės bažnyčios reikš-

Kalėdų ir Užgavėnių. Dabar, 
gavėnios metu, tik dešimtys

nau, gegužės 9-tą ar 16-tą 
bus tradicinis Motinos die-

susirinkimų, tik renkamos nos minėjimas, bet žinau,

JAV kariuomenės vyr. štabo virš. gen. Harold K. John
son (vidury) lankėsi P. Vietname. Jis JAV ambasadoj 
Saigone kalbasi su JAV ambasadorium gen. Taylor 
(kairėje) ir JAV karo vadu P. Vietname gen. William 
Westmoreland.

Vėlgi. birželio 13 d. daug 
detroitiškių važiuos Chica- 
gon. i McCormick Place rū
mus, kartu ir aukšto lygio 
koncerto išklausyti ir savo 
dalyvavimu už Lietuvos 
laisvę žuvusius tautos vaikus 
pagerbti. Neseniai Vienybės

automobilius dirba ir tūks
tančiai lietuvių. Vieni prie 
slenkančių juostų, kiti brai
žyklose. Paskutiniųjų me
tai iš metų gausėja, ir tik re
tas iš jų vaikų prie konveje
rių bestovės- Jeigu dar šim
tai mūsiškių ir kitokius ge
nis darbus čia turi, tai vis
tiek vienaip ar kitaip jie pri-našlė tenai tūžmastim išpuo- klauso rfe automobilio Net 

le, kam uz žuvusius su Verdi ir mūslJ visuomenSs
”Requiem“ bus meldžiama
si, o ne lietuviškų kompozi
torių arijos traukiamos (Br. 
Markaičio "Vilniaus varpų“ 
kantatą, žinoma. į šalį padė
jusi...). O aš vis maniau, kad 
Vienybės ponia apie muziką 
ši tą žino. Atvažiuokite,

mūsų patricijai—medicinos 
gydytojai, ir tie iš po auto
mobilio ratų sau pacientus 
ima.

K albant apie mūsų em- 
distus (tik jau daktarų ne
sumaišykite su envedistais 
ar enkavedistais!), tai jie

drauga*, Chicagon birželio, vjsos Amerikos čia sulėks
13 ,dL?s,N?w Y.0.rk° 1-r1 bene Darbo dienos savaitga- 
n°; Kol tėvynėje nei Klova,, i e, neg šiemetinį suvažia- 
nei Ramūnas, o cia nei Gai-;vimą apgiėmė rengti ir glo_
d? lfL nei Budriūnas gėrės- boti Lietuvių Gydytojų Są- 
nio Reąuiem musų kritu- j jungos Michigano skyrius, 
siems broliams dar nesuku- jau jau kito
rė. iš bėdos pasitenkinsime parenerjmų sezono pradžia, 
ir Juozapu Verdi... i jau neb€ j "pavasarėjančio

Detroito automibiliai mi- Detroito“ temą. Užtat šičia 
lionais kasmet išrieda f A- ir pastatysiu tašką, 
meriką ir pasaulį. Detroito Alfonsas Nakas

ropoję; teokratija labai pla
čiai išsiplėtojo viduramžy, 
bet viduramžių teokratija 
buvo ne pirmutinis kunigų 
viešpatavimo žmonijos isto
rijoj apsireiškimas. Teokra
tija buvo ir Aigipte ir žy
duos. ieokratija buvo ir Ai- 
sirijoj ir Babilone, ir visur 
mes matome tuos pačius re
zultatus. visur teokratija— 
kunigų ir bažnyčios viešpa
tavimas pasibaigdavo blo
gai tuo, kad įsigalėdavo 
visokie gercogai, baronai ir 
t.t., o bažnyčia su kunigais 
pasidarydavo Įrankiu, kad 
tų pasaulinių valdovu tiks
lus ir siekimus palaikytų.“ 

Ir baigdamas pasakė: 
"Bet jeigu kunigų autori

tetas šiandien sunyko, tai iš 
tikrųjų reikia pasakyti, kad 
aplamai religijos reikšmė 
yra sumažėjusi, nes religija 
jau nebepatenkina visų 
žmogaus sielos reikalavimų. 
Antra vertus, nieko nepada
rysi — visgi yra Įsitikini
mas pas mūsų žmones, ne 
tik pas proletarus, bet pas 
tuos, kurie vadinasi mūsų 
valstybės pamatu, pas ūki
ninkus. kad mūsų kunigai 
labiau linksta prie svietiškų 
reikalų, prie biznio, negu 
prie bažnyčios reikalų...“

"Aš manau, kad nereika
linga žemė man, kaip nerei
kalinga žemė advokatui, 
taip ir kunigai gali apsieiti 
be žemės...“
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TAS DUONOS NEPRAAO.Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Po „Brandos Atestato“ Bostone

Tegul Bostono Dramos 
Sambūrio kovo 28 d. suvai
dinta L. Fodoro 3 veiksmų 
pjesė "Brandos atestatas“ 
ir nėra kokia dramaturgijos 
paskutinė naujiena, bet dėl 
savo giedrios nuotaikos, po
zityvios minties, įdomių cha
rakterių ir dar esamomis są
lygomis vykusiai įkūnyta 
scenoje ji sudarė tikrai ge
rą kultūrinę pramogą pilnu
tėlei žiūrovų salei.

Žinoma, amerikietiškoji 
šiandieninė mokykla yra ki- 
toka, negu čia vaizduojama 
mergaičių gimnazija, kuri 
labiau atitinka lietuviškąją 
ar aplamai europietiškąją. 
Čionykštėm akimis žiūrint, 
pjesės "sprogstamasis bran
duolys“ lyg būtų ir per ma
žas veikalo draminiam 
veiksmui išjudinti. Kas gi 
čia įvyksta? Štai. mergaitė 
pora savaičių prieš baigia
muosius egzaminus parašė 
aistringą laišką nežinomam 
mylimajam, ir dėl to jau ky
la klausimas— išmesti ją iš 
gimnazi jos, ar ne? Ir taip li
gi laimingos pabaigos.

Vis dėlto, nors "Brandos 
atestatas“ paremtas ir "se
noviškais“ idealais, malonu 
jo vaizduojamus laikus pri
simini, nes jie dar neseniai 
buvo mūsų pačių laikai. Be 
to. čia vėl išvystame ir visą 
galeriją charakteringų mo
kytojų, kuriuos rodos dar 
taip pat kažkur neseniai re
gėjome ir gyvus atsimena
me.

Nesiimdami vaidintojų
vertinti griežtu profesiona- i 
lų mastu, nes ir dauguma- 
mūsų išeivijos aktorių yra Į 
tik "savanoriai“, vis tik per- j 
bėkime juos akim paeiliu.

Štai gimnazijos direkto
rius dr. Kulcar Ilvan Povilo 
Žičkaus buvo sukultas gana 
inteligentiškas ir įtikimas. 
Tai mokytojas, noris būtiI 
griežtas ir teisingas, bet gi
lumoj švelnus, atlaidus ir 
mylintis savo auklėtinius, 
gal kiek per ilgai užtrukęs 
viengungis, kiek naiviai pa
milęs gimnazistę ir, žinoma, 
apgautas. P. Žičkus neabe
jotinai rinitai ir nuoširdžiai 
stengėsi suprasti režisieriaus 
reikalavimus, stengėsi savo 
vaidmenį išgyventi, įsisavin
ti jo charakterio spalvas ir 
gyvas atsiskleisti žiūrovui. 
Ir išvengti mėgėjiškumo! O 
tai labai daug.

Visų pagrindinių pjesės 
įvykių kaltininkė mokinė 
Katrė Hoįvat mums apsi
reiškė patyrusioj ir pajėgioj 
sambūrio narėj Ritoj Ausie- 
jūtėje. Tai nelengvas vaid
muo. įvairiose situacijose 
reikalaująs ir ašarą išspau
džiančio tragiškumo, ir mo
teriško gudrumo gelbstintis, 
ir gimnazistės kuklumo, oi 
vėliau ir sužadėtinės elegan-, 
cijos. Visa tai Rita Ausiejū
tė įveikė darbu, talentu ir 
gerais išorės daviniais. Ji, 
kaip ir ankstyvesniuose pa- j 
statymuose, buvo brangus 
dramos sambūrio turtas, ko
kio nevisada lengvai randa
ma ir jaunimo tarpe.
* Zita Zarankaitė, mūsų iki 
šiol daugiausia matyta ko
miškuose vaidmenyse, mo
kytoją dr. Anna Mate išgy
veno su visom šio teigiamo 
personažo spalvom. Ji buvo 
lyg ir geroji gimnazijos d\a*

šia, gaivinusi ne tik moki
nes. bet ir mokytojus, suge
bėjusi nenusidėti sceninei 
tiesai, ypač vaizduojant ir’ 
mokytojos širdies asmeniš- 

i ką dramą — paslėptą ilgai 
! neapsilankančios meilės il
gesį.

Zarankaitė vaidina dra
mos sambūry jau bene 15 
metų, dar nuo gimnazistės 
laikų, dalyvavusi pastaty
muos su Henriku Kačinsku. 
Antanu Škėma, rež. Ipolitu 
Tvirbutu. visada savo vaid
menis kruopščiai ir są
žiningai kūrusi, o visa tai ir 
iki šios dienos neliko be 
naudos.

Toks pat sambūrio vete
ranas yra ir Jurgis Jašins
kas, šiame veikale buvęs fi
losofijos mokytoju Baranji 
Domokoš. Nors jo filosofas 
buvo jau beveik pensinin
kas ii savo išore gal kiek pa
našus į Diogeną, bet vis dar 
skaisčiai švytintis gaivia vi
daus šviesa, jaunimo meile, 
scenoje kalbėjęs nuoširdžiai 
išgyventu tiesos žodžiu, ap
skaičiuotu judesiu ir jautęs 
savo partnerius. Svarbiau
sia — išlikęs visada gyvas ir 

j jausmo bei minties priso
tintas oauzėse, kur šiaip sau 
tik scenos "mėgėjai“ leng
vai gali užgesti. J. Jašinskui 
šitame mene visada padėda- 

i vo ir gabumas, ir patyrimas,
1 ir studijinis darbas.

“Brandos atestate“ turė
jome piogos paregėti ir to
kių vaidintojų, kurie Bosto
no Dramos Sambūry pasiro-
dydavo retai arba dar ir vi
sai nėra buvę mūsų scenoje.

Štai Klotildos Salaj rolė
je Marija Gineitienė, sam
būry vaidinanti pirmą kar
tą. atskleidė žiūrovams ner
vingą senmergę mokytoją, 
įsitikinusią, kad visi jos ne
kenčia ir jai kenkia, visur į- 
žiūrinčią tik savo priešus. 
Ir tik patyrusi, kad ir ji yra 
savo auklėtinių mylima, — 
staiga susigraudina, sušvel
nėja ir sužydi senatvėje. 
Tai nelengvas vaidmuo, ku
rį Marija Gineitienė siekė į- 
sisavinti rimtu darbu repe
ticijose ir prieš mus išgyve
no spektaklyje- Tai buvo 
vienas tų ryškių personažų, 
į kuri vis krypo žiūrovų dė
mesys.

Toks pat mūsų publikai 
visai naujas buvo ir Jonas 
Valiukonis. vaidinęs kietą 
matematikos mokytoją dr. 
Richtig. gana spalvingai su
kūręs griežtą "keturkampės 
galvos“ charakterį, o moky
tojų posėdy tardymo scenoj 
beveik priminęs net profe
sionalą enkavedistą. O gy
venime J. Valiukonis yra: 
buvęs pats mokytojas ir yra 
tikrai švelnus žmogus. Re
gis, jis yra dar anų ”gerų 
laikų“ teatralas, turėjęs pro-' 
gos padirbėti dar su režisie
rium V aičkum. Jis ir dabar 
įveikė savo meninį uždavinį.

Teigiamas ir simpatingas 
buvo Antanas Januška, gy
venęs gamtos mokytojo V ar- 
jaš rolėje, kiek priminęs net 
akt. Gasparą Velička ne tik 
panemuniečių kalba, bet ir 
manieromis. Gal ir dėl to, 
kad su G. Velička kadaise 

i Lietuvoje yra vaidinęs. Jis 
! ir dabar su gyva scenos mei- 
Į le rimtai parėmė sambūrio 
1 darbą.

Kaz i mieras ir Jennie Bukavec- 
kai iš Miami. ELu, išvyko į Eu 
ropą pasidairyti, iš ten vyks į 
Egiptą ir toliau į rytus, kol pa
sieks net Japoniją. .Grįždami 
gegužės 29 d. jie sustos Hava
juose Keleivio bendradarbio A. 
Jenkm.-o aplankyti.

CLEVELAND, OHIO

Dėkoju ir patariu
Miami (Floridoj) lietu

viai turi gražų klubą (3655 
NW 34 St.). Ten galima ma
loniai praleisti laiką ir gauti 
visokių reikalingų patarimų. 
Patariu visiems jį aplanky
ti ir kartu dėkoju už malo
nų priėmimą.

Juozapas Pečiulis

GRAMBY, CONN.

1

Mirė J. Unger.
Balandžio 3 d. mirė ilgai 

sirgęs Jeronimas (Jerry) 
Unger. 81 m. amž., ilgametis 
Keleivio skaitytojas, palikęs 
liūdinčius žmoną Barborą, 
dukterį Juzefiną su šeima.
--- --— — I-PrvT-ico cil om'mo i p Qiį, aviliu niiunco Ss DU'
nėną Juozą šniuolį su žmo 
na Valerija Dorchestery 
Mass.. kuriems reiškiam už
uojautą-

Grakšti, jauna ir taip pat 
teigiamų personažų fronte 
buvo Giedrė Karosaitė, vai
dinusi optimistišką gimnas
tikos mokytojos Emos vaid
menį. Tai jaunesniosios kar-, 
tos vertingas įnašas dramos. 
sambūriui, kuris teikia vil
čių ir jo ateities darbui.

