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Vyriausybė Siūlo Senųjų 
Apdraudą Ligoje

Prezidentas Pasiūlė Kongresui Apdrausti Senus Žmones 
Ligos Atsitikime; Apdrauda Užtikrintų Ligoninę 

Gydymą Poilsio Namuose; Kongrese Nemažas 
Pasipriešinimas Prezidento Sumanymui.

ir

Pereitą savaitę preziden- PmCUZOi Apšaudė 
tas Kennedv pasiūlė kong- o . . in • , . ,
res ui išleisti Įstatymą se- SoVietlį Prezidentą
niems žmonėms apdrausti -------- --
nuo ligos. Prezidento pa- Sovietų “prezidentas ’ pe- 
siūlvmas vra kiek parašus Į teitą savaitę lankėsi Maro- 
l'orand bilių, kuiis praeita-:^ ir Gvinėjos valstybėje 
me kongrese nepraėjo.

Vyriausybė nenumato ap- 
seniems

Afrikoje. Kai sovietų lėktu
vas su prezidentu skrido pei 

mokėti seniems žmonėms I Viduržemių jūrą, trys pran- 
.laktato ir chirurgo išlaidų. kal'° .lėktuvai juos pa-
liet užtat ligoninės siaugimo attiko jiitoje ir vienas palei- 
ir poilsio (sanatorijos) iš- do keltus šūvius pi o sovietų 
laidos būtų apmokamos. Tik lėktuvo nosį.
už pi. mas devynias dienas Dėl to Įvykio rusai kelia 
ligoninei ligonis turėtu mo
kėti po S10. o paskui iki 90

dideli ti iukšmą. Prancūzai 
atsiprašė dėl to Įvykio, bet

dienu ligoninė būtu aomo- ■ rusai reikalauja, kad pran- 
kama iš socialinio draudi- J cūzų lakūnai būtų nubau- 
mo kasos. Taip pat ir poil- j sti, nes esą jie papildę tarp- 
sio namai. 1 tautinį banditizmą šaudy-

Pinigai tam reikalui bū- darni Į lėktuvą tarptauti-

IMJSTONO MAJORAS PASIRAŠO VASARIO 16 DEKLARACIJĄ

Bostono majoras John F. Collins pasirašo dėklą .aciją. kuri Vasario 16-ąją skelbia “Lietuvos Re
spublikos diena.“ Pasirašant dalyvavo Amerikos Lietuviu Tarybos skyriaus atstovai: Ona Ivaš- 
kienė (sėdi), stov i iš kairės: Edmundas Cibas. A etanus Juknevičius. Juozas Arlauskas, Jackus 
Sonda (pirm.) ir adv. John Grigalus. Ant stalo g jli majorui padovanotas Lietuvos vaizdų albumas.

Prezidentas Tariasi Užsienių 
Politikos Klausimais

Prezidentas Aptarė su Patarėjais ir Bendradarbiais Visą 
Amerikos Užsienių Politiką; Pasitarimuose Daly

vauja Ambasadoriai ir Ekspertai; Amerika Ve
sianti Daug Aktingesnę Politiką.

tų gaunami iš pakeltų se-

Apie tą Įstatymą ir kovą 
dėl pravedimo teks dar ne
kartą kalbėti.

IZJTJI Kariai Konge Kuboje lutųiynes 
Ieško P. Lumumbos Castro Vėl Grasina

17 . Bolševikai Siekia
niuose vandenyse.

Prancūzai aiškina, kad 
jiems buvo pranešta apie 
rusų lėktuvo skridimą, bet 

'nebuvo pranešta, kas lėktu-
--------------------------- Į ve skrenda. Be to, lėktuvas

Tuniso Prezidentas lleke. n.e nurodytu keliu bet 
, f . j žymiai toliau i pietus, todėl
Lanky SIS Paryžiuje prancūzų karo lėktuvai no-

----------  ‘rėjo patikrinti, kas lėktuve
Tuniso prezidentas Bur- skrenda, bet rusai Į jų radi- 

giba greitu laiku lankysis jo signalą neatsakė. Tada
Paryžiuje ir turės pasitari- vienas lėktuvas paleido ke
rną su de Galle dėl taikos liūs šūvius ne i rusų lėktuvą, 
deiybų tarp Prancūzijos ir i bet pi o lėktuvo nosį, kad 
Alžerijos sukilėlių. Apie to- Į Įspėtų pilotą, jog jis turi at- 
kias derybas senokai jau , sakyti.
kalbama, bet derybų vis dar 
nėra.

Tuniso prezidentas turi 
svai ų balsą Alžyro sukilėlių 
tarpe, nes jis duoda sukilė
liams prieglaudą, ginklų ir 
kitokios pagalbos. Be Tuni
so pagalbos Alžerijos sukili
mas būtų jau seniai išsidvė- 
sęs. Todėl Burgibos ir de 
Gaulle pasitarimai gali pri
artinti derybas.

Tuniso pi ezidentas Bur
giba yra pakviestas atsilan
kyti ir Washingtone.

Taip dabar padėtis ir 
yra. Maskva reikalauja nu
bausti kaltininkus, o pran
cūzai daro tyrinėjimą.

Sovietai, atrodo, mano, 
kad tik jiems leistina šau
dyti svetimus lėktuvus tarp
tautiniuose vandenyse, kaip 
jie padalė su Amerikos lėk
tuvu pereitų metų liepos 1 
d. Barenco jūroje.

Planetą Venerą
•Jungtinių Tautų organi- Kuboje, spaudos praneši- Sovietų Rusija praneša, 

zacijos kariai Kongo respu- mais, eina gana smarkūs su- kad ji paleido i erdvę dideli 
blikoje ieško dingusio Pa- sišaudymas tarp sukilėlių ir satelitą ir iš jo iššovė rake- 
trice Lumumbos, kurs buvo Fidel Castro milicininkų ir tą, nutaikintą i planetą Ve- 
kalinamas Katangoje, bet, kareivių. Kautynės einan- nerą. Satelitas ir i akėta iš 
pagal Katar.gos vyi iausybęs čios Escambray kalnuose, jo paleisti vasario 12 d. 
pranešimą, iš kalinimo vie- nelabai toli nuo Trinidad Rusai sako, kad jų raketa 
tos pabėgo su savo dviem miesto. Castro kariuomenė 1,400 svarų lekia link Vene- 

bar.do išvalyti tuos kelnus, ros maždaug numatytu ke- 
nes iš ten Castro diktatūra liu ir jei viskas gerai seksis,

Sovietu Šnipai Kniso 
Anglijos Paslaptis

Anglijos policija suėmė ir 
jau patraukė teismo atsa
komybėn penkis sovietų šni
pus, kurie iš anglų priešsub- 
marir.ų bazės išvogė nau
jausio anglų submarino pla
nus ir naujausios išradimus, 
kaip sėkmingiau kovoti 
prieš submarinus.

Šnipų tarpe yra du anglai, 
vienas rusas su Kanados pa
su ir du amerikiečiai iš Nevv 
Yorko, kurie dėjosi esą iš 
Naujosios Zelandijos. Tų 
amerikiečių pavardė yra 
Cohen, Morris ir Lona, vy
ras ir žmona, kurie kadaise 
Amerikoje buvo Įtarti esą 
Maskvos šnipais. Nauj. Ze
landijos pase iu Davardė* * w * ■
buvo perdirbta į Krog.

Visi penki šnipai greit
bus teisiami. Kol kas neaiš
ku, ar šnipai spėjo Maskvai 
perduoti -pavogtus planus, 
ar pakliuvo anksčiau, negu 
spėjo tą atlikti.

Maroko Įspėtas Dėl 
Rusišku Ginklų

bendradarbiais, kurie buvo 
kaitų su juo kalinami.

Katangos vyriausyė sako, 
kad ir ji ieško Lumumbos 
ir net skelbia susekusi ap
versta automobilį, su kuriuo 
Lumumba pabėgęs iš kali
nimo vietos.

Daug kas mano, kad Lu
mumba via užmuštas ir vi
sos pasakos apie jo pabėgi
mą esančios tik pasakos 
akims muilinti.

gali sulaukti nemalonumų.
Spėjama, kad Escambiay 

esą apie 4jX>0 sukilėlių, 
kurie gerai ginkluoti laikosi 
prieš keleriopai didesnes 
Castro šalininkų jėgas.

F. Castro, kalbėdamas 
sekmadienį, sakė,’jog Ame
rikos lėktuvai pristato su
kilėliams amunicijos ir ki
tokiu kai o reikmenų. Cas-

Britai Norėtu Kinus 
Įleisti Į J. Tautas

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris lordas Home pa
sisakė, kad komunistinė Ki
nija turėtų būti Įleista Į JT 
organizaciją.

Amerika kol kas laikosi 
priešingos nuomonės, nes 
kinų komunistai Korėjoj pa
pildė agresiją prieš Jungti
niu Tautų karo pajėgas ir 
dėl tos savo agresijos nėra 
nei atsiprašę, nei kaip ki
tai į, pareiškę apgailestavi
mą. Todėl jiems ne vieta 
toje organizacijoje.

Tai yra pirmas skirtu
mas. kurs iškilo viešumon 
tarp Amerikos ir Anglijos 
vyriausybių. Tuo klausimu 
vėliau eis pasitarimai tarp 
abiejų vyriausybių.

DABAR TIK PILIETIS

Buvusio prezidento I). I).
Eisenhowerio. kaip papras
to piliečio . pirmoji darbo 
diena. Gettyshurg. Pa., ko
legijoj jis atidarė savo ofi
są ir jame visų pirma dik
tuoja atsakymus į laiškus, 
kurių jis gauna lahai daug.

T . . _ i tro grasina, kad jeigu ame-
Jungtinių Tautų saugumo į rjĮ<jeeiai remia Kubos suki- 

tary ba si pirmadieni apta-> jęjjus tai Kubos revoliucinė 
na I.umumbos likimą, bet • vajfjįįa remsianti sukilimus 
kol kas n saugumo tai y bo- j bituose Pietų Amerikos 
je niekas nėra tikras, kas su kraštuose
Lumumba atsitiko.

Vėliausiomis žiniomis P.
Lumumba atrastas užmuš
tas Katangoje, ..Bet Katan
gos ..vyriausybė .neskelbia, 
kur jo lavonas yra. Esą jj 
užmušę kaimiečiai jam pa
bėgus iš kalėjimo.

Javų Dovana C z
Žemės Reformų

Amerikos vyi iausybė ža

gai pasieks Veneros planetą 
antioj gegužės mėnesio pu
sėje.

Savaitė prieš tai rusai pa
leido sunkų satelitą, kuris 
turbūt dar bėgioja aplink 
žemę.

Planeta Venera yra nuo 
žemės arčiausias 26 milio* 
nai mylių, o toliausiai 16b 
milionų mylių.

Ru>ai sako, kad jų rake
ta Į Venerą gabeną sovi- 
tų kūjį ir pjautuvą mūsų kai
mynei. Rusai nelaukia, kad 
jų raketa pataikys Į Venerą, 
bet, matyti, tikisi, kad rake
ta pasiliks bėgioti aplink 

• Venera.

Maroko vyriausybė pas
kutiniu laiku pradėjo flir
tuoti su Maskva ir gauna 
iš Rusijos nemažai visokių 
ginklų. Sovietų Rusijos 
prezidentas Brežniovas pe
reitą savaitę lankėsi Maro
ke ir ta proga žadėjo Maro- 
ikui visokiausios pagalbos.

Amerika Įspėjo Maroko 
vyriausybę, kad ėmimas 
ginklu iš rusų tam kraštui 
gali neišeiti Į sveikatą, nes 
su rusų ginklais eina ir jų 
politinė Įtaka, o Vakarų val
stybėms būt nepatogu turėt 
nuo Maskvos priklausomą 
kaimyną.

Praeitos savaitės gale 
prezidentas ilgai tarėsi su 
savo užsienių politikos ben
dradarbiais ir patarėjais 
apie visą Amerikos užsienių 
politiką ir apie reikalingus 
pakeitimus joje.

Įdomu, kad ir Sovietų Są
junga dabar yra Įspėta ne- 
piadėti niekur “krizių,” kol 
Amerika peržiūrinėja iš 
naujo savo užsienių politiką 
ir rusai neva tai sutikę pa
laukti su “krizėmis” šiek 
tiek . . .

Pasitarimuose dėl užsie
nių politikos dalyvavo ir 
Amerikos a m b a sadorius 
Maskvoje Thompson, kuris 
buvo parkviestas namo pa
informuoti vyriausybę apie 
Maskvos nuotaikas.

Darbo Sekretorius 
Sako: Recesija!

Darbo sekretorius Gold- 
berg lankėsi keliose dau
giausia nedarbo ištiktose 
šalies si ityse ir sako, 
kad krašte jaučiama pilna 
ūkiška “recesija.” Pagal 
darbo sekretorių, vyriausy
bė dės visas pastangas, kad 
bedarbių skaČius krašte su
mažėtų. Vyriausybė jau iš
leido eilę patvarkymų, bet 
bus imamasi ir kitų priemo
nių, jei nedarbas neis ma
žyn.

Darbo sekretorius Gold- 
gerg lankėsi Detroite ir ki
tur ir žada dar lankyti tas 
vietas, kur nedarbas yra pa
didėjęs.

Paterson, N. J,

ALEANIJA SU KINAIS

Nykštukas Albanija vis

RUSŲ BANDYMAS
PASIEKTI VENERĄ

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas Įvyks sekma
dienį, vasario 19 d. Iš ryto 
norintiems 10:30 vai. bus 
pamaldos šv. Kazimiero ba
žnyčioje, o 3 vai. po pietų 
Our Lady of Lourdes moky
klos salėje (Butler St., prie 
River ir Lyon Sts.) Įvyks 
iškilmingas sus irinkimas. 
Kalbės Emilija Čekienė iš 
Brooklyn, N. Y. Meninę da
lį atliks iš Philadelphijos 
smuikininkė Brigita Pompo- 
lytė, akordionu pagros ką 
tik iš Vokietijos atvykęs 
Jonas Stanaitis. Be to, dai
nuos mergaičių kvartetas, 
bus piano muzikos, dekla
macijų ir kt. Programa gra
ži, Įvairi ir Įdomi.

Tą dieną visi Patersono. 
Clifftono, Passaic, F a i r 
Lawn, Bloomfieldo, May- 
woodo ir artimesnių bei to
limesnių vietovių lietuviai 
kviečiami šiame minėjime 
dalyvauti. Įėjimas nemoka
mas.

š .R-mp Komitetas

SKANI S PIENEI IS

Ir Aitam trijų savaičių ja
guarui Chicagos zoologi
niame sode pienelis yra la
ki i gardus.

da remti javais ir pašarais , ,
tuos l-ietu Amerikos kraš- ,lar Pala'ko kinų komunb 
tus. kurie norės vykinti pas s,,s W Imtynėse su Ma- 
save žemės reformą, kad i ®kva Dabar albanų komuni-
pagerintų valstiečių gy- 
venimą. Amerika tai]) pat 
žada ateiti toms valstybėms 
Į pagalbą ir su sėklomis.

Čia paminėtu tikslu šeši 
amerikiečiai lankys 10 Pie
tų Amerikos kraštų ir ten 

tiems

Rusijos paleista 
raketa i Veneros planetą 
visur sukėlė didelio susido
mėjimo. Rusų mokslininkai
vėl parodė, kad jie gali iš-1 tarsis, kokia pagalba 
mesti i edrvę nepalygina-1 kraštams būtų reikalinga.

Sov ietu

be kinų komunistų negali
ma išspręsti tarptautinių 
problemų, o todėl visokiose 
viršūnėse kinai būtinai turi 
dalyvauti.

Prezidetnsa Kennedy nese
niai kvietė Sovietus bendra- 

mai didesnius ir sunkesnius jei jos imtųsi vykinti žemės darbiauti erdvės tyrinėjimo
satelitus, kaip Amerika ir, 
be to, jie pa. odė sugebėji
mą daug tiksliau taikinti gyvenimą, 
savo raketas i tolimas pla-' Amerikos

reformą ir kitaip gerinti sa- srityje su Amerika, 
vo valstiečiu ir darbininkų Rusai Į tą pasiūlymą atsa

kė mandagiai “ne,” o dabar 
vyriausybė ši- galima spėti ir kodėl jie tą

netas, o seniau tą demon- ■ tokį savo planą skaito dali- padarė. Jei jie vieni gali, 
stravo ir leisdami savo ra- mi “maistas taikai” progra- Yeneią siekti, kam jiems 
ketą Į mėnulio kaimynystę. į mos. • ; bendradarbiai? i
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Laisva įmone ir pelnai
Pereitos savaitės pradžioje federalinis apygardos tei

sėjas J. C. Ganey nuteisė stambiausias Amerikos elektros 
prietaisų bendioves, uždedamas nemažas pabaudas ir 
Įkišdamas Į kalėjimą mėnesiui laiko septynius aukštus tų 
bendrovių pareigūnus. Iš viso teisėjas nubaudė 29 ben
droves, jos ir jų atrastieji kalti pareigūnai turi sumokėti 
$1,924,500 pabaudų.

Nubaustųjų bendrovių skaičiuje yra tokie milžinai j 
kaip General Elecb ic Company, Westinghouse Electric i 
Corporation, ir 27 kitos didesnės ir mažesnės elektros 
prietaisų bendrovės. Tos visos bendrovės, didesnės ir ma
žesnės nubaustos už sąmokslą pakelti savo stambiųjų iš
dirbinių kainas ir “iš eilės,” pagal bendrovių didumą, lai
mėti varžytynes, skelbiamas privačių asmenų, bendrovių, 
miestų, valstijų ir federalinės valdžios dėl parūpinimo 
transformatorių, turbinų ir kitų sunkiųjų prietaisų.

Amerikos Įstatymai draudžia atskiroms bendrovėms 
ar privačioms Įmonėms susimesti i “trestus” geresniam 
rinkos išnaudojimui ir vartotojų kirpimui. Europoje kuri 
laiką buvo pagarsėję “trestai”, arba atskirų gamintojų su- 
subūrimai rinkai išnaudoti, jai pasiskirstyti ir gauti di
desnius pelnus iš sutartino pasirodymo rinkoje. Toki 
“trestą” buvo sudariusios ir Amerikos elektros prietaisų 
bendrovės, kad galėtų savo tarpe pašalinti varžytynes ir 
užtikrinti sau didesnius pelnus. Įstatymas tą d: audžia, 
bet piniguotos bendrovės manė, kad Įstatymai ne joms į 
rašyti ir per eilę metų slaptai kėlė kainas ir dalijosi rin
ka, kaip joms buvo pelningiau. Virš trijų metų elektros

GREITESNIS Vž GARSĄ. BET GALI ORE MAITINTIS

B-58 bombonešis gali skristi du kratų greičiau už garsą. Tai naujausias ir grei
čiausias JAV karo pajėgu bombonešis. Jį čia matome skrendant lėčiau negu gar
sas. kad KC-135 Boeing tankeris galėtu ji “pamaitinti” — Įpilti kuro.

Kas savaite
i!

Kur yra Lumumba?
Ar Kongo Pat r ice Lu-

mumba dar yra gyvas ir pa
bėgęs nuo savo priešininkų, 
ar jo jau nebėra gyvųjų ta: - 
pe? Šitokį klausimą svarsto 
spauda visuose kraštuose, 
o .Jungtinių Tautų organi
zacijos saugumo tary bą to
ki pat klausimą svarsto ši 
primadieni savo posėdy.