Na. o gimnazijos sargas 
Adomas šį kartą buvo mūsų 
palyginti naujo kolonijos 
nario Edvardo Mickūno kū
rinys. susilaukęs publikos 
ekstra aplodismentų. Edvar
das Mickūnas. seniau vaidi
nęs Hamiltone rež. N. Dau
guvietytės sambūry, bosto- 
niškiams yra malonus atra
dimas, į kurį dedama taip 
pat nemaža vilčių ateičiai.
O šį kartą jo palyginamai 
mažas vaidmuo spektaklio 
metu čia pat padidėjo žiūro
vų akyse.

Toks pat džiugus atradi
mas buvo ir Algis Antanavi
čius. vaidinęs saldžiai įsi
mylėjusį jaunuolį Tamaš, 
truputį išsiblaškiusį, trtipu- 
tį iš jaunatviškos meilės už
simerkusį. pro karštus ūse
lius alsuojantį, kuris irgi 
buvo palydėtas aplodismen
tais. Malonu, kad Algis An
tanavičius rimtai domisi 
dramaturgija, teatru bei vai
dybos teorija, nes dabar iš 
jaunimo nedaug tokių pasi
taiko.

Atskirai reikia paminėti 
abi mokines, Barbaš ir Dras- 
koči. — Birutę Vaičjurgytę 
ir Aldoną Gineitytę, kurios, 
mums vykusiai atkūrė rodos 
dar neseniai matytas gim
nazistes, ir jaunatviškai nai-! 
vias. ir savotiškai gudrias, 
kokios jos visada būdavo. >

Birutė Vaičjurgytė mūsų
scenoje jau daug kartų reiš- . 
kusis deklamavimo talentu, 
dabar dar kartą patvirtino' 
nuomonę, kad ji iš "gimna-. 
zistės“ gali išaugti į visai! 
rimtą aktorę, žinoma, jei 
tūtų palankios tam aplinky
bės ir pakankamai ryžto. 
Bet kas tokioje jaunystėje- 
žino savo ateitį! Tokių pati 
geru vilčių teikia ir Aldona j 
Gineitytė., turinti ir talento- 
ir daug karšto jausmo bei; 
dvasios lankstumą.

Režisierės atliktas dar
bas — visos šios gyvos, bet 
kartais ir žalios medžiagos 
suforminimas, reikalaująs 
išbaigtai numatyti kiek
vieną detalę, žingsnį, mostą, 
mizansceną, visa tai suvesti i 
i organinę sumą. duodančią' 
apipavidalintą spektakli, 
dar paskirose scenose ir su 
muzikiniu pamušalu, sustip
rinančiu atitinkamą nuotai
ką. Prie to reikia pridėti ir 
šimtus kitų rūpesčių, truku
sių beveik tris mėnesius. Vi
sa tai atliko "Brandos ates
tato“ statytoja ir režisuotą
ja akt. Aleksandra Gustai- 
tienė.

Vaidinimo metu jai rimtai 
I padėjo ir nuoširdūs dramos 
sambūrio bičiuliai ir rėmė
jai : Romas Šležas tvarkė 

■ scenos apšvietimą ir muzi
ka. Stasys Santvaras grima
vo. dail. Viktoras Vizgirda 
pagamino šiai mažai scenai 
dekoracijas, o Lituanistinės 
Mokyklos Tėvų Komitetas! 

' rūpinosi administraciniais 
reikalais ir, žinoma, publi
kos globa.

Suprantama, kaip jau 
pradžioje minėta, apie išei
vijos "teatrą“ šiandien dar 

l tegalima kalbėti be griežtes- 
į nių šiam menui taikomų rei-

I

Pranas Mickus, gimęs 1900 m. 
Ylakių miestely. Lietuvoje tar
navo pirma Žemės ūkio ministe
rijoje. vėliau teisme. Prieš ko 
munistams užplūstant Lietuvą 
pasitraukė į Vokietiją, o iš ten 
vėliau į Kanadą, kur Montrealio 
mieste išgyvenęs 18 metų. mirė 
1903 m. vasario 2 d. Liko liūdin
ti žmona Juzė. Nuotraukoje ve
lionis savo sodely je.

kalavimų. nes ir profesiona
linio teatro čia dar neturime 
ir kažin ar turėsime. Mes 
dar pajėgiame suorganizuo
ti tik eilę geiesnių ar blo
gesnių spektaklių iš po tie
sioginių darbų susibūrusių 
įvairių vaidintojų. Be to, 
trūksta ir lietuviškų dramos 
veikalų, o kiti dar ir mūsų 
publikai "neįkandami“. Tai
gi. kalbant apie vaidinimus, 
tenka dar vis daboti, kad šią 
liepsnelę visai neužpūstume.

Kaip praeities patirtis ro
do, Bostono Dramos Sambū
ris ne tik dar ilgai galėtų gy
vuoti, bet ir dažniau savo 
gyvybę rodyti, jeigu ne tie 
visų "tiesioginiai“ darbai... 
Darbai, kurie žlugdo visus 
išeivijos menininkus.

V. M.

VVCRCESTER, MASS. ,

LB Sostono apygardos

atstovų suvažiavimas
Kovo 27 d. VVorcesteryje, 

Maironio salėje. įvyko LB 
r»ostono apygardos atstovų 
dvirr.etinis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo ir iš Chi-1 
cagos atvykęs C Y pirminin
kas Jonas -Jasaitis.

Suvažiavimą atidarė Wor- 
cesteno apylinkės pirminin
kas Pranas Staniulis. Pa
sveikinęs CV pirmininką ir 
suvažiavusius atstovus, pa-j 
kvietė apygardos valdybos 
vicepirm. dr. J. Gimbutą to
liau vadovauti susirinkimui, 
kuris, pakvietęs garbės pre- 
zidiuman CV pirm. J. Ja
saiti. VVorcesterio apyl. pir
mininką P. Staniulį ir Brock
tono apyl. pirm. Bronę Lu- 
donienę. suvažiavimui vado
vauti pakvietė vvorcesterietį 
Praną Pauliukonį. o sekreto
riauti bostoniškį Bronių 
Kruopį-

foliau sekė apylinkių at
stovų pranešimai apie nu
veiktus darbus apylinkėse, 
kuriuos padarė: Bostono — 
S. Griežė - Jurgelevičius, J 
Brocktono — Bronė Ludo- 
nienė, Lovvelio — Jonas 
Norkus ir Worcesterio jau 
minėtas Pranas Staniulis.

Po pranešimų sekė pa
klausimai ir trumpos disku
sijos.

CV pirm. J. Jasaitis pada
rė suglaustą, bet išsamų pra
nešimą apie CV veiklą ir ar
timiausios ateities darbų su-
manviYilK man v nivnz«

Po trumpos pertraukos 
priėjus prie naujos Apygar
dos valdybos rinkimų, dar 
pasisakius visai eilei asme- 
nų. nutarta laikinai Apygar
dos valdybos pareigas pa-i 
vesti Bostono apylinkės vai-į 
dybai.

Tuo suvažiavimo darbo- ’ 
tvarkė ir baigėsi.

Toliau sekė bendra su 1 
svečiais vakarienė, kurios 
metu kalbėjo dr. B. Matulio-( 
nis opiais tautinio auklėjimo į 
klausimais, vėliau nedidelis 
(vos 14 moterų) choras, va
dovaujamas muziko Juozo 
Paplausko, padainavo 6 dai
nas ii Nevėžio ir Neringos 
tuntu skautai-ės pašoko tris į 
šokius. Akordeonu palydėjo' 
jaunuolis Lakita.

Meninės dalies pranešėjas | 
buvo Pranas Račiukaitis, o ' 
vakarienės ir viso ansamblio . 
vyriausias vadovas, atrodė, 
buvo Vlada? židžiūnas.

Suvažiavimas truko apie 
6 valandas, o su linksmąja 
dalimi net virš 8 vai.

Vakarienės metu dar bu
vo loterijos būdu bandoma 
laimė: du buteliai ir bene du

tortai. . „ „
Ir bostcniškiui B. Kruo- 

i piui pavyko laimėti tortas.

hamilton. ont.
Julė Vrubliauskienė, sena 

Keleivio skaitytoja, gavo iš 
Lietuvos žinia, kad po sun
kios ligos mirė jos brolis 
Vincas Tarutis ir palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse.

Liūdinčiai Vrubliauskie- 
r,ei reiškiu gilią užuojautą.

J. Kapsas

WORCESTERIO NAUJIENOS
Daug vyksta į Keleivio 

banketą
Visų pirma noriu praneš

ti, kad gana didelis būrys 
ruošiasi vykti į Keleivio 
banketą balandžio 25 die
ną. Manau, kad mes užimsi
me kelis stalus. Net moterys 
vienos, be vyrų. rengiasi va
žiuoti. Joms vadovaus Juli
ja Lendraitienė, Jadvyga 
Pocienė ir kitos.

J. Pupka ligoninėje
Juozas Pupka balandžio 

3 d. dr. Paškevičiaus pagul
dytas į miesto ligoninę.

Įsigijo Sandaros banketo 

bilietus
Pranas Keršis, nors yra 

vienas, bet įsigijo Sandaros 
gegužės 2 d. banketo 3 bi
lietus. Nuo jo nenorėdami 
atsilikti, taip pat įsigijo po 
3 bilietus Juozas Jasiukonis 
su Aleksandru Žvaliausku. 
Bilietais jau apsirūpino J. 
Sviklas. P. Kalvynas, J. 
Stankevičius. J. Matijošai- 
tis, J. šalaviejus. Mitrikas, 
L Pigaga ir kt.

Inž P- Čyvas S. Carolinoje
Inž. Petras čyvas pasiųs

tas tarnybos reikalais į So. 
Gardiną. Ten jis išbus ke
lias savaites.

Inž. P. Čyvas yra SLA 57 
kuopos vicepirmininkas. Jis 
dar jaunas vyras, bet vis 
daugiau įsijungia į lietuviš
ką veiklą.

Aplankėme K. Šimkonj

Atsisakė Sandaros 
pirmininkas

Balandžio 4 d. susirinki
me Sandaros 16 kuopos pir
mininkas Antanas Tamkus 
atsisakė iš pareigų. Laiki
nai tas pareigas eis J. Šala
viejus.

Malonių Velykų

Sveikinu Keleivio vado
vybę, skaitytojus ir bendra
darbius, draugus ir pažįsta
mus ir visus lietuvius Vely
kų proga.

J. Krasinskas

Kovo 21 d. V. Mitrikas 
pakvietė kartu aplankyti 
Kastantą P. Šimkonį. Nuvy
kę radome jį besiilsintį 
minkštoje lovoje. Jis mėgino 
keltis, bet nepajėgė, todėl 
pribėgusi jo giminaitė Albi
na Kackelienė jam pagelbė
jo atsistoti ir nuvedė į svečių 
kambarį.

Kalbėjomės ilgiau nei va
landą. Kalbėdamas Kastan
tas gauna daryti pertraukas. 
Sakėsi baigęs 87 metus, 
skundėsi mažai bematąs, tai 
Keleivį perskaityti tenka 
pašyti kitus. Kastantinas ne
atsigauna po ištikusio para
lyžiaus.

Jis prašė mane pasveikin
ti Keleivį jo 60 metų sukak
ties proga- Aš pažadėjau 
jam lai padaryti. Jis tikisi 
atėjus šiltam orui pasveikti. 
Gerai, kad gyvena viltimi, 

j Ir mes jam linkėjome kuo 
greičiau pasveikti.

Šių metų Keleivio kalen
dorius jau išparduotas.

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

denį išeis.

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA. su spalvotu žeme. 
lapiu, 96 p<L, kaina .. $0-75

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ssL
na ............................. 10.50

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

GYVULIUI PROTAS. 212 osL. 
kaina 75 centai.

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

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma- 
tulaitis, 24 psl., kaina *0.26

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

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

Sveikina Keleivį
Sandaros 16 ir SLA 57 

kuopos nutarė pasveikinti 
Keleivį 60 metų sukakties 
proga raštais su dovanomis: 
pirmoji — $10. antroji — 
$5. J. Dvareckas ta proga 
davė $3.

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo

mios knygos —

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

i

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

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5. kaina 
35 centai

SIELOS KALIAI, J. Sir.elito- 
riaus eilėraščiai. 221 psl.. luu- 
na .................................... $0.75 ..

LSDP FOTt Li i re.“ rūA o 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centų

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

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

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

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

KAll SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIST A DYDAVO SAU 
ŽEMŲ. 28 psl., kaina .. $0.10

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
TOS SUPRATIMAS. 80 psL, 
Kaina ......................... $5.2*1

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

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

i DAINOS aPIE LAISVŲ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ....................................$0.75

i KAS YRA SOČI ALIZA CIJA, 
i K. Kautsky, 31 psl., kai

na .................................... $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a» 
pv<*akos. A. Antanov. 45 psl„ 
kaina 10 centų

Užsakymus su pi n,gaiš oraM
ma siusti:

KELEIVIS
636 Rroadway 

į Sa Bastos 27.
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reikia išrinkti, o jei 
tebalsuoja, tai patys

nevemia, neserga ir nepra
randa sąmonės.