Sovietų Rusija siūlė net 
sukviesti nepaprastą J T 
saugumo ta; y bos posėd i ir 
svarstyt aplinkybes, kuriose 
Patrice Lumumba buvo už
muštas. Bet kitos valstybės

zmonių naujai 
organizacijos,
Įvairios labdara ir socialine 
globa besirtipinančios or
ganizacijos darys viską, 
kad Įstatymas praeitų.

Kongreso tarimo teks gal 
i ilgokai palaukti.

“Raketų spraga”

Prieš į,orą metų krašto 
gynimo sekretorius McEl
roy liudijo senate, kad 1960 
-1963 metų laikotarpyje 

į Sovietų Rusija gali turėti 
trigubai daugiau kariškų 
raketų negu Amerika. Tiek

atsiiadusios 
o taip pat

F aip jie i
VYT. SIRVYDAS

progą
oficialiai nešiojanti “Liau
dies Socialistų Partijos”

i vardą, išgyveno tai pusavę 
kovą. Viena atskala nenorė
jo nuo revoliucijos atgrasin
ti vidurio luomų ir šviesuo-

Prieš diktatoriaus Batis- kad tai atsitiko krašte, kur menės. Ilgainiui gal pasiro-
tos Įsibodėjusi gengsterizmą komunizmas silpnai tesi- dys, kad ji neklydo. Ji ne-
Castro revoliucija, Kubos reiškė ir kur partija net rė- pritarė ii kai kuriems kvai-
piniguočių gausiai paremta, mė diktatorių Batistą, pagal yems Castro išsišokimams
ilgainiui virto tokiu Mas- principą “kuo blogiau, tuo prieš kai kurias Pietų Ame-

. # • v J - ; 1-- 1 1* 1 • - |kvos sąkeleiviu, kad mažai mums geriau.” rikos valstybes, kurias Ma-pnetaisų bendroves, susitarusios, melze elektros sunkiuiu l u- •• ei *-»•-*• i i r- * , -i- • -i- •. x ..... . , . - , • “J -'skinasi nuo komunistines ^unku tikėti, kad Castro skva siekia pasivilioti i sa-
pnetaisų pirkėjus ir pat davė sutartomis kainomis viso- diktatūros. Paraudonėjimas pats komunistas. Jo pobū- vo buči. 
kių sunkiųjų elektros prietaisų uz virš 6 bilionus dolerių. -tai kita istorija,” sakė dis ne tuo kvepia: jis per-! Visgi komunistams pavy-
Kiek tuose sesiuose bidonuose dolerių yi a permokėimo? Xewsweek vienas redakto- daug mėgsta strakčioti, ko Castro sąjūdi padaryti ’ laiką jĮ saugojo .JT 
Atsakymą gal žino kaltininkai, nes niekas kitas negali ! rių, ir ją dalinai atpasakojo trokšta asmeninės garbės, “piiešjankiniu” (arba prieš- 
tiksliai pasakyti, kokios būtų buvusios kainos, jei tarp Wall Street Journal bendra- nesidomi protauti ir nesilai- amerikietišku). Castro sąjū- 
bendrovių nebūtų buvę susitarimo rinka dalintis. darbis AVallace, kuris sako: ko drausmės. Komunistai i dis Pietų Amerikoje kiša-

“Prieš dvejus metus Ku- jo sąjūdi pradėjo skvei btis mas “fidelizmo” vardu, to- 
bą užvaldė barzdočiai, ku-! bene 1959 metais po to, kai dėl jo priešamerikietiška 
rie atrodė labai karšti naci-i žinomas komunistas Gueva- nuotaika Maskvos širdžiai 
onaiistai.su šiokiu tokiu ne-‘ra padarė maldininko kelio- labai miela. Pradžioje Cas-

nesutiko skubėti, nes dar Eisenho\verio administraci- 
nėra tikra, ar jis užmuštas? jos atsakingas žmogus skai- 

P. Lumumba buvo Kongo tė Ameriką kariškų raketų 
pirmasis ministerių piimi- atžvilgiu atsilikusią nuo ru- 
ninkas. Jam bevaldant ir jo • su. Žinoma, tą republikono 
kurstymu Kongo kariuome- McElroy prisipažinimą de
rė pada:ė maištą prieš savo mokratai išnaudojo rinki- 
baltuosius karininkus i: pra- muose ir, gal dėl to, o gal 
dėjo siausti prieš baltuosius i. dėl kitų priežasčių, rinki- 
Konuo gyventojus. Iš to ir mus laimėjo.
prasidėjo visa Kongo vėl- Dabar naujasis preziden- 
niava, kuriai galo dar nesi- tas ir jo krašto gynimo se- 
mato. i kretorius buvo paklausti,

P. Lumumba greit buvo kaip reikalas yra su “i akėtų 
nuverstas nuo sosto, kuri

Teismo uždėtos pabaudos atrodo aukštos, bet jos di
džiulėms bendrovėms yra tik trupiniai. Ką reiškia 437 
tūkstančiai dolerių pabaudos General Electric kompani
jai, kuri per metus parduoda savo išdirbinių už keturius 
su puse bilionus dolerių! Arba 372 tūkstančiai dolerių 
pabaudos Westinghouse korporacijai, kuri parduoda sa- 

per

aiškiu
mui.

palinkimu socializ- 
bet labiausiai degą

nę Maskvon ir, rodos, te- tro prieš Ameriką, rodos,

spraga," kiek Amerika via 
karo atsilikusi tuo žvilgsniu nuo 

pajėgos, bet paskui bandė irisų? Ir prezidentas ir kraš- 
pabėgti i Stanleyville. buvo to gynimo sekretorius atsa- 
areštuotas ir sausio 17 d. iš- kė. kad Amerikos kariškas 
gabentas Į Katangą. Ten jis pajėgumas yra kritiškai ver- 
ir dingo? Katangos valdžia tinamas ir kol kas atsakymo 
sako. kad jis pabėgęs su .JT i tą klausimą negalima duo- 
marokiečių karių pagelba, ti . . .
bet Lumumbos šalininkai Toks atsakymas republi-

nykščius diktatorius Įtikino, nebuvo griežtai nusiteikęs, sako, kad jis buvo nužudy- konų eilėse sukėlė dideli
troškimu ivykdyti visokių kad revoliucija Kuboje ga- bet komunistai kalnus pri- tas. o istorija apie pabėgi- džiūgavimą. Sako. patvs

li būti jiems naudinga. Iki kalbėjo. Klaidą ir Amerika esanti sugalvota tik dėl pripažįstate, kad, aogaule
to laiko Msakvos spauda, padarė, pareikalaudama, svieto ar .JT organizacijos Įkopėte i valdžią! Jokios
rodos, nejierdaugiausiai dė- kad Castro atsilygintų savi- akių. “raketų spragos nėra ir tt.
mesio kreipė Įvykiams Ku- ninkams, kurių žemės buvo Kaip tikrenybė ie vra. kas Taip ar ne, kas daba: ži 
boje. [nusavintos. Tokia refonna ten gali žinoti. Gal vėliau

Maskva Kubon pasiuntė reikalinga visoje Pietų paaiškės, kaip Lumumba 
vieną savo pirmūnų komisą- Amerikoje, bet kur Castro dingo, o gal jis dar išplauks ruošiant deiyboms su ru- 
rų—gudrųjį armėną Miko- ir kiti reformininkai pinigų i paviršių ir pasitarnaus 
janą, kuris pereitų metų ims atsilyginti? ^am nors.

noi’HS vra pačia* Tuo tarpu painia* Ret ii imkimu> pialaime*
į karščiausiai bučiuoja, o ko- patirti, ar komunistai galėtų lyti komunizmą ne tiek pa- va nesidaro lengviau is- jusieji turi juk kuo nors sa- 
munistai krašte vaidina; už Castro nugaros (ar barz- stebima Pietų Amerikos sprendžiama. Ir Amerikos ve aminti ir 1 akėtų spra 

Įstatymas leidžia nukentėjusiems ieškoti iš kaltinin- (svarbesnę rolę, negu garbė- dos) drumstame vandenyje liaudžiai. Todėl, kolkas, tariamas naujas planas
žuvų pasigaudyti. Matyti, nors galėtų, bet komunistai 
dirva jam atrodė dėkinga. Kuboje neima valdžios i

nr? O Kil
IIICAU^ Uč- UHIVIIU _______ ------gyvenimu eiurmų. -jei jų

tokių milžinų neišgąsdins. Daugiau gal sveria faktas, tarpe ir buvo komunistų, tai 
kad keletas atsakingųjų žmonių jau sėdi kalėjime, tegu neperdaugiausia. Vienas tai 
tik po mėnesi laiko, bet eiliniame kalėjime, kur sėdi ki- Rodriguez. kuris prie Cas- 
šenvagiai, plėšikai, apgavikai, sukčiai ir panašios būty- tr0_ prisidėjo anksti, dar 
bės. Dabar šalia jų atsisėdo kapitalistinio ūkio pažibos. 195$ metais, ir šiandien re- 
visuomenės stulpai, biznio pasaulio smetonėlė. Jiems ^a.riioja dien rašti Hoy 
atsisėsti Į “kalupa” su vagimis ir visuomenės padugnėmis
yra gal didesnis smūgis negu stambokos piniginės pabau- kra&as . Mask vję ku0. džio e atvvko j Havana, 
dos. Teisme visi kaltinamieji pnsipazino kalti ar
ba nesigynė, todėl teisėjui liko tik paskirti bausmes.

VU I^UII UlKllį zl zv.1 rii'in x a'jauvive T„, •;ci

(šiandien). Nors Kuba dai
ne g r y nai komunistinis

kų nuostolių atlyginimo. Vyriausybė gali ieškoti tiek nuo- troška Castro. 
stolių, kiek ji permokėjo susibaudusiems biznieriams už 1 Komunistai jau Įsiriogli- 
jų prekes, o kiti nuskriaustieji gali ieškoti trigubo nuo- no valdyti darbo unijas, pa- nes paskelbė, kad Maskva savo nagus savo vardu. Štai 
stolių atlyginimo. Atiodo. kad ir federalinė vvriausvbė. ir ?iėmė P'°pagandą, tvarko Kubai duosianti “kredito.” viena jų taktika: kalba vi- 
miestai. ir valstijos ieškos nuostoliu ativginimo, bet. kaip ?eri* P'-amonės kąsni, siekia Na ir prasidėjo kodylavi- siems argi blogas dalykas 
jau mmejome. nustatymas nuostolių dydžio nebus leng- I v,. kal.juomen? ,.į?kie. mus/, Vifomis dūdomfe ko. visus (lal.bu ir ,i’on‘inėmis?
vas,.o viena is nubaustųjų kompanijų, General Electric, ” jįe pakugžda Castrui munistai visur pradėjo Ca- Komunistai nori tą daryti, 
jau 11 pasiskelbė, kad ji ?meikia savo tarnautojų nesi- užsienių politikos liniją ir strą ir jo revoliuciją garbin- tai argi jie blogi? “Trojos 
laikymą Įstatymų, bet kartu pabrėžia, kad jos varžytynėse : pakepa jam “idėjų.” Įdomu, ti, nors jų partija Kuboje, arkliu" jie nori Įjoti Į Pietų
siūlytos kainos buvo teisingos ir, matomai, nesiruošia ____ __________ ____ 2_____________ _ ______________ Ameriką, ne komunizmu,

bet fidelizmu, kuris, kaipniekam nuostolių atlyginti, jei nebus priversta tą daryti. 
Nukentėjusieji turės Įrodyti, kad jie sumokėjo per auk
štas kainas, bet Įrodyti tą nebus lengva.

Teismo nubaustosios bendrovės yra dideli skelbimų 
šaltiniai spaudai, todėl spaudoje didysis elektros prietai
sų bendrovių apsiskandalijimas nelabai plačiai komen
tuojamas. Kam pykinti skelbėjus?

Teisėjas Ganey padarė reikalingas išvadas, kada 
jis, išnešdamas sprendimą, nurodė, jog Amerika peria 
užsieniams ir ypač ūkiškai atsilikusiems kraštams savo 
ūkišką sistemą, bet elektios prietaisų bendrovės parodė 
visam pasauliui, kad tarp žodžių ir tikrovės yra didelis 
tarpas. Elektros bendrovių vadovybės blogai pasitarnavo 
visam kraštui?

Bendrovių bandymas suversti atsakomybę ant atski
lų savo tarnautojų, vargu ras bet kur pritarimo. Teisė
jas Ganey nurodė, kad tokios apimties sąmokslas per ei
lę metų nebuvo tik atskilų žmonių darbas, bet turėjo tu
rėti ir bendrovių vadovybių pritarimą. Ieškojimas atpir
kimo ožių yra tik bandymas gelbėti savo gerą vardą, kur 
vargu ar bėra kas gelbėti.

Įstatymas, pagal kuri elektios prietaisų bendrovės 
buvo pagautos sąmoksle, yra priimtas prieš 70 metų. 
(Sherman Act, 1890 metų). Įstatymui veikiant kartais 
vyriausybė žiūrėdavo Į atekii-ų bendrovių susitarimus 
kelti kainas pro piritus, o kaltais teismai už to Įstatymo 
nesilaikymą duodavo juokingai mažas bausmes, arba ir 
visai nebausdavo. Bet ŠĮ kaitą generalinis prokuroras ir 
teismas pažiūrėjo kiek rimčiau Į reikalą ir parodė elek
tros prietaisų magnatus visuomenei tokioje skaidrioje 
šviesoje, jog visi gali Įsitikinti, kad pelno motyvas nėra 
aukščiausių dorybių auklėtojas.

NENORI PASIDUOTI POLICIJAI

Studentai Romoje sukėlė riaušes. Jie norėjo Įsiveržti 
į Austrijos ambasadą, kurią saugo policija. 18 asmenų 
sužeista, 40 suimta. Viso to priežastis ginčai dėl vo
kiškai kalbančios Alto Adige srities, kuri seniau pri
klausė Austrijai, bet po pirmo pasaulinio karo ati
teko Italijaj. Vokiečiai ten nerimsta, o italai atsako 
demonstracijomis .,.

fygos lapas,, komunizmą 
dengia. Taigi, darbais Kuba 
jau komunistinė, bet iš var
do dar Liepos 26-os Castro 
fidelizmas. Amerikai čia 
sunkiau susiorientuoti, negu 
jei komunistai atvirai rau
doną vėliavą iškeltų. Kaipgi 
“mokvklų ir ligoninių staty
tojus” suniekinsi? Kaip 
jiems kaukę nutrauksi?

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažistamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administt arijoje:

636 Broadvav,
Boaton 27,

no'.' Jei ir būtų “raketų 
spraga” vyriausybei, besi-

sais, vaigu patogu būtu tuo 
“girtis.”

ga” gal ne vienam padės 
nueinkluoti visas Konw atgauti lygsvarą po beveik 

( politinių grupių karo pajė- beveik . . . pralaimėjimo, 
gas. atrodo tik geras pagei- •
davimas, bet praktiškai ne- Angoloj neramu 
Įvykdomas dalykas. ją portugalų kolonijos

Taip JT orgamzaciia ir Angolos praneša, kad ten 
trypia vietoje Ronko džiun- į įvyko net keli kruvini mai

štai prieš Salazaro dikta
tūrą ir prieš kolonialini re
žimą, kurs yra žiaurus ir net 
primena vergiją. Vienas 
portugalų kolonijų inspek
torius, vardu Malta Galvao, 
kadaise net pranešė protu- 
galų vyriausybei, kad An
goloje viešpatauja tvarka

glėse, o tvarkos ir taikos at
statymas atidėliojamas pa
togesniam lankui. . .

Senų draudimas ligoje
Prezidentas Kennedv pe

reitą savaitę pasiūlė kong
resui išleisti istatvma dėl
senu žmonių gydymo ligo- i “blogesnė kaip vergija.” Už
je. Lėšos tam reikalui būtų 
sukeliamos iš padidintu so
cialinės apdraudos imokėji- 
mų. Seni žmonės, viri 65 
metų amžiaus, gautų nemo
kamą ligoninių ir visokių
poilsio namu patarnavimą, 
nors ir ne visą. Apie gydy
tojų ir chirurgų išlaidas Įs
tatymas visai neužsimena.

Prieš nauja Įstatymą jau 
mobilizuojasi priešininkai ir 

nesigailėti pastangų' žada

tą raportą kapitonas Gal
vao buvo išmestas iš tarny
bos ir Įmesta^ i dievoba-i 
mingo diktatoriaus Salaza
ro kalėjmą. Iš kalėjmo iis 
vėliau pabėgo ir to kolonijų 
inspektoriaus vardą girdė
jome, kai jis jūrose “išvada
vo” portugalų laivą “Šven
tą Mariją.”

Portugalų diktatūra sa
vo šeimininkavimą koloni
jose slepia su cenzūros pa-

istatvmui atmesti arba taip i ?aJ^ą. Ir apie dabar Ango- 
sužaloti, kad iš jo nieko pa- J°Je vykstančius nei amu- 
doraus neliktu. Organizuoti i žinios ateina aplinki- 
gydytojai, privačios sveika-! njais keliais, kaip ir iš so- 
tos draudimo bendrovės,. virių prievartos darbų sto-
prekvbos rūmai v i s ame i vy^iy- . .
krašte, fabrikantų sąjunga Pranciškonų Darbimn- 
ir republikonai stoja piestu išaiškino, kad Kongo
prieš istatvmą, už senų žmo- neramumai kilę dėl ™ark; 
nių laisve gvventi be ap- sizmo” gobšumo, nes belgai
draudos ir be apmokamų P€rciau8' lsP.aV^^. nri3rrus< 
ligoninių ir sanatorijų ligos savo kolonijoj. Koks betgi 
atsitikime. “marksizmas ėda Angolos

Už įstatymo priėmimą ir- kolonija, tėvai pranciškonai 
gi telkiasi jėgos—darbinin- mums to nepaaiškina, 
kų organizacijos ir senųjų

onaiistai.su
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
MASSACHUSETTS VALSTIJOJE vakarą, šiemet jam vaddva- 

vo Albertas Matukas.

KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJEKIPRAS BIELINIS

Jis kalbės Bostone ši sekmadieni, vasario 19 d. Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo sukakties minėjime. K. Bielinis 
nuo jaunų dienų Įsijungė i Lietuvos laisvės kovotojų eiles, 
jose tebėra ir šiandien. Jis yra geras kalbėtojas, todėl bosto- 
niškiams bus malonu jo pasiklausyti.

DR. MATAS J. VINIKAS MIRĖ

Lavonas iš karsto iškrito
didelius skausmus iš išvežta Dar plačiai kalbama apie 
Į ligoninę, pirmadienio rytą laidotuves, kibiose lavonas, 
mirė. nešamas iš bažnyčios, iškri-

Velionė be bažnytinių to ant žemės su visu karsto 
dugnu.

BROCKTON, MASS. čiams išvažiavus, pajuto DIDŽIOJI DAINŲ 
ŠVENTĖ

Vasario 16 minėjimas

Brocktono Lietuvių Tary
ba Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo 43 metų su
kakties minėjimą Brocktone 
rengia vasario 19 d. (sek
madieni). Tos dienos rytą 
JO vai. šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioj bus laiko
mos mišios už kenčiančią 
Lietuvą.

Iškilmingas m i n ėjimas 
Įvyks Brocktono Lietuvių 
Franklin Klubo didžiojoj 
salėj 3 vai. po pietų.