Kitaip veikia vietnamiš- 
kės bombos, kurių ponas 
McNamara sakosi pats ra
gavęs. Jeigu jis iš tikiųjų j»

mažai | "ragavo“, tai neragavo pa
linki- | kankamai. Pirmieji praneši-

Prof. J. Balčikoniui 80 metų
(E> Lietuvoje gyvenan

čiam prof. Juozui Balčiko- - . .. . .. .... . . retoiai prideda dar tiek.mui, lituanistikos veteranui, ..
kovo 25 d. sukako 80 metų įtek reikta, kad butų didelis 
amžiaus. Daugiau kaip 50 balsuotojų procentas, 
metų Balčikonis tebedirba _ Bet jeigu jau pei daug ma- 
lietuvių kalbos ugdymo ir žai tebalsuoja ir tai visi ais- 
tyrinėjimo sritvje, be to, ke- kiai mato, tai linkimų ij - 
liasdešimt metų paskyrė dytojams nebepatogu skelb- 
jaunajai kaitai auklėti bei ti balsavus 99.9'<. 
mokyti. Neseniai rašėme, kad So-

Gimės 1885 m. Ėriškių vietijoje vienoje vietoje at- 
bažnytkaimy, Ramygalos stovai neištinku, nes nega- 
vaisė-. Panevėžio apskr.. vę daugumos bakų- Dabar 
Balčikonis 1906 m. baigė žinoma kad taip atsitiko 
Panevėžio realinę mokyklą, ir Lietuvoje Neringos iniss- 
1911 m. — Petrapilio univ. te ir Lapių apylinkėje. \ adt- 
istorijos-filologijos fakulte
tą. Nuo 1912 m. aktyviai 
,-eikė Vilniaus spaudoje, pe
dagogikoje. 1924-1931 m. 
buvo docentu Lietuvos uni
versitete Kaune, 1945-60 m.
Vilniaus universitete lietu
vių kalbos katedros vedėjas 
ir profesorius. Jis yra išug
dęs r.e tik daug lietuvių kal
bos mokytojų, bet ir ......
kalbos tyrinėtojų.

prof Juozui Balčiko"- mų organizatoriai ir prižiū- mai iš Vietnamo sakė. kad i 
P * dar bok Amerikos lėktuvų tenai mė-į

tomos dujinės bombos turi j 
baisų veikimą, žmogų sui-' 
ma baisios konvulsijos, jis* 
blaškosi, tamposi, vemia ir 
netenki: sąmonės. Aišku, du
jos nuodingos.

Dabar jau pono Johnso
no patarėjai pradėjo aiškin
ti, kad tos dujos buvusios 
pavartotos be jo žinios- No
rima sudaryti toki įspūdi, 
kad jis čia nekaltas.' Tai kas 
gi liepė tų dujų j Vietnamą 
nugabenti? Nejaugi ir tai 
buvo padaryta be jo žinios? 
Bet visi žino, kad be prezi
dento Įsakymo karo depar
tamentas nieko nedaro.

Kovo 26 d. sovietų val
džia Įteikė Amerikos amba
sadoriui Maskvoje protesto 
notą dėl vartojimo nuodin
gų dujų Vietname. Ambasa
dorius notą sugrąžino, pa
žymėdamas: "Nepriimtina

naši. beveik visi balsuotojai 
sustreikavo — nebalsavo.

Tai nepaprastas Įvykis, ži
nant sovietines sąlygas.

Gal vyk* j Alžirą
(E) Lietuvių muzikos ko

lektyvai. kuriems teks pasi
rodyti šią vasarą Alžire ren- 

lietuvių giamame jaunimo festivaly

KELEIVIS, SO. BOSTON

Graikijos karalius Konstantina^ (kairėje uniformuo
tas) lanko žemės drebėjimo paliestas vietoves. Per 6 
dienas ten žemė drebėjo du kartus.

i LAWRENCE NAUJIENOS
Mirė dantų gyd. Urbon rius (g. 1888), istorikas ir
Kovo 29 <1. trumpai šir- P°litikas’• »«> metu yra ate 

1 likęs archealogmius tyrinė
jimus Pabaltijy. 1938-1954 
metais jis buvo valstybinio 
muziejaus Stockholme di
rektorium. Švedijoje, Stock- 
hclme. jis vadovauja Pabal-

jišbmo anuujo'pasaulinTo tieci« komitetui. Drauge su 
karo dalyvis, apdovanotas Pjot. Normanu f JAV buvo 
pasižymėjimo ženklais. Pa
skutiniuosius 12 metų jis 
buvo Kaverhill miesto dan
tų medicinos Įstaigos vedė
jas.

Liko liūdintys žmona Ma
rija Aidukonytė-Urbonienė, 
sūnus Robertas. Mass. univ. 
studentas, duktė Linda ir tė
vai Stefanija (Norvaišaitei 
ir Jonas Urbonai

gęs mirė dantų gydytojas 
John P. Urbon. gimęs 1916 
m. Velionis gimė Lavvrence, 
čia baigė aukšteniąją mo
kyklą, o dantų medicinos 
mokslus Tufts universitete.

atvykęs ir Pabaltiečių Ko
miteto Stockholme gen. sek
retorius Arvo Horm. Horm 
yra žymus prieškomunistj- 
nės veiklos organizatorius 
Skandinavijoje.

LAIŠKŲ CENZŪRA 
LENKIJOJE

(E) Naująsis Lenkijos vi- 
Balandžio 1 d- palaidotas daus reikaltĮ ministras gen. 

Bellevue kapinėse. Į kurias Moczar, pertvarkydamas 
į palydė jo didelis būrys žmo- saugumo reikalus, žymiai su- 
nių. Karstas buvo pasken- griežtino laiškų cenzūrą. Iš 
dęs gėlėse.

Gili užuojauta 
šeimai ir tėvams.

Vaišu vos gautomis žiniomis 
(Dz. ”Polski“ Londone), 
numatyta mikrofilmais foto
grafuoti laiškus bei atviru
tes. gautas iš užsienio ar iš

„ . . . _ Lenkijos siunčiamus Į Va-Staiea susngo kun. Julius ka)1JS Iki §io) toks būdas
Gaspai ,ūnas. Tautines l*a'a' buvo naudotas tik susiraši- 
pijos Klebonas. Jis paguk y - najjmuį su U2Sieny gyvenan
ti nuėsto ligoninėje. čiais asmenimis, kurie buvo

Bon Sedoure ligoninėje atek j s ecialius
guu Aleksas Kaupinis jstaigu įrašus. Laiškų cen-

Sunkiai sirgo Jonas Milv.- 2Ūros ' grįežtinimas ailkina.
das, gu.ejo Clo.ei i igo- mas tUo. kad, naujųjų parei- 
nmeje, oabar senelių prie- nuomone, iki įi’.'jį bū.
į??d°Je;™SDP ?kimaS davo atliekama paviršutinis- 
ištiko n Bali I. Branką. ; 1

Vyks i Lietuvą

velionio

Serga

Jaunimo kongresasbus galutinai atrinkti Mask-į Atmestą notą atspausdino 
voje balandžio mėn. Lemu-, sovjetų spauda ryšium su 
gi adė vykusioje perziūioje, tuo Kompartijos centro ko- 
pagal Tiesą , daly v a\ęan- mitetas išleido pranešimą,

-------— sambliai kad sovietų ir Šiaurės Viet- wvnfcI ęcv iv v titiLctcic, ou*
tikra komedija. Ten jau jaunimo grupe, S. Son ec iot namo padaryta apsigynimo sirinkęs pirmojo posėdžio 
prieš rinkimus galima žinoti, vad. kamerinis orkestias įr^ gUtartjs jau ratifikuota. Ją 1965 m. kovo 27 d. Jaunimo pi. - 
kas bus išrinktas, nes išren- \ arpo choras) pasu ode e&ą sudarė premjeras Kosygi- Centre, Chicagoje, JAV. ap- 
kami tie. kurių nori partija, visi verti ateto\auti tęs- nas nrapita mpnp«i lan_ evaretpe Jaunimo
Kandidatų tėra tiek, kiek tivalyje.

Balsuotojai
Sovietijoje

'maištauja

rinkimai vra

l

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso Komitetas, su

JAUNIMO RAŠINĖLIŲ 
KONKURSAS

SLA 328 kuopa. Jamaiea 
Plair, Mass., skelbia kon-

nas. kai praeitą mėnesĮ lan- svarstęs 1966 Jaunimo Me-į šiaip _____ ~
kėši šiaurės V ietnamo sos- tų prasmę ir Kongreso tiks- , n V 1 mes 2-16 metų Vyks i
tinėje Hanoi. Sutarties tiks-1 lūs bei uždavinius, pradeda- kalbg raSnėlT'a^fe'IftlGvIp i ' Izabelė Bili 
Ias esąs: "Atremti Amen- mas savo darbą, kreipei:; ti Į Lietuvą pa
kos impenalizmo agiesiją .j ; iaiSvoio oasauiio lietu- cmiim-j .m,;-n.......e.,,.

lienė žada vyk- 
ą pasisvečiuoti.

M. Stonie
EGZILINĖS SPAUDOS 

PARODA HAMBURGEDilios vra dilios . . . pasaulio lietu-įgalimi giliausiaiJ1 J Komunistų partijos orga- vių jaunimą, kviesdamas jL ;,auti Lietuvai.“
, , . • J nas Pravda“ išspausdino: savo jaunatvės idealizmu Radiniai oasirašvti slanv-

"Gas isGas“ — taip yra, Vartodama dujas prieš pirmame puslapy karikatū- tiesti ' kelius tarpusavio! vardžiais. uždaruose vokuo- 
pavadintas kovo 25-tos die-' V ietnarno gyventojus dr ko- rą, vaizduojančią Laisvės bendravimui ir bendiadai- se pasiunčiami iki gegužės
nos Bostono dienraščio rnUnimSi yra to niasto gy- Stovyią, užsidėjusią uujo- biavimui plėsti, išeivijos iie- 15 d. John Audick 5 Sum- '7' ~ č -
"Heraldo“ vedamasis. Pa- ventojai). Ameiixa davė ko- kaukę ir laikančią kairėje tuvių tautinei gyvybei ugdv- nėr -■•uare Dorchester * konfeienciją Chicagoje. at- tuose miestuose
prastai šis dienraštis prezi- munistų propagandai tokios rankoje bombą su užrašu:, ti ir Lietuvos laisvės kov '
dento Johnsono politiką re- medžiagos, kokios jie patys' ”Gaz“ (dujos). j laimėti:
mia. tačiau dėl pradėtų var- niekad nebūtų galėję sukur- Amerikos spauda vis ra- įp-vnū. na-a ilin ii un šiniu įdedamas užlinintas —» —

........  ’ • • •• - - -• ................u kad tam komu- -1 J \ 3 pasaulio lietu- Simu įdedamas užlipintas §u pabaltieči ais. Prof. Nėr- nalai bei vienkartiniai leidi-
. . Y,’ •• - 1 vių bendruomenes, organi- kitas vokas, kuriame ant la- archeologijos profeso- niai ii kai kurios knvaosnistmęs Rusijos ir raudono- zacija£j spaudą ir radijo va_ peiio turi būti parašytas ra-Į man’ arcneoiogijos pioieso mai n kai kunos knygos, 

sios Kinijos atsiveria vis gi- iandė!es. prašydamas jauni- šinio autoriaus-rės tikras
mui dėmesio, jo siekimų su- vardas, pavardė, amžius ir 
pratimo ir visokeriopos pa
ramos.

toti Vietname dujų ir jis jau ti. Nuo Korėjos karo. per vi- 
pakėlė protestą. Kritikuoda- są laiką Amerika buvo kaiti
mas valstybės ir karo sekre- narna dėl nuodingų dujų ______ _ _
torius, ”Heiaidas“ sako: vartojimo. Ir visą laiką Wa-. lesnė praraja> Bet kalbėda

"Sekretoriaus Rusko pa- s^gtonas tuos kaltnumus, mas su Amerikos korespon
ieKretonaus kusko pa- užginčvdavo. Bet štai, dabar i dentai, Kiniios nremieras

skelbtas pasiaiskimmas ne- vvlshinatonas nats Drisioa-’ - A ,J. ,P , o not-onVomas Ticai • l asuingtonas pats prisupa i anąenen pasakė, kad Ame- ra paKankama^.. Jisai . . ^sta »<ad dujos iš tikrųjų! rikos imperializmo agresi-
’Mes nešiojame . duj.nj ka-; varto1amos. [’k v™ka^ L
rą Vietname . O tuo tarpui , . , , j Ja Vietname gaies^nu ią
mes kaip tik i toki karą esą- . aton?mfę bo™bą’ ’ PraraJ^ užpildyti ir Kinija

• " nekas kitas nebūtų galėjęslengvai salėsianti su Sovietu

pasitar-
PROF. B- NERMAN 

VIEŠNAGĖ JAV
(Ei Iš Švpdiios i .IAV\

(E) Laisvųjų Žurnalistų 
Sąjunga nutarė š. m. gegu
žės mėnesĮ Hamburge su
rengti dideli pasisekimą ki-

turėjusią

HPII WTTTTMTI I IIIMM1

Posėdžio dalyviai:
Komiteto Prezidiumą;

adresas. Ant šio (uždaro) AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 
voko išorės užrašomas tas LITERATŪROS FONDO

PRANEŠIMAS
pats slapyvardis, kuriuo pa
sirašytas rašinėlis.