Minėjime p a grindiniu 
kalbėtoju bus iš New Yorko 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
naiys K. Bielinis. Bus ir 
daugiau kalbėtojų. Minėji
me dalyvaus ir Brocktono 
miesto valdžios atstovai.

Meninę dalĮ atliks komp. 
J. Gaidelio vadovaujamas 
vyrų choias, moterų trejetu 
kas ir kt. Tautinius šokius 
šoks Brocktono moksleivių j 
ateitininkų šokiu

Prašome pamaldose ir iš
kilmingame minėjime vie
tos lietuvių organizacijas 
dalyvauti su vėliavomis.

Kviečiame visus B.ock- 
tono lietuvius dalyvauti Va
sario 16 minėjime. Savo da
lyvavimu s u s t iprinsime 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklą kovoje už Lietuvos 
išlaisvinimą.

$ $ 7
Brocktono Lietuvių Tary

ba nuoširdžiai dėkoja San
daros 24 kuopos valdybai 
ir visiems sandariečiams už 
paskiitą auką 8100 Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Ta 
auka kartu su kitomis bus 
persiųsta ALT centrui.

be bažnytinių 
apeigų palaidota Lietuvių 
Piliečių Klubo kapinėse, 
prie kapo jautriu žodžiu at
sisveikino A. Majauskas.

Haverhilly velionė išgy
veno virš 40 metu. Liko nu-

Mirė O. Michnevičienė
Sausio 29 d. mirė 68 me

tų amžiaus Ona Narkevičiū
tė - Miknevičienė, gimusi 

liūdę sesuo Lietuvoje ir se-; Naujamiesčio par., Panevė
žio apskr., Gardnery išgyve
nusi 48 metus. Palaidota

Arbočiussers sūnus John 
Lawrence.

Velionės vyras Mykolas 
mirė 1947 m., sūnus Juozas, 
karininkas 37 metų ir susi- nų, broli Benediktą Narke-
pratęs lietuvis, žuvo Korė- vičių ir 3 seseris—Eleną 
jos kare 1950 m. rugsėjo 3 Pilkauskienę čia ir dvi Lie-

lenkų kapinėse.
Paliko liūdinti vyrą, sū-

Pirmajai dainų šventei 
gerai pasisekus, nutaita 
Chicagoje suruošti ir antrą
ją dainų šventę. Dainų 
šventės rengimo komitetas 
sudarytas iš Įvairių organi
zacijų atstovų, kurio pirmi
ninku yra prel. L Albavi- 

j čius..
Ši dainų šventė, kaip ir 

pirmoji, pavadinta: Ameri
kos ir Kanados Dainų šven
te. Ji Įvyks 1961 m. liepos

choristai bus aprūpinti nak
vynėmis.

Dainų šventės surengi
mas daug kuo pasitarnaus 
lietuvių tautai. Bus garsina
ma amerikiečių spaudoje, 
per radiją, televiziją. Kaip 
ir piimąją, taip ir šią, be 
abejo, anglų r kitų kalbų 
spauda aprašys, paminės 
per radiją ir TV. Tad savą
ją kultūrą keldami, turėsi
me propagandinių laimėji
mų.

Dainų šventes komitetas 
yra pasiiyžęs laimėti vieną 
kitą aukštą Ame ;kos val-

tuvoje.
Garniškis

NEW YORK. N. Y.

d. ir iš ten atvežtas guli pa
laidotas šalia tėvo.

Matoniai visą gyvenimą 
buvo socialistinių pažiūrų ir 
dirbo kiek pajėgė. Jie ilgus
ilgus metus skaitė Keleivi ir c . 7 ,
ji rėmė. Velionė Marcelė Smege paskendę
kartais parašydavo ir žinių Iki vasario 7 d. čia buvo 
laikraščiui iš Haverhill pa-' penkios sniego audros, ku- 
dangės. rios paliko sniego beveik -

Šviesios atmintis Marcelė 5 pėdas. Kadangi sningant 
ir našle likusi nenustojo vi- pūtė stipins vėjas, tai kai 
suomeninio darbo dirbti— kuriose miesto dalvse snie-
SLA 102 kuopoje, Ameri
kos Lietuvių Tarybos sky
riuje. šv. Marijos Draugijoj.

Ilsėkis. Marcelė, ramiai 
lietuvių kapinėse.

M. Stonie

LAWRENCE, MASS.

Sniegas daug ką sutrukdė
Dėl blogo oro ir didelių 

sniego pūgų teko ir susirin
kimus nukelti i kitą dieną.

Lietuvių Piliečių Klubo 
naujoji vadovybė pereigas

go buvo sunešta net iki 
10 pėdų. Netik susisiekimas 
buvo sutnikdytas, bet ir iš į 
namu nebuvo galima išeiti.

New Yorko dalyje Man-i 
hattan vadinamu, gatvių vi
dury yra didelės skylės, už
dengtos metalo dangčiais,
Į kurias galima suvergti net 
dešimtis tonų sniego, ir te
kantis vanduo ji nuneša Į 

, vandenyną.
Brooklyne ir kituose se

nuose priemiesčiuose šito 
Įrengime nėra ir ten sniegą 
reikia išvežti. Todėl ten tik 
centrinėse pregybos vietose

2 d. Chicagoje tose pačiose 
patalpose, kuriose buvo su- džios pareigūną V. ashingto
ruošta ir tautinių šokių 
šventė, t. y. International 
Amphitheatre, pne 42 So.

ne iš kabineto ar net iš pa
čių Baltųjų Rūmų, juos atsi- 
kvietus parodyti, kokius di-

Halsted gatvės. Ši patalpa delius darbus 
turi virš 14,000 kėdžių ir i gali padaryti mūsų tarta iš- 
oro vėsinimo Įrengimus, eivijoje—čia Amerikoje. 
Prakaituoti nereikės. Patai-. Norisi primi..ti, šioje

$2,000. į dainų šventėje dainininkų

organizuotai

Sandaros 24 kuopos kiu 
bo pirmininku 1961 m. vėl: liečiu Klubo salėje, 
išrinktas žinomas veikėjas j SL A 41 kuopos mėnesi- 
Brocktono Lietuvių Tarybos nis susirinkimas bus vasa- 
ph-mininkas K. Jurgeliūnas.! io 19 d. 1 vai. po pietų L.

* * * (Piliečiu Klubo salėje. Visi
Sandaros 24 kuopa vasa-' nariai būtinai dalyvaukite!

perims vasario 19 d. . ....
Lietuvių Moterų Klubo

naujoji vadovybė Į pareigas 
bus įvesdinta kovo 5 d. Pi-

rio 26 d. 1:30 vai. kuopos 
klubo salėje rengia savo na
riams pietus. Gali dalyvau
ti ir svečiai. Bilietus bus ga
lima Įsigyti prie iėjimo. Pel-' 
nas skiriamas ALT-ai Lie
tuvos laisvinimo reikalams. •

M. Stonie

GARDNER, MASS.

Korsp.

HAVERHILL, MASS.

Mirė M. Matonienė
Marcelė Masonytė-Mato- 

nienė, sekmadieni, sausio 29 
d., turėjo svečių, linksmai 
praleido tą dieną, bet sve-

Nutarė uždarvt BirutėsI
Draugiją

Lietuvių Moterų Biiutės 
Draugiją, kuri veikė nuo 
1915 metų, nutarė uždaryti. 
Šiuo metu draugijoj dar yra 

' apie 40 nariu. Di augija turi 
turto apie 6,000 dolerių.
iA. Matukas pirmininkavo 

tarptautiniam vakarui
“Lodge of Eikš” skyrius 

kasmet rengia tarptautini

pa išnuomota už 
Vieta lengvai pasiekiama.

Iki šiol dainų šventės ko
mitete užsiregistravo 28 
chorai su 1.100 dainininkų, 
net iš Los Angeles, Toronto 
ir kitų tolimiausių vietų, ku
riems išsiuntinėta reper
tuarai.

bus ir iš treč'. ios kartos, 
Amerikoje ir L orailoje gi
musių. Reišk'a, lietuvių dai
nos mylėto?,- i a- dainuo
jančių gre
to, šventėje
pagerbti visi ’u tuviškos 
dainos mvh - oia'. kurie be•> «7 7

Nois laiko ir nedaug iki dai- didesniu pertrauku choruo- 
nų šventės,.bet dar būtų ne- se yra išdai ?.vę 25 metus.

etos ueryHsta. Be 
socc’aliai bus

vėlu užsiregistruoti ir ki
tiems chorams, norintiems 
dalyvauti dainų šventėje, sisekimo. 
Chorams bus apmokėta pu
sė kelionės išlaidų ir visi?