Uz geriausia parašytus Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro,
ientrvąi salėsianti su Sovietu • • - l. > -y i • ia>me?US<lP-aS-1’JO? 3.Prem1’! 2-jĮ atsiminimų tomą TAU. LIETUVA netrukus bus galima gauti

me įstoję. ~ ------ z o--*lengvai galėsianti su bovutų pirmininkas A. Zaparackas jos: lo. 10 ir o doleriai. K *
sukeln pasaulyje tiek pasi-Į Rusija susivienyti. , (Lietuviu Studentu Sanin ----- '

"Dujinių bombų mes pri- piktinimo prieš Ameriką,! Atrodo, kad "šaltasis ka- gos JAV oirm., PLB Itsto-
statėme Vietnamo armijai, Riek sukėlė Vietname pa-jras 
kuri jas vartoja (mūsų lėk- vartotos dujos. Ir niekas ne- 
tuvais) prieš komunistus. Ir būtų tiek sustiprinęs komu- 
Rusk sako, kad dujos bus nistams nugarkaulio. Ame- 
vartojamos ir toliau, kur tik j jka prarado daug savo 
bus reikalo. draugų ne tik Azijoje, bet ir

"Karo departamento sek- kitose pasaulio dalyse. Pasi-j

darosi vis piktesnis, vas). vicepirmininkai G. 
Kad jis neužsidegtų, Ameri- Gedvilą (Santaros-Šviesos 
ka turėtų surasti kelią iš Fed. atstovas), V. Kleiza 
Vietnamo pasitraukti. (JAV LB Centro Valdybos

Kai praeitą rudeni rinki- i narys, PLB atstovas), G. 
mų kampanijoje Goldwate- Musteikytė (LSS Skaučių

relorius McNamara ir kiti piktino net svarbiausia A- 
aiskina, kad Vietname var- merikos draugė — Anglija, 
tojamos dujos nėra mirtin- ”Jeigu militariniu požiū-
gos: jos tik sunegalina (in- jju nemirtingos dujos ir bū-1 , „ *♦„ c “ ccU J kurstytojas.capacirate) priešą... tų pateisinamos.“ sako tas

"Gaii būti, kad tokios du- pats Bostono dienraštis, tai 
jos yra žmoniškesnis gink- politiniu požiūriu jų pa var
ias (jeigu toki žodį iš viso lojimas buvo didžiausia
galima taikyti karo veiks- klaida.“ 
marus), negu patrankos ir Jeigu tos dujos būtų to- 
kulkosvaidžiai, ypač kai kios "nekaltos“, kaip aiški- 
priešas maišosi su ramiais na gudrios VVashingtonu 
gyventojais. galvos, jeigu jos tik ašaras

"Tačiau taip dalydami ištrauktų, tai kam jas iš vi- 
mes laužom tradicinį mora- so vartoti?
toriumą prieš visokių dujų Antra, jeigu jos tokios 
vartojimą karo tikslams; to "nekaltos“, tai kodėl buvo 
moratoriumo laikosi visos keliamas toks triukšmas, kai 
valstybės jau nuo I Pasauli- Alabamos policija pavarto
mo karo baisybių pabaigos,; jo virkdančių dujų (tear 
kone 50 metų“- gas) uždraustai negrų de-

Ir nesvarbu esą. kad mū- monstracijai išvaikyti? 
sų karo sekretorius McNa- Bet netiesa yra skelbia- 
mara sakosi pats jas išban- ma, kad Vietname vartoja- 
dęs ir kad blogas jų veiki- mos dujos esančios tokios

Seserijos atstovė). R. Sta- 
niūnas (LST Korp! 
thuania atstovas.

Nariai:

buvo gąsdinama, kad Ame-| 
rikai būtų didžiausia nelai-! R- Kviklytė (Lietuvių 
mė. jeigu jis būtu išrinktas Studentų Sąjungos JA\ at- 
prezidentu. Bet dabar, po stove), G. Rinkūnaitė _(PLB 
rinkimų, ir prezidentas į r Kanados LB atstovė), K. 
-Johnsonas pradėjo stiprinti Sa^*Ii*u»kaitė (Š. Ameriką 
Vietnamo karą, ko reikala
vo Goldvvateris.

ris agitavo už griežtesnį ka
rą prieš Vietnamo komunis
tus, tai jis buvo smerkiamas 
kaip "trigger happy“ karo 

ir visuomenė

Kiekvienas jaunuoiis-lė knygynu0:;;e ir P38 kn>gy platintojus bei Fondo Įgaliotinius, 

turi progos išbandyti savo TAU, LIETUVA — 480 psL. kietais viršeliais, su autoriaus 
sugebėjimus. spalvuotu paveikslu, knygos kama S6.00. Uerkanticji TAU,

Laukiame gausaus varžo- LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera- 
U-vių būrio. : tūros Fondo leidinius:

SLA 328 kuopa
St. Kairio Lietuva Kodo pardavimo kaina S5.50 už $4.00 
K. Bielinio Dienojant ” ” $6.00 ” $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai ’’ M $6.00 ” $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietu Rusija ” ” $2.50

Liet. Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos atstovė), 
V. Šiaulys (Stud. Ateitinin- 

Jeigu to karo plėtimasSąjungos atstovas). A. 
buvo Amerikai pavojingas Sijeik; (Toronto Liet. Stu- 
prieš l inkimus, tai jis nema-; dentų atstovas) kun. K. Tri. 
žiau pavojingas ir šiandien. makas s j (pLB atstovas),

PRAŠO PAGALBOS
Vincentas Liulevičius ra- 

Neo-Li- šo pasaulio lietuvių istoriją, 
i kurioje nagrinėja lietuvių e- 
migracijos priežastis, kiek-

.. vieno krašto (kuriame gyve-
V. Kamantas (PLB atsto- na lietuviai) lietuvių įsikūri

mo sąlygas, religinę bei kul
tūrinę veiklą, pagalbą Lietu
vai ir kt. Darbas jau įpusė
tas.

Minėtam veikalui medžia
gos rinkimas yra sunkus ir

$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.

Norintieji gaii atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
it. Kairio spalvuoto paveiks*) reprodukciją (8% x 11’/-) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.negreitas, nes beveik nėra;

Studijų ar monografijų. Be-. Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
veik kiek\ieną faktą įeikia j>as Fondo įgaliotinius:
studijuo'ti- Kurie norėtų tą „ .. ,
, , , • P. Venclova, 6324 So. Maplewood, ( hicago 29. III.darbą palengvinti, prašomi K v k■».

3- Michelsonas

4$

mas nepasilikęs ilgesniam 
laikui. Nežiūrint kaip p. Mc
Namara tas dujas beteisimų, 
bet pasaulio akyse dujos yra 
dujos.

„KELEIVIO
banketui

V. Vijeikis (LSS Skautų 
Brolijos atstovas), E. Vilkas 
(LSS Akademinio Skautų 
Sąjūdžio atstovas).

Svečiai:

pat, kaip policijos vartoja 
mos riaušėms malšinti. Poli
cijos dujos žmogaus nekan i l i - • 
kiną, nuo jų tik akys peršti UaiaiHlZIO U 
ir ašaroja. Žmogus nuo jų

J. Valaitis. 1507 So. 511 h Avė.. Cicero 50. III.
A. Sukauskas. 2002 Ferdinand. Detroit 9. Mich.
A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd.. E. Cleveland 12, Ohio. 
J. Novog. 87 Windcrmere Avė Toronto 3. Ont.. Canada.

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

Visais Literatūros Fondo leidvklos įeikalais kreipiamasi šiuo

jam paskolinti istorinių lei
dinių bei istorinės vertės tu-i 
rinčių fotografijų.

Medžiagą siųsti Pasaulio:
Lietuviu Archvvo adresu: it v

5620 So. Claremont Avė..
Chicago. III. 60636, USA

St. Barzdukas (PLB vai- Lydraštyje siuntėjai pra- 
dybos vykd. vicepirm.). B. gOmj nurodyti, ar siunčiami 
Nainys (JAV LB Chicagos Spaudiniai ir fotografijos tu-
apyg. pirm ). ri būti grąžinti, ar padova- adreso: K. Bielinis, 29 West 57th St„ lOth fl., New York, N. Y„

Kongresas bus Chicagoje nojami Pasaulio Lietuvių 100i9#
1965 m. liepos mėn. pro- Archyvui, kuriame ir kiti' 
džioje. panaudos mokslo studijoms.1 i n
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

visa medžiaga, visas pasau
lis. Bet norint apsisaugoti 
nuo karų, reikėtų pašalinti 
priežastis, dėl kurių kyla ka
rai.

— Ar tada vilkas neplau
tų ožkų?

— Vilko, tėve, nepakeisi. 
Jis nori paėsti ir ožkas visa
da piaus. nes pats nemoka 
sau ėdalo pasigaminti. Bet 
žmogus neturėtų kito žmo
gaus skl iausti, nes maisto jis 

' gali pasigaminti pats savo

Dievas sutemose
(RECENZIJA IR KRITIKA)

S. MICHELSONAS

(Tęsinys)

VIDIKAS i jis visada buvo klerikalas,
Būdamas ligoninėje, 19601 lai koks^galėjo būti ” 

metais Vidikas norėjo dar verteik'"' 0 betgi kun.
atsi-
Yla

Iš tikrųjų, kodėl jie neti- 
’ ki? Nejaugi jie nuklydo nuo 
tikrojo kelio, kad nemato 
Dievo?

Ne. jie nėra paklydėliai. 
Bet jie tiki tiktai tą. kas yra 
patyrimais Įrodyta ir gali 
būti patikrinta, kad tai tik
rai tiesa.

Kiekvienas sąmoningas

atlikti išpažintį pas airi ku- loklu -aiko- 
nigą. Bet kai tas kunigas at- Nors komunistų Vidikas

Ar skaitei 
Į šias knygas?
PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 

i nės atsiminimai iš Sibiro 
i tremties kentėjimų, sura- 
, syti Algirdo J. Nasvyčio,

, • ’ 253 psl., kaina $3.00.laisvamanis tikėtų, kad yra F T
ir Dievas, jeigu būtų Įrody-• VIENIŠO ŽMOGAUS GY- 
mų, kad tokia esybė iš tik- VENIMAS (Juozo Adomai- 
rųjų yra ir jeigu būtų gali- čio-Dėdės Šerno gyveni
mą tai patikrinti.

ėjo, Vidikas pradėjo jį svei- buvo menkesnė žuvis ir nuo
protu ir darbu, reikėtų tik; kinti lotyniškai: “Laudatur tikėjimo nebuvo nutolęs, ta- x ...
pasauli taip sutvarkyti, ^ac^iJesus Christus...“ Airis ku- čiau, kai nebegalėjo bažny- Betgi tokių Įrodymų nėra. tanas Rūkas. 206 psl., kai- 
~"'1-------------- -------- i . i - ..... - na $2.00.

rius R. Mizara taip pat liu- Dievo.kyti ir tautoms bei valsty 
bėms, kad didžiosios nega
lėtų mažųjų skriausti. Šito
kią tvarką, tėve, siūlo soci
alistai. Bet kol kas dar ne 
visi jiems pritaria. Tėvas 
taip pat esi jiems priešingas. 
Dėl to mudu ir ginčijomės 
60 metų. Bet ne veltui, nes 
per tą laiką daug kas pasi-

dija savo laikrašty, kad Vi- Poetas Jurgis Baltrušaitis 
dikas buvęs silpnavalis ir niekad nebuvo laisvamanis, 
prieš mirti visiškai “protiš- ir kai savo kūryboj vienur
kai nusilpnėjęs“.

Vidikas mirė 1962 metais

mo bruožai), parašė An-

L1ETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

mų, jis vartoja sofistiką.' 100 dainų su gaidom dai-
Girdi, "dar nebuvo pasauly, navimui ir pianinui, suda- 
tokio mokslo, kuris būtų Iro- rė Juozas Žilevičius, kai- 
dęs, kad Dievo nėra“. Na, o na $4.50.
ar yra toks mokslas, kuris'GyVENIMO VINGIAIS, 

konverti- būtų Įrodęs, kad Dievas yra? dr. Paulinos Kalvaitytės-
Kun. S. Y la to nepasako. Karvelienės įdomūs atsi

minimai, 360 psl., kai
aa $3.50.

i kuri turi 343 milionus sekė- PLAUK, MANO LAIVELI, 
Šiaulių advokatas Kazys! JM. nčia jokio Dievo. Petro Segato eilėraščiai,

Ver.ciauskis, socialdemokra- Krikščionys tiki rabino H1 psL, kaina. ... .$2.00 
tas, gerai išmokslintas, bai-j Moišės (Maižiaus) Dievą. ^y^jųj^DIENIS U2 M1ES- 
gęs Dorpato (dabar Tartu) j sukūrusi iš savo žodžio visą y y Mariaus Katiliškio 17
universitetą, nepriklauso- i pasauli.

kitur paminėjo Dievą, 
kun. Ylai ir ji

tai

Paskutinėmis dienomis jis tas." 
labai sunkiai siigo vėžio Ii- Be to, laisvamaniai, nie-i Matyt, jis nėra studijavęs 
ga. Jo kojos buvo išputusios, kad neatsivertę. taip pat lai-1 budizmo. Budos religijoje,1
o visas kūnas išsekęs, visiš- 

iikeitė geiojon pusėn. Išaugoj j^aį sunykęs. Aišku, kad
: stiprios darbininkų organi- otas turėjo būti apmiręs. 
zacijos. kurios siekia teism- v,ln via rašo. kad.zacijos

' gesnio gyvenimo sutvarky- 
1 mo. Rusijos caro jau nebė- 

1

komi ' atsivertusiais“.

Kun. St. Yla rašo, kad.
Vidikui mirus, buvo atėję 

_ ............ ...... “Laisvės“ žmonės ir siūlė'
a. Sunaikinti ir kiti dikta- iaįdolįmui r^alba bet jiem1 UIUV01saeią, nepriKiauso-, pasauų. . novelių, kaina $5.00.

toriai-Nors jų vieton iškijo buvęJatsakyta, kad jis bū- MINDAUGO NU2UDY-
; n nuj i, bet ateis 
Į tiems. Pasaulis 
i si gei ojon pusėn 
' vas pasikeitei. tas su bažnytinėm apeigom kail.iųjų . žmogų. Bet kur jis?

ir Kultūros!
kleivai žiūri Į gyvenimą.
•jeigu vukas nori gyventi, tai . ~ B,et socialistams langų 
tu rokuoji, kad jis gali ožkų Jau nedauzai, o seniau dau-
paplauti, ir tai bus teisybė, zydavaJ. ..... . .
Bet žiūrint per mano aku- ^.e’.”e’ Malki, ne

1 linri^c n-žka tain nat nnri as pasikeičiau, ale SOCiallS- uuivijaiuco. Tai sukakčiai 1101 luS’ 0ZRd taIP I)at non atzvmėti balandžio 25 d ! gyventi: tai kur jos teisybė, tai sudžentelmonejo. Pirma
, y • ,° T ♦ ! Sai vilkas ia mauna9 Juk ii jie kunigus kritikuodavo, visbus iškilmingas banketas: Rai \llRasJ4 piauna. juk ji ė , ° , kiek
South Bostono lietuviu sa- nekalta, kad Dievas ją to- ziuieciavo pei langu., KieK 
Bouui cosiono lietuv ių sa į kuris klebonas turi gaspadi-
leje. Gal dar nežinai? j šutvei e.