Reikia palinkėti antrajai 
dainų šventei geriausio pa-

Leonas Topelis

Pereitą savaitę gavome Nuo 1910 iki 1918 metų 
žinią, kad vasario 8 dieną ėjo Lederle laboratorijų di- 
2 valandą po pietų Nevv rektoriaus asistento parei- 
Yorke staigiai nuo širdies gas.
smūgio mirė dr. Matas J. Diplomatinėje tarnyboje 
Vinikas, Susivienijimo Lie- išbuvo nuo 1918 iki 1926 
tuvių Amerikoje centro se- metų, eidamas Washingtone 
kretorius ir administrato-į Lietuvos Respublikos char- 
įius. Laidotuvės buvo sek- ge d’Affaires pareigas, 

prarausti, o gyvenamosios madienĮ, krematoriume. ' Nuo 1926 iki 1932 metų 
dalys paliktos Dievo valiai. pr Vinikas, Mato ir Elz- dirbo vaistų gamyboje che- 
Ten ir dabar tūno sniego dietos (čaplinskaitės) sū- miku. 1932 metais buvo iš- 
kalnai ir joks judėjimas ga- nus buvo gimęs 1884 metų rinktas SLA centro sekreto- 
tvėmis neįmanomas. . liepos 5 d. Lietuvoje. Išsi- rium ir atsakingu “Tėvy- 

Daug žmoniųi nelaiku mi- • mokslino Amerikoje. 1912 nės” administiatorium. 
rė. negalėdami prisišaukti i metais baigė Cooper Union i Paskutiniais laikais atsto- 

mokyklą mokslo bakaliauro , vavo SLA Amerikos Lietu- 
(SB) laipsniu, o 1923 me-'viū Taryboje, kur ėjo iždo 
tais Įgijo ir MA (Master of globėjo pareigas. Veikė 
Arts) laipsni. Fildsofijoš taip pat ir BALF’e, ir buvo 
daktaro laipsnį gavo 1924 Nevv Yorko Lietuvių Biz- 
metais Washingtono Uni- nierių Rūmų narys, 
versitete. Likusiai liūdesyje žmo-

Daktaro laipsniui gauti nai Onai ir sūnums—rnedi- 
parašė disertaciją: “Inter- cinos daktarams Matui ir 
national Relations of Lithu- Juozui reiškiame gilią užuo-

v’iivinic v įTrno i

Dabar bolševikai pavertė ją Į muziejų.

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
{spūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes: Kaip lietuvis vyną-daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs r.iškas: 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitik ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tezaa valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; ' 
Upė po žeme; Žuvys be akiu. . .
Ir dauj, daug kitą Įdomybių! Sa gražiab paveikslais.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centaL

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mais.

daktaro. Tik per policiją ir 
sveikatos depaitamentą ga
lima pasišaukti bent kokią 
gydvmo pagalbą.

Net ir kuras namams ap
šildyti tokiu būdu teduoda
mas.

Jau veik mėnuo, kai gy
vename pakrvkusi gyveni
mą ir jo galas dar nesimato.

Vasario 16 minėjimas ania.7
Amerikos Lietuvių Tary

bos skvrius Vasario 16-sios 
minėjimą rengia sekmadie
ni. vasario 19 d. Webster 
salėie.

Visi lietuviai raginami 
dalyvauti.

Pagerbs F. Kirša
Lietuviu Rašytoju Draugi

jos valdyba kovo 12 d. Ap
reiškimo parapijos salėje 
Brooklvne rengia literatū
ros vakarą poetui Faustui 
Klišai pagerbti. F. Kirša va
sario 13 d. sukako 70 m. 
Brooklyniečiai vis atsilieka

New Jersey gubernatorius 
R. B. Mevner lietuvi advo
katą Andrių Silvestravičių 
paskyrė teisėju.

Tos valstijos lietuviai gy-. 
vai dalyvauja politikoj, to
dėl jie sulaukia ir laimėji
mų. Bro oklyno lietuviai 
snaudžia, todėl jie negaus 
nė šunu gaudytojo vietos.

S L A Centro Sekretoriui

jautą.

DR. MATUI J. VIMKUI

mirus, jo žmonai Onai. sūnums medicinos daktarams Matui] 

ir Juozui gilią užuojautą reiškiu SLA 13 kuopos vardu

Justinas Vaičaitis,

nariai Vytautas Pigaga ir 
Anthony A. Burke.

Vėliau delegacija su mi
nėtais atstovų rūmų nariais 
aplankė didžiuosius valsti
jos ofisus ir buvo supažin
dinta su jų viršininkais ir

HARTFORD, CONN.
Pabaltiečių 

koncertas - banketas
Sausio 28 d. East Hart

ford italų klubo salėje buvo 
pabaltiečių koncertas - ban-

paaiškinta jos atsilankymo ketas, 
tikslas. , Programą pradėjo Kristi-

Nuėjus Į atstovų rūmus'na Raščiūtė-š i r.šnienė šo- 
posėdžio metu ir pranešus kiu. Estė Greta Borrot Milk 
apie delegacijos atsilanky- padainavę, jai ako’ a ponavo 
mą, atstovai sustoję karštai Leonid Milk. kuris vėliau

BRAZILIJA NEUŽDARĖ LIETUVOS ATSTOVYBĖS

Kai kuriuose laikraščiuose 
buvo pasirodžiusi žinia, kad 
Lietuvos atstovybės Brazili
joj uždarytos.

Amerikos Lietuvių Tary
bos vykdomasis komitetas 
praneša, Kad surinkus duo
menis iš kelių patikimų šal-

paplojo.
Kalbėjo per radiją apie 

Lietuvatinių. ta žinia nepasitvirtino.'
ALT as ragina visus aky- Kongreso atstovas Har-

lai sekti tarptautinės politi- o](j p. Donohue ir adv. A. 
kos raidą ir jei vienu ar kitu Milleris vasario 12 d. 3 vai. 
būdu būtų paliečiami Lietu- p0 pietų iš radijo stoties 
vos lasivinimo reikalai, bū- WNEB kalbėjo apie Lietu
ti pasii-uošus stipriai ir vie- va
ningai akcijai. į " j. Kr..in.ka.

WORCESTER, MASS.

Delegacija pa* 
gubernatorių

Vasario 8 d. Worcesterio ir Juozas Krasinskas. Dele- 
Už miegojimą niekas nebū- lietuvių delegacija lankėsi gaciją pas gubernatorių pa
na pagerbtas. pas gubernatorių John A., lydėjo ir ją su gubernatorių

K. Žemaitis Volpe ir dalyvavo jam pasi- supažindino atstovu rūmų

rašant deklaraciją Vasario
16 dienos proga. Delegaciją MŪSŲ ATSTOVO ANGLI-

’ sudarė Juozas Glavickas,
Į Julius Sviklas, Ignas Pigaga

JOJE NAUJAS ADRESAS
Dabar jis yra toks:

J. Venckūnas,
1, Raewell Cresce.it 
Orbiston, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland

' paskambino 
dalykus.

Latvių briitonas 
Kellijs pari; ;r~ ’O latviškai 
ii- iš opeių i'rti.’kas itališ
kai, jam akonųM r*av< Belą 
Szilagi.

Program bai j ta, kuri 
pradėjo—Kristina šerkšnie- 
nė, pašok iri “Mirštančią 
gulbę.” Jai akomponavo 
Eleonora Miniukienė.

Publika mer ir inkams la
bai plojo.

Vėliau bu’ c šokiai, vai
šės.

Publikos buvo pilna salė, 
daugiausia jaunimo. Labai 
gražu, kad jaunimas domi
si savo menu.

įanu kelius

A rijis

Cresce.it


t
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1939 m. jau įvykdinus že
mės reformą, tokių, kurie1 
valdė žemės virš 50 ha, bu- 
vo vos 2.8 G ir jų nuosavybėj 
buvo tik 7.3 ri visos dirba
mos žemės. Gi miškai buvo

c v.<u. vokos reikmenys, Įrankiai valstybės nusavinti. Viso sa-
umanus u - Pabaigus darbą, varankių žamės ūkio sody-
Gerai Įsisavinamos lėšos čia bus įrengtas Krėvės mu- bų būta 274,815. Jos t>rik- 

ugniagesių uniformoms Įsi- ziejus. lausė darbštiems ūkinin-
gyti. Klaipėdos ugniagesių 130,000 pensininku kams, visokeriopų gėrybių 
draugijos pn mininkas Bu- _ gamintojams. •
trimavičius uniformos sąs- (E) šiuo metu Lietu\oje Dabar pakartotinas Lie- 
kaiton užsisakė siuvykloje yra daugiau kaip UO.oov tuvos okupantas visą žemė

* ? e $

civilinę eilutę už 1634 i-ub- pensininkų, kuriems kas 
liūs, kasininkė Skudrickie- mėnuo išmokama iš viso 
Pė—moterišką eilutę už apie 3 milionai lublių, tai 
1059 rublius, o buhalterė yra vidutiniškai po 21 rbl.
Mažeikienė ne tik sau eilu-. Kiek yra moksleiviu 
te už S31 rubli bei paltą už

nusavino. Žemdirbius suva
rė i 107 savchozus ir arti____
tūkstančio—kolchozų. Sov- 
ehoze diibantieji gauna me
tini nustatytą atlyginimą 
Kolchozuose—kas atlieka

LIETI VOS TARYBA. KURI PASKELBĖ LIETI VOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

LIETI VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO ARI AS

12SS ublitis, bet ir savo Komunistų statirtiko- duo- atidavUs duokles valstybei, 
. .. . - mokyklose' -- -mvlimam vvrui eilute už menimis \ įsose

9S6 mblius,* nors jis ir ne mokosi 512,000 žmonių, iš __ 
ugniagesys. < neatsitraukdami nuo dar- kama^ metų gale Kadangi

Nesuriteresuoti piliečiai i ®^’ū00.
laukia, kada bus užkirstas šiais mokslo

pasilikus
reikalam;

sėklai ir kitiems 
Uždarbis išmo-

gais as visiems šitiems kom- daiyta 4 nauji technikumai, 
binatoriams. !dabar tl? technikumų ir ki-

Taip šluotoj rašo V. La-' tų vidurinių bei specialiniu 
beikis , mokyklų yia 76. Dvylikoje

, aukštųjų mokyklų studijuo-
Kubos cukrus Lietuvai Ja 59.000. Neakivaizdiniai 

mokosi apie 23.000. Pernai
(E) Neseniai vienas Ku-(hi Neseniai vienas ku- vįdurines specialines ir auk- T • t t ™

bos prekinis laivas atgabeno įtasja< mokyklas baieė net i eikalingi ze-
į Klaipėdos uostą 5.000 to- tX£nėSi ™es Uk'° "ebu\°