" — Ir vilką

— Ei. Maik. kur taip bėgi 
galvą užrietęs?

— Noriu tėvui priminti, 
kad neužmirštum, jog suka
ko jau 60 metų, kai mudu 
ginčijamės

. , Negalima ir norėti. ,
Ne, Maiki. aš toks pat kunigai išleistų iš ^vo ran- draugijoms ir Kultūros i Negalėdami surasti 

generolas, koks buvau. R numirėlį, kuri jie aptar-Į ^ndrovei, kuri leido to pa-, kym0 teologai aiškina.
navo savo sakramentais. Dr. ?es mokslini žurnalą į Dievas yl-a nematoma
D. Pilka So. Bostone buvo materialistinio turimo sia% Betgi tas pneštarauja
aiškus laisvamanis bet kai knygas’ Lietuvos seime šventraščio Dievui. Tai ką aiskus laisvamanis, oet Kai smarkiai kriti- dabar tikėti’

kuodavo kunigus ir buvobe sąmonės, tai kunigas da_ - »>__ :______

— Kaip aš galiu nežinoti, ’
Maiki, kad jau visas svietas i kaitas?
kalba apie mudviejų jubiliu- 
šą? Pereitą naktį aš ir už
migti negalėjau.

— Kodėl?

teve, nėra 
kad jis vilkas. Ir jis 

nekaltas, kad jis stipresnis. 
Jeigu ožka būtų stipresnė, 
tai ji papiautų vilką. Kovoje 
už būvį, tėve, teisybė visada 
būna stipresniojo pusėje.

gaspadi 
nių. o dabar jau davė paka 
jų. Valuk to, Maiki, jau nė 
ia reikalo jiems langus dau
žyti.

— Na. tai gal norėtum 
prie jų prisirašyti?

atsa-
kad

dva-

, , . Todėl laisvamaniai ir ne-
jiems toks kietas oponentas, .... Rihliia

psl., kaina $3.
V'YNUOGĖS IR KAKTŲ- 

SAI, Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.

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

- Vis mislinuu ir misli-,----------------------r--.- f veikia Maikj Seniau buv0
nau uz ka mudu ginčijomės, — i>et žmogus. Maiki, ne- , . . , .nau. uz. ną uuu gi v ju , daug smarkesm. renkdaV0
per 6b metų? Ir ką aš gale- ra vilkas. Žmogų Dievas su
čiau atsakyti, jeigu kas man- 
toki klausimą pakištų?

— Galėtum atsakyti, kad j lll k’to piaud 
ginčijamės teisybės ieškoda-, — Aš. tėve. pilnai sutin
mi.

ris ir mirštančiam vyrui pa
šaukė kunigą- Iš to kun. Yla 
daro išvadą, kad “bedievis“ 

ma- Venclauskis mirdamas atsi-

žmogus vystėsi evoliucijos žiai Įrišta, kaina... $2.50.
Sally Salmi- 

nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai-

SUSiuarc uduaiiinn- jv, -----
Ir jie sako, kad maldomis 
negalima nieko išprašyti.;

- - i j , nes nėra nieko, kas ių klau-!
— Kad dabar jie nedaug ^e’ ( al ydamas konveiti-j Dievobaimingos moterys j ąy^i Gvvenimą turime kurti PANEVĖŽYS,

.................. ...... ......................... j * * . . i knyga apįe tą miestą ir a-

Nenuvirtusieji 'atsivertėliai’

Ir "Europos Lietuvis
no. kad kun. Yla persisten- vertęs prie Dievo, 
gė, darydamas “k 
tais“ (atsivertėliais)

tvėre padabna I save ir davė P™*"®®. diskusijas ir kli
jam .kurna taigi jis netarė- tvodavo visų svietų. O kai 
J o j ateidav o jų Mojava švente, i

si verteliais) tokius dažnai pašaukia kunigą sa-i jr gerjnti patys savo darbu 
’ ka*ie niekad ne- vo mirštantiems vyrams, ku- jf pl otu. ]r pasaulis būtų lai- 
) tikėjimo nuvir-’npbpfrali savo valios ____ toįrv

individus
buvo nuo tikėjimo 
tę“. Pavyzdžiui, Antanas

' rie jau nebegali savo valios 
pareikšti, ir beveik visada

na $5.00.
didžiausia

kaina

•i'1"**.* 7 '! &es ir su muzika bei būgnais;
Į ku’ kac utl* maršuodavo per Saubostono

- — Ale kažin Maiki, a: ! Let pasakyk, kam tėvas ne-> Brodvę j miesto sodą, kur 
reikėjo dėl to ginčytis? Juk šioji Kaidą. ! būdavo prakalbos. Jų kalbė-
sykį tu pats man sakei, kad — Nu čia tai tik taip sau, . tojai šaukdavo: šaiįn caras! 
teisybės nėra ant svieto. Kas į dėi pana benjos. 'šalin visi karahAi! ” ”
vilkui teisybė, tas ožkai ne-; — O ką reiškia tokia "pa-i vainos! Tegyvuoja 

„„„ „„t tėve? Ar tai ne j brolybė!

Smetona. Juk visi žino, kad }UOg palaidoja su bažnytinė-
i tai iškeldavo raudonas fla- ■__________________ _ ___ ' apeigomis; bet tai juk

- ____ r..______ t_________: i____ ' 7^^ -----  ---- o Vari i

Šalin
, - tautųteisybė. Taip yra net ir po- nabeįija**, tėve? Ar tai ne į brolybė!

litikoje. Kai Maskva pasa-■ savijauta, kad gaii kirsti ki-J _  Ąr tėvas tam priešin-
ko: “Da!“ tai Vašinktonas tam per galvą? Juk kitokio1
atkerta: “Nausa!“ i tikslo kardas neturi. Jis ne-

— Bet aš tėvui neišaiški-; tinka nei malkom skaldyti,
nau, kad ir neteisybėje gali Į nei šienui piauti, nei bulvėm 
būti daug teisybės. į skusti. Kardas yra kovos į-

— O kaip tu galėtum tokį ‘ rankis. Bet jis yra senovės
bizni išaiškinti?

— Visai paprastai, tėve.
Juk gyvenimas reiškia kovą 
už būvį, ar ne?

— Gal ir taip. nežinau.

gas:
— Ne. Maiki! Prisipažin

siu, kad sykį ir aš sušukau: 
“Šalin!“ Ypač man patik
davo. kai mūsiškiai užtrauk
davo: “Atsisakom nuo se
nojo svieto“, ir užbaigdavo: 
“Tegyvuoja laisva Lietu
va!“ Būtų gerai. Maiki, kad

nereiškia, kad jie mirdami 
i “atsivei tė“. Surinktos iš to-

— Ale aš tau pasakysiu, kių šaltinių žinios neturi jo- 
Maiki, kad tu turėtum kur kios vertės, o kun. Yla dau-; 
r.ors paskolinti ilgesnes kel- giausia tokiomis žiniomis irj 
nes. Juk svečių bus ir iš to- remiasi.
liau. Girdėjau, kad nepras
tos asabos rengiasi iš Čika
gos, Naujorko ir Connecti- 
euto. Taigi pasidabink!

— Reikėtų ir tėvui naujos 
uniformos, bet dabar jau 
per vėlu apie tai galvoti.

mingesnis 
galvotu.

jeigu visi taip

(Galas).

Kodėl laisvamaniai netiki?

— Na, tai gudlak. Maiki! ties žmogaus sutvėrėjas.

pvlinkę, 430 psl.
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai,

| premijuota knyga, 80 ps1,
•==2.-—------------------------------------- ' kaina $2.00.

........ ..... | JETUVIŲ IŠEIVIJA A-
3 MERIKOJE. St. Michelso

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina............... $1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARAŠYTA 
KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija: 
Amerikoje.“ DAUG PA
VEIKSLU. KAINA MINKReligingi žmonės nepajė

gia suprasti, kodėl laisva- SIAIS VIRSAIS $4.00 
maniai netiki, kad yra Die- KIETAIS—$5.00 
vas. pasaulio kūrėjas ir pa-,

liekana ir šiandien juk ne
marioje. Šiandien yra gami
nami daug baisesni kovos į-
rankiai. \iena atominė jūs ir per banketą sudainuo

tumėte “Mah-selietę“.
— Bankete, tėve, bus ki

tokia programa.
— Tai “Marselietės“ ne

bus?
— Rodos, kad ne.
— Kodėl?
— Kaip sakiau, rtuo to 

laiko daug kas pasaulyje pa
sikeitė. “Marselietė“ būda
vo dainuojama prieš caro 
valdžią, bet dabar caro jau 
nebėra. Na, bet Į banke
tą tėvas vistiek ateisi, ar ne?

— Šiur, kad ateisiu. Bet 
prie garbės stalo tu manęs 

Aš kičine parėdką 
Girdėjau, kad

bomba per paskutini karą!
_  Taip. tėve, tai yra ne-' nušlavė visą Hirosimos

nuginčijama teisybė. Ir kai 
vilkas suėda ožką, tai reiš
kia, kad jis nori gyventi, ko
voja už būvi. Kovoja ir žmo
gus. Toje kovoje žūva net
tautos ir 
shingtono

miestą ir sunaikino 70,000 
žmonių. Jau ir patys tokių 
bombų gamintojai pradėjo 
būkštauti, kad kitas pasau
linis karas galės sunaikinti

valstybės. Wa- visą civilizaciją.X • * M. ’l -T *1"Maiki, tokios smerties 
ir aš bijau. Galėtų net ir 
mūsų Lietuva pražūti, jeigu 
Vašinktonas pradėtų ginčy- 

ma “šaltuoju karu“, bet pa- į tis su Maskva tokiomis bom- 
skutiniais laikais vietomis ( bomis- Turime melstis, kad 
jau pradeda liepsnoti. Pra- Dievas nedaleistų prie to.

nesutikimai su
Maskva taip pat yra kova 
už viešpatavimą pasaulyje. 
Iki šiol ši kova buvo vadina-

dedama vartoti net ir nuo- Ne. tėve, žmogaus pn-
dingos dujos. Galima pasa- gjmties nepakeis nei mai- nematysi. P 
kyti. kad vilkas dar nėra • dos, nei Dievas. Tiktai patys. pažiūrėsiu.
toks blogas, kaip žmogus.; žmonės galėtų nuo tokios j Napcleonas Jonuška užor
nes vilkas vilko neplauna 
o žmogus žmogų žudo- Tai 
yra gyvenimo tiesa, nors ir 
skaudi.

__Džiūsta minut, Maiki.
Aš tau pasakysiu, kad tu

katastrofos apsisaugoti. deliavo visą vagoną kalaku-'
— Ir aš taip mislinu. vai-; tu Vermonto šteito, taigi ’ 

ke. Reikėtų sunaikinti visus rejkė^ prižiūrėti, kad gaspa-
atomus. ! dinės gerai juos iškeptų.

— Ne, tėve. atomų nesu-; — ^a pasimatysime 
naikinsi, nes iš jų susideda g^je-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės Įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių

ŽODYNAI

Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą dyna*,

kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- Psl- aPie žodžių, kai
• * 1Mžame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, j 

silpni jungiasi 
kai kurie gy
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Keleivio administracijoje » z- j -,.x , MURkLYb, A. Giedriaus gražigalite gauti siuos kiekvie
nam reikalingus žodynu*-

Anglu lietuvių kalbos žo-
V. Baravyko, 36o iENIŠI MEDŽIAI, roma

nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl.. kaina $1.50

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

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

.. , i o<7/./-ia cii i v. • ANGLŲ KALBOS GRA-sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 27,000 žodžių. 511 psl., kai- ^^TIKA, 215 psl., kieti vir-

įiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų,

jyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors žodžių, puslapiai,
<a priešų dantų ir aštriu snapų paragauti. kvina ........................ $6.00.

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

skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- į naitė ir šlapoberskis. apie

saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams

na — $5.00. sėliai, kaina.............. $3.50

.. dvna*. Viliaus Peteraičio, II 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 su persiuntimu. |a>da daGg|ab Kaip 30 0w,

Lietuviškai angliška* žo- VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

636 E. Broadway

“KELEIVIS’

So. Boston 27, Mas*.

žodžių, 586 psl., kaina $7.00.
Dabartinės lietuvių kalbos 

žodynas, . edagavc prof. J. 
Balč’konis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ....... ............. $12.01)

novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:

Sn. Boston 27, Masa. 
636 E. Broadvray,
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MOTERŲ SKYRIUS ŠVIESIOS VELYKŲ ŠVENTES 

DRAUGE SU PAVASARIU 

TENUŠVINTA TAVO ŠIRDYJE, 

MIELOJI SKAITYTOJA!

Teises patarimai

IRENA JOERG

Daine
(Tęsinys)

Kauno mieste (tačiau didžiausiam mano tėvo nusi
minimui) aš pradėjau studijuoti iilosofiją. Bet neilgam. 
Visai netikėtai, beveik per naktį, mus užplūdo bolševikai. 
Baltiečių Golgota prasidėjo. Plėšikavimai, žudynės. De
portacijos į Sibirą. Mūsų ūkis Bareikuose (taip vadinosi 
toji apylinkė) taip pat neliko išsaugotas. Kažin kokie 
rusai pasidarė jame šeimininkais. Dėdė Jonas turėjo kaip 
arklių bernas vai yti tvartus. Lietuvos kariuomenė tapo 
išsklaidyta. Vieni karininkų pateko i Rusiją, kiti buvo su
kišti į kalėjimus. Mano tėvą taip pat įmetė kalėjiman ir 
tik per stebuklą jo nenušovė. O tasai ”stebuklas" buvo 
nauja invazija, šį kartą vokiečių kariuomenė įžengė i 
Lietuvą.