Lietuvos Taryba savo posėdy vasario 16 <1. 1918 metais 
vienu balsu nutarė kreiptis: i Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių 
vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė,
įlietai' ati tlkininkijos dalis nenorėjo remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių 

apleisti savų tuiėtų sodybų. Vilniuje konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 me
tai tokių per 120 tūkstančių

ištiemta Sibiran. . sutvarkvta Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir ta valstybę 
C arines Rusijos metais 

buvusi Lietuvoje piamonės, 
gamyba aptarnavo Rusijos 
imperiją visai nesirūpinda
ma Lietuvos ūkiu. Tada

skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais 
.rkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę 

atskirianti nuo visu valstybiniu ryšiu, kurie vra buvę su kitomis

tūkstančiai.
nu cukraus. Iki Klaipėdos
jis plaukė daugiau kaip mė- ’ Kiek Yra kino teatrM
nesi. Laive esąs tik vienas Pereitais metais kino te-... . . . ,
padėvėtas radijo aparatas, atru skaičius padidėjo ke-i1? nau-l° a ? ...• V ?vu Dr. J. Basanavičius
is kūno įgula negalėjusi su- liais šimtais ir dabar jų yrab_ikurianti n‘rik_ S. Banaitis 
žinoti nei apie padėti Ku- j 149 gaujai oesiKunanu nepriĘ
bo-e - , . Iausomybės metais pramonė M. Biržiška

Vėl agitatorių pulkai prisiderino prie šalies gy- k Bizauskas 
. Atnaujinama V. Krėvė, R mėnesi vietiniu 'entojų ir jų vedamo žemės

Lietuvoj gaminami. Pirmais 
Lietuvos nepriklausomybės 

’ metais pramonė teko visai

tautomis. [
Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstyliės 

pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galuti
nai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis sei
mas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama* tai ............................... vyriausy
bei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Pr. Dovvdaitistėviškė, sodyba tairtbų' "Tfokimiai.” ūkio poreikių. Užaugo to-
(E) .Iau antri metai at- komunistų partija jau da- klos Lietuvai naujos pramo- S. Kan, s 

naujinama Philadelphijoje bar žino, kas bus išrinkti, nės jmonės, kaip pieno pei-
mirusio rašytojo Vinco Krė- bet agitatorių pulkai zuja dn’bimo» mėsos konservų,
vės - Mickevičiaus tėviškė? po visą kraštą ir “siūlo” iš- T?1*1 °’ medžiagų,
sodyba. Atnaujintas gyve- rinkti tuos, kurie ir be agi- dnbtuno šilko, lino apdubi-
namasis namas, sutvarkytas tatorių pagalbos bus išrink-
šulinys prie namo. sodvba ti. Agitatorius apmoka val- 
aptve ta tvora, atnaujinti stybė iš pačių balsuotojų ki-
į ašytojo naudoti namų apy- senės.

mo, stiklo, popieriaus, taba
ko, avalynės ir kitos. Viso±___ i_ 100*7pramones įmonių outa iool 
Jų metinė apyvarta siekė 
virš 417 milionų litų. 1939 
metais bendros šalies ūkio 
apyvaitos teko arti 500 li
tų kiekvienam gyventojui. 
Dabar jos tenka tik 330 ru
blių.

Tiesa, Lietuvos okupantų 
pramonė sparčiai ugdoma, 
bet ji ugdoma ne Lietuvos 

i gyventojus būtinomis reik- 
! menimis apiūpinti, bet Ru- 
1 sijos imperijos militariniam

P. P. Klimas 

D. Malinauskas 

Y’l. Mironas 

S. Narutavičius,

Vilnių ie vasariu lg d l’)18 m

Alfonsas Petrulis 

K. šaulys 

Dr. J. šit u lys 

J. šernas 

A. Smetona 

A. Smilgevičius 

J. Staugaitis 

A. Stulginskis 

J. Vailokaitis 

J. Vileišis

Vasario 16 -sios proga
Kas paveldėta, laimėta, prarasta.— Skaičių kalba.—Pa 

lyginimai ir sugretinimai.— Vandens lašas po lašo 
ir akmenį pratašo.

J. VLKS

Kiekvienai tautai savas dar palyginamai sunkiais,. -- . .. . ..
gyvenimas daugiau suteikia metais žemės ūkis tiek grū-! S -1’ -
srabm.yh.ų sparčiau ymose dais tiek pvul.ais pasivijo L -k - džios mokv. 
Pyvenmo srityse reikštis, pneskann.us metus R| veik tūkstančiu mo-
|.,.myn zenffti. Buvęs Lie- 1939-40 metais Lietuvos kvt()j ir tūkstančių m(1.
tuvos vos 20 metų nepnk- l(M) hektarų žemės plote vi-
lausomas valstybinis gyve- dulkiu jau ganėsi raguočių 
nimas tai labai ryškiai pa- 29, kiaulių—19, avių—31, 
tvirtina. neskaitant arklių, Įvairių

štai ką sako kai kurie paukščių.
skaičiai, kas iš carinės Rusi- 1923 m. visų Lietuvoj pa
jos buvo paveldėta, kas Lie- gamintų gėrybių užsienin 
tuvo? nepriklausomais me- buvo pai duota už 160.227.- 
tais laimėta ir šios dabar 000 litų, 1939 m. jau už 
esamos okupacijos metais 415,902,000 litų. Per tą lai- 
pra rasta. ką pagamintų gėrybių išve-

’ 1913 m., tai yra veik pa- žimas padidėjo du su puse 
skutimais carinės Rusijos kartu.
okupacijos metais, Lietuvo- Dabar naujai Sovietų 
je gyventojų buvo 2,793,000 Rusijos okupuotoj Lietuvoj 
tuose pačiuose žemės plo- bendiai suėmus dar neprisi- 
tuose, kurie buvo Lietuvos auginta žemės ūkyje tiek 
nepriklausomybės metų šie- gyvulių, kiek seniau būta. 
nose. Ir glūdų derliaus, vidurkiu

1923, m. gyventojų sura-I imant, iš veino žemės ha 
švinu ju rasta 2,462,000. gaunama 11 dvigubų cent- 
i

kinių. Būta 37 gimnazijų su 
346 mokytojais ir su keliais' 
tūkstančiais mokinių. Auk- • 
štos mokyklos nebuvo. Mo-, 
kytojų dauguma buvo rusai, Į 
gimnazijose mokinių tarpe : 
lietuviai buvo mažumoje.

1939 metais veikė 2743 Į 
pradžios mokyklos, jas lan-1 
kė 341,299 mokiniai, jose Į 
dirbo 6944 mokytojai. Vi
durinių mokyklų būta 93 su 
27.596 besimokančiais ir su 
1898 mokytojais. Profesinių 
ir amatų mokyklų buvo 76, 
jose mokėsi 8,263 mokiniai 
ir jose dirbo 979 mokytojai. 
Aukštųjų mokyklų buvo Įs
teigtų 6. jose mokėsi 5986 
studentai ir profesariavo 
447. Nuo pii mų Lietuvos ne-

t ri ventojais nuostoliai virš nerių, o Lietuvos nepriklau-j pnk]ausomybės metų buvo 
ti riu šimtų tūkstančių. somybės metais—13centne-j įgyvendintas p r i valomas 

1939 m. be Klaipėdos ir rių. Taip pat dabar yra su- pradžios mokslas. Ir visa
Vilniaus sričių, Lietuvos gy- mažėjęs dirbamos žemės

pr;
tai reikėjo Įkurti naujai.

ventojų būta 2,925,090. plotas kebais šimtais tūk- ypač aukštojo mokslo mo- 
l’i ieauglius arti pusės mili- stančių hektarų—nesugeba- kyklos.
(.no, ma visa žemė Įdirbti. Karvių 'Tiesa, nūdienės Lietuvos

Pirmojo pasaulinio karo pieningumas dabar nusmu- okupantai taip pat yra susi
metu rusu ir vokiečių oku- ko 209 litnj pieno per me- rūpinę žmonių švietimu. Jų
pantai iš Lietuvos išgabeno tus, vidurkiu imant, iš kiek- pramonei reikalinga pamo-
daugiau kaip pusę raguočių, vienos karvės. kytų ivairių specialistų, kar-
viena trečdali arklių ir kitų Carinės Rusijos metais mokyklos paverstos ko- 
gvvulių ir taip pat paukščių, okupuotoj Lietuvoj veik pu- munistų propagandai, rusi- 
Lietuvos darbštaus ūkininko dirbamos žemės ir veik fikacinių minčių skiepijimui, 
prisiaugintų. visus miškus valdė dvari- įbrukta rusų kalba, kaip an-

1923 m., tai yra Lietuvos ninkai ir tai dauguma jų 
nepriklausomybės pirmais,;atėjūnų. (Nukeltai 5-tą psl.)

GYMEJI VASARIO 16 AKTO SIGNATARAI

Prof. Steponas Kairys, gimęs 1878 m. gruo
džio 20 d., dabar po operacijos yra -anatori- 
joį Smitntown. I.. L. N. Y. Jis yra Nepri
klausomybės Akto teksto autorius.

Pasikalbėjimas
Maiklo sa Tėvu

DANIJOJE

Aleksandras Stulginskis, gi- Prof. Mykolas Biržiška, gim. 
męs 1885 m. vasario 26 d.. 1882 m. liepos 21 d., dabar gy- 
paleistas iš Sibiro gyvena vena Los Angeles. Calif. 
Lietuvoje.

GYD. VL. K.