Tai buvo 1941 m. karšta birželio diena. Užkimštomis 
Kauno gatvėmis rusai galvotrūkčiais traukėsi į Rytus- 
Man dar pavyko pasiekti paskutinį traukini, kuriuo aš 
skubėjau namo — į Bareikus. Aš jau seniai bebuvau Ba
reikuose buvusi ir visa širdimi ilgėjausi dėdės Jono. ku
riam pati pirmoji troškau pranešti, kad i-usų vergija pa
galiau pasibaigė. Bareikų mažoje stotelėje mane perspėjo, 
kad eičiau aplinkiniais keliais, nes dar visur bėgdami rusai 
kaip įmanydami gynėsi, o artimiausias kaimas jau buvo ' 
net vokiečių užimtas.

~ Aš niekada negalėsiu pamiršti tos akimirkos, kai pa
vargusi ir įbauginta pasiekiau mūsų namus. Sunkios ąžuo
linės durys, dabar perskeltos, buvo plačiai atvertos... Vi-' 
šame kieme buvo matyti išmėtyti ir sutepti mūsų senolių t 
paveikslai, ir sutriuškintų baldų gabalai kyšojo iš kiek- į 
vieno kampo. Tvartuose bliovė išalkę gyvuliai. "Dėde Jo- j 
nai“, ėmiau visa virpėdama šaukti. Kažin kas iš kluono į 
prisiartinęs prie manęs paaiškino: ”Jis guli laikinai pa-Į 
laidotas čia pat sode, už namų. Nauji šeimininkai bėgda- i 
mi...“

Sukniubau į mūsų senosios Magdės rankas. Norėjau 
vilktis vidun, bet geroji Magdė tv irtai laikė mano dreban- į 
čias rankas. ”Ten guli dar visiškai pasigėrusi vokiečių ko
vos grupė“.

»
Be kvapo, smaugiama gerkle, ašaromis užplukdyta, ’ 

žiūrėjau į Bareikus — savo numylėtąją tėviškę. Nuo mano 1 
buvusio kambario lango neaprašomai liūdnai plevėsavo 1 
baltos sudraskytos užuolaidos. Iš visų patalpų skambėjo 
pasigėrusių kareivių balsai. Magdės tylus raudojimas, jos

Benediktas Rutkūnas

SNIEGUOTAS BALANDIS

Balandis. Palijo. Sušilo.
{ saulę stiepiasi diegas.
Bet kartais šiaurys ima pūsti, 
ir iškrenta sniegas.
Pumpurai traukias iš šalčio 
ir dreba diegai žaiialūpiai. 
Pavasaris iškelia galvą 
ir vėlei pasineria upėj.

Janina Narūne
(Vaikų literatūros kūrėja)

PAVASARĖLIS

Tu, pievele, tu, margoji.
Tu pavasarį nešioji,
Vėjas supa gėlytes.
Bitės dūzgia aplink jas.
Medumi taip kvepia žiedas.
Jis paliečia mano pėdas 
lr taip tyliai kužda vėliai:
"Koks gražus pavasarėlis! “

PAVASARIO PASAKA

Berželių alėjoj 
Lapeliai virpėjo.
Pajudinti vėjo.
O beržo šakelė 
Lingavo paukšteli 
Tarp savo lapelių.
Čiulbėjo ulbėjo 
Meilus giedorėlis:
Pavasaris kėlės!

Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa
kyti j 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, Attorney at Law,
8 Belgrade Ave_ Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Klausimas
Mudu su vyru turime dve

jus namus; kiekvienas na
mas yra trijų butų. Mes gy
vename viename bute, taigi

ti man pusę nuomų atiduoti, 
juk namai abiejų vardu?

Nepatenkinta žmona
Massachusetts

Atsakymas

tition for partition). Kol a- 
bu gyvi, visos nuomos pri
klauso išimtinai vyrui; žmo
na neturi jokios teisės i nuo
mas.

ŠEIMININKĖMS

Velykų riešutinis tortas

Reikalinga medžiaga:
1 puodukas valakiškų rie

šutų (juos sumalti).
1 puodukas cukraus,
8 kiaušiniai, 
pusė puoduko miltų, 
pusė arbatinio šaukštelio 

sodos Royal.
Trynius sutrinti su cukru

mi. Kai visa medžiaga bus 
sumaišyta, i tešlą Įmaišyti 
išplaktus astuonių kiaušinių 
baltymus. Tešlą sudėti i dvi 
formas. Kepti pusę valan
dos 350 laipsnių karštyje. 
Tas dvi dalis perdėti tepalu 
pagal nuožiūrą, o viršų ap
tepti citrininiu liukru ir pa
puošti.

Biškoptas

Aštuonis trynius ištrinti 
su vienu puoduku cukraus, 
pridėti ketvirtadalį gabalo 
sviesto, puoduką miltų ir 

’ kvepiančių priedų pagal

išnuomojame penkis butus.
Atmetus visas išlaidas, k. a.. .. . . . . , .,
mokesčius, draudimą (insu- . Vedusni "ekilno-
rancel ir mortąage mokčji- J*™8*, !u«asK M^achu- 

vi J? ~ • setts valstiioie beveik visuo-mus. lieka nemažai metimu, J K
naiamu Namai vra abieiil met yra kaip0 Tenancy by pajamų. darnai yraabiejų ERtirety« Reiškia, abie- 
vardu: mano ir vyro. Turi-, . , \ v ime dvi ištekėjusias duktė-! jų vardu, vienas be krto ne-
ris ir anūku bet m astai su- ‘ gah Parduot1’ 0 tas, kuris il- 

p i I giau gvvena, paveldi. Jei na-
gyvename, nes vyras vaka- s ’1 , „ .,
rais išeina, vėlai pareina na-, maj y‘a e ncy y
mo, o parėjęs vis ieško vi.' Entirety“ nuosavybėje. vy- 
sokių priekabių, žmonės sa-' ™‘?rbazm°™
ko. kad jis turi kažkokią mo- ‘^"s 2” ieko is W skoni , o visa tai sumiaišus— 
ten, su kuria flirtuoju bet nepriklauso- Skyry- vieną arbatinį šaukštuką so
man atrodo, kad jis girtuok- ;vwkllfi namai pavirsta dos Royal ir išplaktus $liauia ir lošia kortomis Kas boms ivykus’ namai Pavirsta liauja ir losią kortomis. Kas „T j Common“, ir
io, tokio seno, dabar ir be- J. , . ’
norės Pinigu banke turime kiekvienas (vyras ar zmo- nores. Pinigų banke tunmeĮ na) kreiptis j teismą,
mažai, nes jis daug išleidžia. 
Dabar, jeigu jis mirtų, ar 
man liktų namai, ar vaikams 
tektų? Be to, jei aš nutar
čiau su juo išsiskirti, ar aš 
gaučiau pusę abiejų namų?

Nuomų aš visai nematau. 
Abudu dirbame, bet jis dar 
prie savo algos turi pusėti
nai pinigų iš namų. o aš tai 

» tik savo algą ir tiek, kiek jis 
man duoda pragyvenimui. 

Ar aš galėčiau jį privers-

plaktus 8
kiaušinių baltymus.

Kepti dvi formas. Dvi pu
ses pei dėti abrikosų marme-

prašydamas padalijimo (pe-, ladu, paliukruoti ir papuošti.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOSS

Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanot’
DEL LAISVOS LIETUVOS. Listt. 

▼oi socialdemokratų raita* dei bo' 
ševikų okupacijos ir teroro Lieto 
▼oje. Kain*......................... - 25 Cm

tVTLG.-’NIS I PRAEITI K. 1
domūs atsiminimai, 477 pal- kai 
n. ....................................... 25.00

„Moterį! Balsas“
rais. Joms to pakanka, nes 
tuomet jos įsigyja lygų su 
vyrais turtą, lygu mokslą ir 
lygią laisvę. Darbininkėms

Keleiviui“ minint 60 me- kė. Štai ištrauka iš jos ižan-,t0 ne?alį Pakaktl- nes lygios 
skundai ir dejonė perskrodė mano sielą- Nebuvo čia dėdės tų sukaktį. reikia pažvelgti ginio straipsnio pirmame su vyrai? ^lses. taJ relskia
Jono, nebuvo namų ir tėvo. Man reikėjo skubėti atgal į įr ; moterų veiklos praeitį. ”Moterų Balso“ numery: !mum^ pirmiausia lygų ne-
Kauną. į miestą ieškoti tėvo. kurioje ir "Keleivis“ vaidi- "Didžiuma moterų susi- V’ lsnaudoJJm^- Mes tu_

nn n/monVo vaiHmoni vien ’ JJiaziuma moterų susi- | nme kovoti kartu su vyrais
Dar tą pačią naktį mūsų buvusiai Magdei pavyko.: ™ ą ^HamaZmoTe^ teSš ™?inus.io.s tik parėdais . ir dė, visiško to išnaudojimo 

niekam nepastebėjus, parūpinti vieną mūsų užsilikusių . 4„gr<ui,;,in<. "Kpilitini“ ir bbz^ciais- ^ūsų pareiga prašalinimo“.
, VT- — i i- - i i • . — i - -, - 1 - - kitiems tų laikų progresy- tMo^Mrteru ^BaSs“ L Nežiūrint kaip Petnkiene

link. Vieškeliai buvo kareivių užkimšti, teko naudotis mis- , viams laikraščiams pade-i naikinH visa nikta ir 1Os galvojo,
kais ir pievom, tačiau miesto būta nepertohausia, ir, jam dant, 1908 m. Brooklyno į -J“fik - HaSninkes ateitis parode? kad m°tenms
artėjant, paleidau arklį, kad pėsčia pasiekčiau niokoja- Lietuvaičių Apšvietos Drau- • tamsvbėie laiko. Jis buvo daug len^viau Vlenor? 
mąjį Kauną. Beveik kiekvienoje gatvėje dar gulėjo rusų : sijos buvo sušauktas pirmas kovos su moterų darbininkių °r 511 vvrais kovoti
kareivių lavonai, ir beveik kiekvienas namas buvo krau- lietuvių moterų suvažiavi- išnaudotojais, kovos dėl mo
jais nuteptas. Iš daugelio kampų girdėjosi laukinis juokas mas, kuriame gimė pirmoji tenj lygių politikos teisių ir 
ir sukrečiantys riksmai: kareiviai plakė žydus ir draskė Lietuvių Moterų Progresy- su moteries pavergimu šei- 
jų moterims drabužius nuo kūno. į Sąjungos *uopa._ 1 ors moje. get kartu jisai ir nesi-

. 1 1 - -- v 1................. Įka i tohau darbas sunkiai ėjo. vis moterų bei mergi-
Taciau musų bute manęs lauke iš kalėjimo įssigelbe- j dėlto moterys rankų nenu-; kurios vien tuštybes gai- 

jęs tėvas, beveik iki neatpažinimo iškamuotas. Buvęs į leido. Netrukus Worcestery, j «
pilnas jėgų ir išdidumo, ambicingas ir griežtas kavalerijos ; Mass., įsikūrė antra kuopa, 
majoras 
kažin kas

ar kartu su vyrais kovoti 
dėl ereresnės darbo žmonių 
ateities, jau turint balsavi
mo teisę. Nuo to laiko, kol 
moterys iškovojo lygias su 
vyrais teises, jos toli nuėjo 
ir daug ka laimėjo.

Nor< ’Moteru Balsas“ bu
vo nedidelis, 16 mažu pusią•gų Ii lSulUUinO, <imoivlllgclb II gIIcZ,L<l> ndvdiei ljus> XU.<»so., joirvuic omiu ! T n V Ko " 'm o tll mn-1 netlHICHo, JU pu.-ia

dabar gulėjo prieš mane lovoje visiškai palūžęs Ir taip, kuopa po kuopos, - - vioai laikraštukas, vis dėltoo ' : Lietuvių Moterų Progresy- terų bei merginų buvo visai a o numeris buvo ido,
;   ouo-n ne vietoje. As gerai atsime- £. . . „ vi vus Susivienijimas augo

Aš sukaupiau dar savo truputį pasilikusių jėgų (aš , jųu0 1914 jau prasidėjo 
turėjau pareigą išsakyti jam visą išgyventąjį baisumą), j gyvesnis moterų sąjūdis, o 
bet, matant jo veidą, užgeso širdyje paskutinė drąsa ir! 1918 m. spalio 13-15 d.d. 
kilo pasiryžimas sakyti ką nors kita, tik ne marinančią i Brooklyne buvo sušauktas 
tieSąe ' jau pirmas LMPS suvažia-

. . _ x - u— I vimas, kuriame dalyvavo 21
Taip, mielas Drauge, nuo tos akimirkos as susibiciu- j atstovė. Kad ir stengtasi tai 

liavau su Melu, kurs vėliau visur mane lydėjo. ? slėpti, bet ir šiame suvažia-
Aš sėdėjau ant tėvo lovos krašto ir, suėmusi jo ran- j rime jau pasireiškė nemaža

kn« kalhpian ta i n tikrai Bareikuosp vra viskas ’ nuomonių skirtumų tarpekas, kalbėjau. O. taip tikrai, Bareikuose >ia vl Kas, ^vių. Vis dėlto, kaitą 
tvarkoje aciu Dievui, dedei Jonui - jam einasi gerai. minesį pagirodė
Ne, atvykti negalės taip greitai. Keliai suniokoti — ir kur pirmasįs LMPS organo 
ten — tiek karo vežimų, tankų, kareivių. Ir gyvuliai be- „Moterų Balso“ numeris, tai 
veik visi išliko — žinoma, keli menkniekiai — be reikš
mės. O, taip, ir samdiniams nedaug kas atsitiko. Kas, 
laukai? Ak, dirvonai pilni javų.-, ir žolė pievose — kaip 
mūras“...

Laiminga šypsena slankiojo tėvo lūpomis, kai jis 
ramiai mano rankose užmigo.

(Bus daugiau).

vietoje. Aš gerai 
nu, kad LMPS buvo kaip tik 
ir sutvertas panašioms mo
terims pritraukti į savo eiles, 
kad jas būtų galima prala- 
vinti ir apšviesti. Bet jei per 
"Moterų Balsą“ jas vien 
barsi ir smerksi, be pasigai
lėjimo jų silpnybes riešai 
plaksi, tai jas nuo LMPS tik
rai nubaidysi ir nieko neiš
mokysi. Mandagumu ir šval-, 
numu būtume daugiau lai
mėjusios.

Toliau K. Petrikienė aiš- 
moterys laikinai nuomonių i kino ir kuo mes. progresy- 
skirtumus lvg ir pamiršo ir vės. skiriamės nuo kitų mo- 

■ ”—’ terų, kurios taip pat lygių
A __ __ ____visos džiaugėsi savo laikraš

čiu.
Pirmutinė "Moterų Bal

so“ redaktorė buvo K. Petri
kienė. kuri vėliau tapo kai
riojo sparno karšta šalinin-

teisių sau su vyrais reikalau
ja. Ji citavo "Britanijos Mo
terų Balsą“:

"Turtingos moterys reika- jom? §vietė
lau ja vien lygių teisių su vy

J * < ' ’< -M X

DIENOJANT "knygnešiu kara’isu-’-
sūnan? Kioro Bielinio idomfi? nt«i 
minimai. 4*4 nei- kaina... .28.0°

1208 METAI. Kipro Bielmio atsimi
nimu antroji dalis, 592 euslanisv 
Kaina ........................... .........

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos sn raidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos daino- 
turinys, todėl tinka dovanoti rr 
HetuviSkai nekalbantiems, iri*** 
228 pas!, kaina ..................... 25.0d

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. P» 
rašė E. Vandervelde. verti Verda

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ze 
ras radovėlis lietuvio kalbos mo 
kytis angliukai kalbančiam. 14J 
gsL, kaina ............................ 21.25

2EMATTCS RASTAI. Garsiosios nt 
sų raiytojos piratojo karo me» 
Amerikoje paraivti vaizdeliai • 
rašytojos paveiksiu. 128 paslepia- 
kaina...................................... 50 C’

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
įė Ikonas Bliumas. Trumpa 
i zmo aiSkin'nmas. Kaina 25 •

mus ii Įvairus. Išskvrus K. 
Petrikienės įžangini straips
nį. iame dar tilno straipsniai 
velionės žemaitės. V. Kap
suko. M. Račiūtės-Herma- 
nienės, N. Stilsorienės ir ki
tų. Be to. buvo žinių iš viso 
pasaulio, buvo koresponden- 
ciiu. eilių valgiu receptu ir 
žinių iš LMPS veiklos- Pro- 
gresiečiu dauguma buvo jo 
pirmu numeriu ne tiktai pa
tenkintos bet džiaugsmas 
buvo didžiausias. Ir nenuo
stabu. Juk tai buvo iu orga
nas, kuriame ios pačios ga
lėto 1-ašvti. toms rūpimus 
klausimus kelti ir iuos svars
tyti. Tai buvo lyg kokia sau
lė ju gyvenimo padangėje, 
tiktai gaila, kad neilgai ji

JUOZAS STALINAS, arba k*. 
Kaukazo iSponia buvo pasidaro 
Rusijos diktatorių. Kaina 26

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje- Kaina ....................28.50

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo Istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 98 psl. 
Kaina .................................... 60 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nno 
seniausių laikų iki Lietuvos no- 
priklauacmybės galo 1796 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pu 
veikalų, 298 paL, geras popierius 
kainu ........................................ 210.04

ALTORIŲ SESELY. V. Potino-My- 
ko'aido romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys įrištos J viens 
Autorius, pats buvus kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kieti virėsi. 821 puslapis 
~ ‘ .................................... 28.00

NEMUNO suivvc.
ko romaias iš 1935 metu Suvfaat- 
Jos ūkininku «ukilimo p-ieš Sm* 
tonos diktatūrą. Pirma dali' 38“ 
pal. Kaina................................ 23 •*.

NEMUNO SCNCS. Andriaus Vaini
ko romano antroji daiis. 42fi dus- 
lapiai. Kama .............................. 24 OO

LIETUVTU ISEIV-JA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašte Ti-tu-iu istoriiu. 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 5OŪ puslapiu. Kai
na kirtai? viršais 55.00. minkštai* 
viršais ...........................................

JETUVA BODO Stepono i. a irs
ią bai vaizdžiai Ir įdomiai parašyt* 
atsiminima' kaip Lietuva kė’ėoi 
iš miego, geriausia dovana kie»- 
riena proga gražiais kietais vą

šeliais, 'Kastruota. 416 ousb-piu. 
didelio formato Kaina ____ tR kO

4OC1 Al .DEMOKRATIJA TR 8OL, 
AEVTZMAS. Pagai Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuj 
klausimu knygutė. Kaina. . 25 C.»w

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Aniceta? himnus, daugy- 
oė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ......................... S6.5O

LIETUVOS SOCIAI.DEMOKRATV 
PARTIJOS PROGRAM1NCS GAJU 
REG, 32 psL, kaina.........  26 Cna

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilk-u Pritaikinta 
Amerikos lietuviam:. 144 pu-la- 
pių. Kaina .................................. 21.0*

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienybės, Sū psl., kaina .. 51.88

ŽEMAIČIŲ KRTKSTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių Krik
što laikų, kieti apdarai .... 23.66

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA. paraM 
M. Afichelsonier.ė, 250 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių recectų, 
132 puslapiai, kaina............... 21.22

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Joną? Karys, la
bai daug paveikslų, 256 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ 25.08

SIAURUOJU TAKELIU, K. H 
Kriaučiūno atsiminimai iš J Jeto- 
vos ir i? Ame.-ižu, lietuviu gyve
nimo. 178 psi., kaina ........... 22.08

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai » 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kalba ........................ 2R Ck.

DEMOKRATINIO SOCIALI Z.M v 
PRADAI. Populiari ir nai; tinga 
knyga šių dienų klausimais so- 
prasti. Kama ............................ see.

f
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i M. Michelsonienė

UftMkymuB ir pinigu* prašome dusti šiuo adresu: 
KELEIVIS

So. Boetoa 27. Maaa.
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VIETINĖS ŽINIOS
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Ar jau turite
„Keleivio,, banketo bilietą?

Patartina tuoj įsigyti, 
nes jų gali greit pritrūkti!

Bostono spaudos žmonės pas Keleivio redaktorių 
Jackų Sondą. Iš viršaus i apačią I-moje nuotrau
koje sėdi Dirvos red. narys St. Santvaras. Aidu 
redaktorius dr. J. Girnius ir buv. Keleivio Moterų 
skyr. red. Margareta Michelsonienė. stovi pats 
šeimininkas. Draugo koresp. P. žičkus. L. Enci
klopedijos nuolatinis bendradarbis A. Mažiulis ir 
Naujienų koresp. J. Jašinskas.

II-roj nuotraukoj—St. Santvaras, dr. J. Girnius. 
J. Jašinskas ir Keleivio bendradarbis St. Griežė- 
Jurgelevičius.

Hlčioj nuotr. tie patys, kalba dr. J. Girnius.

IV-toj nuotr. S. Michelsonas. latvių žurnalistas 
O. Akmentinš. Pr. Šveikauskas ir A. Puskepalai- 
tis.
V nuotraukoj A. Mažiulis su P. žičkum.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiaus:a ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir »a.oo iidžiauaį ka
pitalą. ____
Sąmoningas neiovH NMiišEG vj'rrril APDRAUDOS. bet 
stoja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA aporauaa gera, 
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalibe globa. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DLGDA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo SI 00.00 iki 
110.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir 
apsaugai nuo netikėtų sunkumu.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais

SLA liroje pašaipa tuo svarbi, kad Hgos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos fki gilios se
natvės.
SLA kuopos ym žymesnėse beturiu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesniu informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
807 West 30tb Street New York 1. N. T.

n.
KELEIVIS, SO. BOSTON

Komp. Juliaus Gaidelio vadovaujamas mišrus choras dalyvauja Keleivio sukaktuvinio banketo 
balandžio 25 d. meninėje programoje.

Puslapi* šeptinfao

Dovanos už naujus skaitytojus
"KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 

VIENĄ NAUJĄ METINĮ "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
RAINA $2.50.

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

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

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI "KELEIVĮ“. 
KAD JIS GAI.ĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS.

Atsimink „Keleivio“ banketą

Kas bus literatūros vakare?
Literatūros vakaras Bos

tone jau yra labai seniai bu
vęs, tad Kultūros Klubas ė- 
mėsi iniciatyvos tokiai kui-Į 
tūrinei pramogai surengti- i

Svarbiausia, šiame paren
gime norima pagerbti rašy
toją .Marių Katiliški, kurio 
išgarsėjusi veikalą "Miškais 
ateina ruduo“ kadaise pre
mijavo bostoniškė Lietuvių 
Enciklopedija.

Šiame literatūros vakare,
1 kuris Įvyksta balandžio 24 Į 
d. Tarptautinio Instituto pa- 

' talpose dalyvaus ir pats iš; 
Chicagos atvykstąs Marius

Katiliškis, o taip pat iš Ka
nados bostoniškių pamėgtas 
poetas Henrikas Nagys ir 
vietiniai rašytojai Stasys 
Santvaras. Antanas Gustai
tis ir Zigmas Gavelis. Be to, 
yra rengiama suvaidinti iš
trauka iš Mariaus Katiliškio 
veikalo "Miškais ateina ru
duo“, kurią atliks Bostono 
Dramos Sambūrio nariai.

Kadangi T. Instituto salė 
labai maža. tai bilietai Į ši 
literatūros vakarą jau iš ' 
anksto įsigyjami. Dar jų ga- Į 
Įima gauti pas inž. Česlovą; 
Mickūną.

Patikimiausias
maisto produktas, parankiausias skubančios šeimininkės 

pagalbininkas yra tikras importuotas

Lenkiškas kumpis
Vienada jo kokybė ir puikus skonis gaunamas todėl, 
kad šis kumpis gaminamas iš pirmos rūšies mėsos 

specialiai šeriamų lenkiškų kiaulių.

šis skanėstas. karštas arba šaltas, 
užsitarnavęs ši geriausios kokybės 
simboli, parduodamas šiais vardais: 

A I A L A N T A 
K R A K U S ir POLO 
nuo 2 iki 12 sv. dėžutės. 

Visuomet reikalaukite tikrojo 
lenkiško importuoto kumpio. 

Neo 11 iki 13 sv. kumpiai vadinasi 
T A L A.
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EKSKURSIJA į LIETUVĄ

bią vasarą liepos 19-tą dieną grupė lietuvių vyksta 
i Vilnių. Lietuvoje išbus dvi savaites. Visa kelionė užtruks 
tris savaites.

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

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

GRAMERCY SHIPPING Co.
Įsteigta 1945 m.

Aukščiausios kokybės 
MAISTO. AUDINIŲ h- DOVANŲ 

SIUNTINIAI, 
siunčiami be jokio muito. 
Pristatymas garantuotas. 

Siuntėjui persiunčiamas gavėjo 
kvitas

Pilno katalogo prašykite 
angliškai arba Ketuviškai.

GRAMERCY SHIPPING Co. 
II? E. 28 St.. New York 14, N.Y. 

Tel. M U 9-0598 
Tel. M U 9-0598 

Atidaryta: kasdien 9-5:30;
šeštadie n. 9-12:34 

P i N I C A 1 I U.3A.R.
PILNA! GARANTUOTA 

TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI $20,000.00 
MCS FIRMA YRA VIENINTELĖ, 
KURI SIUNTĖJUI PERSIUNČIA 
GAVĖJO PASIRAŠYTĄ KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

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

per $30.-10% 
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Rroad Street
Newark. N. J.

Noriu pirkti geram stovyje 
dviejų batų namą Harrison. 
Kearny, Arlington (N. Jersey) 
apylinkėje. Skambinti Newark 
telefoną: 4R4-8353.

Jieskofimat
Ieškau Antano Krugierio, su 

kuriuo kartu gyvenau Bridge- 
porte, Conn. Jis pats arba apie 
jj žinantieji prašomi rašyti:

Charles Meškėnas,
1907 — 52 SU Brooklyn, N.Y

j______________________05)
| Iieškomas Chicagoje gyVe 
, nantis Antanas Daukša. Atsi
liepti šiuo adresu:

Lithuania, Panevėžys,
Kutuzo-.o gatvė nr. 10, 

Daukša Vytautas. Alekso sūnus.
GREITA PAGALBA

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

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
sava vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistą išhandrmnt

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Boa 9112 
Newark 4, New Jersey

Vaidins literatūros vakare
Balandžio 24 d. Kultūros 

Klubo rengiamo Tarptauti
nio Instituto patalpose lite
ratūros vakaro programoje, 
bus suvaidintas koncertine 
forma montažas iš Mariaus 
Katiliškio išgarsėjusio vei
kalo "Miškais ateina ru
duo“. Montaže dalyvauja 
Bostone Lietuvių Dramos 
Sambūrio nariai akt. Alek
sandra Gustaitienė, Zita 
Zarankaitė. Irena Žukaus
kienė, Uogintas Kubilius ir 
Edvardas Mickūnas.

Literatūros vakaras ski
riamas rašytojui Mariui 
Katiiiškiui pagerbti, kurio 
čia minimą veikalą kadaise 
premijavo L. Enciklopedija.

Ruošiamasi pagerbti 
dr. Juozą Girnių

ŠĮ pavasari gegužės 22 d. 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje rengiama akademija su 
menine programa ir vaišė
mis dr. .Juozo Girniaus 
moksliniams darbams atžy
mėti jo 50 metų amžiaus su
kakties proga.

Kovo 26 d. Įvykusiame 
Bostono kultūrinių ir visuo
meninių organizacijų atsto
vų posėdyje sudarytas pa
gerbimui rengti komitetas: 
inž. E. Cibas, inž. J. Dačys, 
I- Eivienė, inž. Z. Gavelis, 
rašyt. A. Gustaitis. P. Kala
dienė. J. Kapočius, stud. G. 
Karosaitę. dr. S. Jasaitis, A. 
Mažiulis, inž. Č. Mickūnas, 
dr. J. Navickas. Br. Paliulis, 
rašyt. S. Santvaras, J. Sonda 
ir stud. P. Žigas.

Meninės programos pa
ruošimu rūpinsis akt- Al. 
Gustaitienė. rašyt. A. Gus
taitis, dail. V. Vizgirda ir 
stud. P. Žigas. Kitus paren
gimo reikalus organizuos I. 
Eivienė. P. Kaladienė. inž. 
E. Cibas ir Br. Paliulis.

Bostono ir apylinkės vi
suomenė rengiasi akademi
joje gausiai dalyvauti, o pa
grindinis paskaitininkas ir 
svečių rašytojų atvyks iš to
limesnių kolonijų.

Pageidaujama, kad aka
demijos dalyviai užsiregist
ruotų iki gegužės mėn. 17 d. 
šiais adresais:

Zigmas Gavelis, 89/ E. 
Broadvay. So- Boston, tel. 
AN 8-6747 ir

Stasys Santvaras. 404 K 
St, So. Boston, Mass., tel. 
AN 8-5347.

Dainuos Daiva Mongirdaitė
Mūsų simpatingoji solistė 

Daiva Mongirdaitė-Richard* 
son gegužės 22 d. dalyvaus 
dr. Juozui Girniui pagerbti 
rengiamos akademijos pio- 
_____ To! hii<; maloni

Nauja LB Bostono apylinkės PARENGIMŲ KALENDORIUS

valdyba
šeštadienį, balandžio 10 

d.. Įvykęs LB Bostono apy-Į 
linkės narių visuotinis meti-1 
nis susirinkimas išrinko nau-, 
ją valdybą ir kontrolės ko-Į 
misiją.

Valdybon išrinkti: Henri-! 
kas Čepas. Juozas Kapočius, 
Bronius Kruopis ir Antanas 
Matjoška. o kontrolės komi
sijon — Kazys Šimėnas, 
Justinas Vaičaitis ir Angelė 
Vakauzienė.

Naujoji valdyba pareigo
mis dar nepasiskirstė, nes 

1 žada pasitelkti dar kelis as
menis kooptavimo būdu ir 
tik tada pasidalinti parei
gas. O kol naujoji valdybai 
dar nesusitvarkė, senoji te
beeina pareigas.

' Kalbėjo dail. J. Špakevičiu*
Praeitą sekmadieni Pa-' 

baltijo Lietuvių Moterų Dr- 
jos susirinkime dailininkas 
Julius Špakevičius laikė pa
skaitą apie renesanso meną.

Tai buvo tikrai Įdomus 
žodis apie meną, nes dail. 
J. špakevičius yra ne tik 
geras savo srities žinovas, 
bet ir puikus kalbėtojas, su
gebąs savo pasirinktą temą 
išdėstyti sklandžiai ir nepa
prastai patraukliai kad ir 
mišriai auditorijai.

Lietuviai dar su viltim

Balandžio 24 d. Literatū
ros vakaras, dalyvaujant M. 
Katiiiškiui, H. Nagiui, St. 
Santvarai, A. Gustaičiui, Z. 
Gaveliui ii dramos sambū
riui, Tarptautinio Instituto 
patalpose. * * *

Balandžio 25 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje Keleivio 60 m. 
sukaktuvinis banketas.

* e *
Balandžio 30 d. smuiki

ninko Iz. Vasyliūno koncer
tas Jordan Hali.

* * *

Gegužės 2 d. Prudencijos 
Bičkienės ir Stasės Daugė
lienės koncertas So. Bostono 
Liet. Pil- Dr-jos salėje.

Birželio 20 d. Laisvės 
Varpo gegužinė Romuvos 
parke Brocktone.

* * *
Liepos 25 d. Bernice Clai

re Parm sodyboje North 
Easton Lietuvių Darbininkij 
Dr-jos gegužinė.

* * *
Rugpiūčio 8 d. Minkų ra

dijo gegužinė Romuvos par
ke Brocktone.

* * *
Spalių 10 d. Laisvės Var

po koncertas So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje.

Bostono tarpklubinės 
šachmatų varžybos netoli 
užbaigos. So. Bostono LPD 
šachmatininkai, kurie Įžen
gė i antrąją varžybų pusę 
pirmaudami lygos lentelėje’ 
su 5-2 taškų, toliau suklupo 
prieš Boylston, Sylvanią ir 
Harvardo universitetą, ge
rokai nukrisdami žemyn. 
Kas bus lygos nugalėtojas, 
dar nėra a išku. nors beliko! 
vos keli susitikimai. Varžo
vai stovi labai glaudžiai gre
ta venas kito:

Cambridgell 8 tš- (neuž
baigtų rungtynių 2). Har
vardo univ. 8 (1), Boylsto- 
no 8. Sylvia 7, MIT 6y2 (3). 
Lietuviai 5(/> (3), Cambrid
ge 5 ir Brandeis 1(4).

Lietuviams beliko susitik
ti su MIT ir Brandeis univer
sitetu. ir lemtingoji Gedimi
no Šveikausko partija su Ju
goslavijos meistru Milan 
Vukcevič. G. Šveikauskas 
privedė ją iki baigmės gana 
lygioj padėty. Ji atiduota 
MET lygiai Įvertinti. Jei bus 
pripažinta lygiomis, lietuvių 
komanda laimėtų rungtynes 
su lygos lyderiais—Cam
bridge II. Lentelėje stovėtų 
su 6^2 (2) taškų. Likusios 
rungtynės su MIT ir Bran
deis uni. lemtų tolesnį pako
pimą aukštyn.

I.Unusual bteeding or dischargt 
lAlumporthickeninginfliobfeMt

crelsewhere
lAjorethatdoesnotheal ,
4. donge io bowel or bladder MR*

t. tofigestioa or diKcalty to 
7. Ctonge to a «art» mto

THrhre



Puslapi* aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 15, 1965 m- balandžio 14

Vietines žinios

f f
BANKETAS

BANKETAS, KOKIO NEBUVO PER S METUS!

Tai balandžio 25 d. 5 vai- vakaro 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos UI aukšto salėje

KELEIVIO“
So». ncnedutss Povilavičius dai
nuos Keleivio bankete balandžio 
25 d. So. Bostono Lietuviu Pil. 
Dr-jos salėje.
3000CCe0090COQ090&S90G009

KELEIVIO BANKETAS JAU ČIA PAT. RENGĖJAI 
RAGINA BILIETUS TUOJ ĮSIGYTI, NES JŲ, ATRO
DO, PRITRŪKS.

Paminėjo V. Si.utavičiaus 

gimtadienį
Ealandžio 5 d. So. Bosto

ne gyvenančiam žymiam lie
tuviui inž. Vladui Sirutavi-

diena sukaks 88 metai. Visi 
dalyviai jį sveikino ir linkė
jo dai iigu laimingų metų.

Vasy liūnų koncertas
I

Balandžio 30 d. Jordaničiui suėjo S8 metai amžiaus.) Ha„ bjg smuikininko Izido.
Tą sukakti gražiai panti- liaus Vasyliūno ir pianisto 

nėjo Laisvės \ arpo radijo Vytenio M. Vasyliūno smui- 
vedėjas P- Viščinis balan
džio 4 d. programoje.

Bankete bus ir E. Mikužiūtė

į keleivio sukaktuvini 
banketą atvyks ir Eufrozina 
Mikužiūtė, SLA Centro iždo 
globėja.

Ji dalyvaus ir ALSS suva-

yten
ko koncertas. Programoje 
garsaus amerikiečių kompo- 

Nepamiršo to padaryti ir zitoriaus Harvardo universi- 
Lietuvių Darbininkų Dr-jos teto prof. Walter Piston kū- 
21 skyrius, kurio narys yra ir riniai: smuiko koncertas Nr. 
sukaktuvininkas. Balandžio 1, sonata smuikui su forte- 
4 d. susirinkime pirm. V. pionu. sonatina smuikui su 
Jackūnas priminė, kad susi- fortepionu ir smuiko koncer- 
rinkime dalyvauja inž. V. tas Nr. 2.
Sirutavičius. kuliam kitą Pradžia 8:30 vai. vak.

A & S CONSTRUCTION 

COMPANY
Sienų klijavimas apmušalais, 

dažymas,
kambarių pertvarkymas, 

klojimas lentelėmis ir kt., 
mūrijimas,

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

naujos grindys. 

Priimtinos kainos.
Niekas dėl jų negali 

varžytis.
Skambinti tel. LI 2-2776 

tarp 9 vaL ryto ir 5 vai- vak.

rvwvwwwwvwvw^

REAL ESTATE
EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
+ UICENSEO BROKERI

if KETVIRTIS REALTY*
S7S WEST BROAOWAY 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127

TeL 268-4649

oų b Moooa

Televiziją 
ir radiją

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

South Boston
Tel. AN 8-6645

njcc60ocionoooonr>Jo meninę programą atliks:

Bostono Lietuvių Mišrus Choras, vadovaujamas 
kompozitoriaus Juliaus Gaidelio 
Solistas Benediktas Povilavičius 
Aktorius Jurgis Jašinskas, kuris atkalbės linksmą 
Antano Gustaičio feljetoną
Tamošaičių audijo studija įrengs radijo stotį, bus ziavime balandžio 24 d. 
galima veltui pasikalbėti su betkur gyvenančiu asme- ocseeooeoeooecae^cosoooco 
niu, įamžinti savo balsą ir jį išgirsti, įrašytą į mag
netofono juostą-

Šokiams gros Bob Marshall orkestras 

Bilietas tik $2.50. Įsigykite jį iš anksto Į

KELEIVIO ADMINISTRACIJOJE AR IŠ PLATINTOJŲ

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

vaar-da sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus i vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
AIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
390 Mest BftOADM'Al, So. Boston 27, Ma.-s. Tel. AN 6-3764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus šiūniiniūs į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svaru siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gia vėjo adresus.

Komp. Julius Gaidelis, kurio va
dovaujamas mišrus choras da
lyvaus Keleivio bankete balan
džio 25 d.

Gražių velykinių margučių j 
salite gauti Silver Cafe. 332 , 
Bro. rivva’. So. Bostone.

PAKDl'ODAMI NAMAI
Dore heleryje parduodami 3 ’ 

' šeimų r.; mai po 6 kambarius ir 
Visi dOKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami prieškambari (reception hall). 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jn priėmimo. Persiunti- al£**'

no išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. kiekvienam butui ir karštas van-

l»U GCA14. POPbil.AJi.
TOM.

ra.i&&eis. kac. BeTrEB? 
IS. THE *4EW &COGAA 
AT POVOėVS'
BIGGER,
BETTERj HOC-«rS

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO I LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuota*

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

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

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

• Telefonas: AN 8-2805 *
\Dr. Jos. J. bonovan'' 
lDr. J. Pašakarnio*J

J
i

♦ ĮPĖDINIS
J OPTOMETRISTAS
{Valandos: (
t nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. ‘ i Vakarais iš anksto susitarus
• 447 BROADWAY 

South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124 |

Dr. Amelia E. Rodd :
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS—

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai

Biektrros 
Rjpestingai taisome lai a rodžiu*.

žiedus, papuošalui

379 W. BRQADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Medžiagas, odas. skaryte?*, megstinius ir kt. galim* pirkti SAV 1- 
KAINA mūsų įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSK gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mū<ų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KUFP’hlTfe.- LIETU'I-h. Ai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAI) MŪSŲ IŠTAIGA SĄJTNI.V 
GiAUSlAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSU NClA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRaUSU.
Siunčiame =u iNTURl.-TO iiraiK-jimai?

Siuntiniai priimam: ua-Mien nuo ? iki 5 va., vak.. Ketvjrta<lieniai.» •>□<• 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo & vai. ryto iki 12 vai. d I _  i

uvo.
šaukti telefonu: 825-7261.

(16)

Peter Maksvytis
Carpenter & Euilaer 

925 E_ Fourth SU
So. Boston ?t

Atlieku visus pataisymo, reinon- j 
to ir projektavimo oarbus is iau- 
xo ir viauje, gyvenamų narnų u 
biznio pastatų, pairai .tū.-u reika
lavimą, saukite vitaaos nu » va- 
žandų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

OPEHS
M0HDAY„,
Enjoy the best 
thoroughbred radng 
in New England
More and better horses 
Richer Purses 
FIRST RAČE 1:4S 
DAILY DOUBLE—TMN DOUBLg 

Hav-A-Fun-Day 9

SUFFOLK
DOWNS

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

RADIJO PROGRAMA •
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į 

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

Pasiūlymas 1965 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 V ALANDAS

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
A .Vi Bandomis 1190 kiiociklu 

FM Bangomis 105.7 megactkhj 
Iš WK0X, Framingham. Masa. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Artbur St

Patvaru mas

Shell degimo galva

Svarus geras šildymas

Aliumininis apdangalas
Darbingumas, taupumas

Mėgiamiausias 
modelis 
FT 2

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

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

FORTŪNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai
487 WASHINGTO.N STREET 

DORCHESTER. MASS. 02124

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į bet u viską vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. 3., Reg. Pharm.

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

Nuo 9 va), ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir
< <-oooeoeeeosaa»

yia vienintelė oficiali įstai- J 
ga Worcestery, kuri siunčia » 
siuntimus tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- [ 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk •
; NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j
; Draudžiame nuo polio, viso-» 
5 kių kitokių ligų ir nuo nelai- J 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. | 
Į Visais insurance reikalais { 
’ kreiptis: -
J BRONIS KONTRIM
! Jastice ef thePeaee—ConstsMe 
! 598 E. Broadvray

So. Boston 27, Mass.
JTel. AN 8-1761 ir AN 8-2483,

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau«

viską, ką pataisyti reikia. * 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė.
_ Dorchester, Mass.
* TeL CO 5-5854

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
J LIETUVIS GYDYTOJAS
J Valando-: 2—4 lr S -8
• Sekmadieniai* ir šventadieniais ‘ 

Dagai -usitarimg ’
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Masa.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass.

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

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd„ Billerica. Maaa.' 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
828 EAST BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

iį

«