(Keliones įspūdžiai) pastatais, tramvajų ir auto-
KOPENHAGA. Lyg bū- busų sustojimo centrine, kur

ėiau anksčiau buvęs Toks y.ra vdl?ele, lenta>
j-, a. i J v- ti, kaip tomis susisiekimotausmas dėl to, kad Kopen- ’. F. . , ,.■, - - ....1 priemonėmis n a u d otis.nagos žmones, medžiai, na- £ • i • a. j’ • Tramvajų, kune atrodo šernai. gatves, judėjimas pn- ...- n; f-- noviskai, daugiau nei auto-mena senai paliktus vokis- , ,9 • • i •

kus miestus. Švara ir tvar-jbus,b jais
ka. Popierių gniužulai gat-i«?na 8>eltas’ 0 “‘P pat 

i vėmis neskraido. Namai l31^8,
mūriniai. Žmonės malonūs, ^uo rotušės aikštės prasi- 
rimti, atiodo sotūs ir gerai deda ir pagrindinė "shopp- 
apsirengę. šiaip pas juos į gatvė. Ji vadinama 
daugiau lengvumo ar nerū-į Stroget, arba, išvertus i an- 
pestingumo, nei pas vokie- gly kalbą—Main Street. Nė 
čius ' | iš tolo ji nebūtų panaši i pa-

Tik vakar vaikščiojau! grindinę gatvę, jei ne jos 
Nevv Yorko uolų kavernose,! gausūs ir puošnūs krautuvių 
pastebiu, kad Kopenhaga jų i prekylangiai. Tai siaura il- 
neturi. Iš viso, tik vienas ;Sa gatvelė, ne visiškai tiesi, 

! pastatas jau pasistiebęs j į su dar šiauresniais šaligat- 
: dangorėžius, kuriame yra

SPORTO ROMAI

Tokie rūmai buvo pastatyti Kaune sportininkams nepriklau
somos Lietuvos laikais.

nėra amžina. Ji nebus am
žina, jei mes kiekvienas at
skirai ir visi kartu veiksime 
ta kryptimi, kad Lietuva, 
mūsų tėvų žemė atrastų ką 
prarado. Vandens lašas po 
lašo ir akmeni pratašo!

pensininkų, aprūpintų soči-į

MŪSŲ PADĖKA

1 Skandinavų lėktuvų bend- 
' rovės įstaigos—SAS. Čia ir 
mane iš aerodromo atvežęs 
autobusas iškratė.

Nebuvau kambario iš 
anksto užsisakęs Danijos 
sostinėje ii

viais. Sunku pajudėti per 
žmones prie tų krautuvių 
langų ar tik pasižmonėti išė
jusių. O ne šaligatviu vaikš
čioti atrodo pavojinga. Nors 
susisiekimas šia siaura gat
ve tik i vieną pusę, bet ji

bojai.” Porelės ant motoci
klų. daugiausia abu su šal
mais. Neretas jaui as vyras 000, aiba S', visų 
su bai'zda. jų. 51.000 gavo specialias

Rugsėjis. Mėnuo, kai dar nedarbingumo p e n s ijas. 
šienligė kamuoja. Ir iš Ame- Pensininkų amžius yra vy- 
rikos pabėgus, ji nepasibai- rui 67, moteriai 62 m. Žino- 
gia per dieną. Nosį niežti ir; ma, gatvėse netrūksta ir se- 
čiaudėti verčia. Mano “kly- nų žmonių. Kaip jaunos da-

Vasario 5 d. Įvyko Lietu
vių Radijo Korporacijos 27 
metų sukaktuvių metinis 
Talentų popietis ir gražuo
lės “Miss Lithuania of N. 
E.” balius L. Pil. Draugijos 
naujoj svetainėj.

Talentų dovanas laimėjo: 
Laima Baltušytė iš Dorches
terio ir Birutė Vaičjurgytė 
iš So. Bostono už eilių de
klamavimą. Aldona Dabri- 
laitė iš Dorchesterio ir Gie-

alinio draudimo, buvo 385,-|drė Karosaite is Šo. Bostono 
už skambinimą pianu. Ed- 
vaidas Prakapas iš So. Bo-

gyvento- 
(09 Iii

neksai” išseko; sustoju jų 
nusipirkti. Tokius reikme
nis čia pardavinėja specia
liose krautuvėse su Įvairia 
kosmetika bei mediciniškais 

(reikmenimis, bet ne vaistais.

(bet kas

KOMUNISTAI J| NUGRIOVĖ

Kaunr karo muziejaus sodely iš Lietuvos laisvės kovu lau
ku surinktu akmenų buvo pastatytas paminklas prie Ne
žinomojo kario kapo. Komunistai paminklą nugriovė.

Prel. Kazimieras šaulys. 
1872 m. sausio 16 d., s 
šv eicarijoj.

Petras Klimas, gim. 1891 m. 
vasario 23 d., paleistas iš Si
biro gyvena Lietuvoje.

—Maiki, aš ir vėl pasaky- ateitų dar s\kį Į komitetą, 
siu tau: tegul bus pagarbin- Kai nuėjo, komiteto startas 
tas. jam sako: žinai, sako. r

—Ar daugiau nieko ne
gali pasakyti?

—Šiur, kad galiu. Vot, 
galiu tau pasakyti, kaip iš 
vieno palioko pasidarė lie
tuviškas kuinas.

—Aš, tėve, netikiu, kad 
taip būtų buvę.

—Anistagat, Maiki, galiu 
pasibažyt. kad buvo.

—Kada ir kur?
—Tai buvo šventoj mū

sų Lietuvoj. Maiki, kai tau
tininkai nuvertė daktaro 
Griniaus valdžią. Ar tu apie 
tai negirdėjai?

—Apie tą perversmą aš 
gerai žinau, tėve.

—Nu. tai vot. nuvertę 
Grinių, jie piadėjo ir žmo
nių pavardes versti. Iš Gai- 
deliausko padarė Gaidelį,
Katkevičių išvertė i Katiną, 
ir taip toliau.

—Aš tą žinau, tėve.
—Nu. tai man gerai ir sa

kyti, jei žinai.
—Bet kaip buvo su tuo 

lenku?

vėlvvą vakarą užgrūsta Įvairiais riedmeni- 
susirūpinau “kaip dabar mis. Be motorizuotų vežimų
bus;” bet nieko nebuvo. Nu.i—tūkstančiai dviračių, ypač ... .......... .. .......... ........... .
kulniavau i netoliese esan- kai žmonės į aaibą tiaukia i a; kavos į.ja vaistinė
čią didelę, bet senoviškai a?' įs ,JO ”r-lzta- Ęet ir moto- af sanįtarinįų reikmenų 
atrodančią, centrinę gele-icikai anodo čiapopuhą- krautuvėje negausi. Tai bū- 
žirkelio stoti. Ten buvo ir sakoma, kad jie pra- t maįst0 įžeidimas. “Klv- 

ir su:a- kambarių biuras, kur už ^ec^a išstumti dvnacius. į r.eksų” gaunu. Krautuvės 
ę reikia mažą patarnavimo mokesti Labai krinta i akį jauni- savininkas baisiai malonus, 

iro, Kme- man surado kambarį kokio mo — paauglių gausumas nors nelabai daug angliškai 
;iskia;tu- noiėjau. Ir ne aš vienas ten Kopenhagoje, ypač vaka- kerta. Šeimininkė kažkur 

buvau: atrodo ir danai nau- vais. Būriai jaunų mergai- piažūna, o ?avininkas nori 
dojasi to biuro patarnavi- čių “šlifuoja” ir taip vieto- man daugiau prekių Įsiūlyti, 
mu. Bepigu važinėti, kai mis siaurus šaligatvius Stro- Ypač vieną—“no baby ” 
taip sutvarkyta.

se ar
jam sako: žinai 
kalbininkai peiz.ui 
kalbotyros zakonu:
(io. Kati tavo pa vai 
dar syki taisyti, ša 
liauskas nieko 
ri būti Kumeliaus 
parašė popierėli i. 
atsimink, esi Kunu 

—Užteks, tėve.

nes yra gražios 
jaunas negiažus?) taip 
nos moterys čia grožiu 
pasižymi.

(Bus daugiau)

VASARIO 16-0 JI
;USU
ĮSUS

as. Vėl 
padavė: 
iauskas. 
i arima-

dienos keičiasi. Naujosios JAV administracij" 
nių Tautu atžvilgiu dar nėra sutarta su kit 
vyriausvbėmis.

s programa Jungti
nius draugingomis

Todėl atrodo, kad bus tikslingiau mum 
viams. Vasario šešioliktosios minėjimų rezoiiutij 
kiniuose statyti pirmon vieton bendraji Lietuvos

\merikos lietu- 
bei pareiš

kęs reikalą.

ALTO pranešimas
Jungtinių Tautų penkioliktoje sesijoje, kuri bus tęsiama 

kovo 7 dieną. Sovietų Sąjunga ir jos vadovaujamas komunistinis 
blokas kėlė didelį triukšmą vadinamojo “kolonizmo" (ar “kolonia
lizmo") klausimu. Ginčai šituo klausimu buvo laikinai baigti, pri- Šituo reikalu mes galime tikėtis iš prezidento Kennedy ir jo ad- 
ėmus 89 l^ai-ais Afrikos-Azijos tautų pasiūlytą rezoliuciją, vie- ministracijos pilno pritarimo, nes jisai yra aisk.ai ir oficialiai 
toje Kremliaus delegacijos Įteikto pareiškimo, piktai puolančio pasisakęs už ‘‘rytinės Europos žmonių laisvę ir gerove."
Vakarų “inųierialistus’', pirmoje eilėje Jungtines Amerikos
Valstybes.

Jungtinės V’alstybės ir artimiausieji jų sąjungininkai susi
laikė nuo balsavimo, ir tuometinis Amerikos delegatas, amba
sadorius James J. Wadsworth, kritikuodamas ją pareiškė stiprių 
rezervacijų dėl jos turinio. Savo kalboje. 1960 m. gruodžio 14 d., 
jisai pastebėjo, kad “kolonizmo" rezoliucija privalo būti taiko
ma ne vien Azijos ir Afrikos, bet ir Rytų Eurojios tautoms, gy
venančioms Sovietų kolonizmo junge.

Netrukus po to. Generalinės Asamblėjos sesija buvo |>er- 
t raukta ir jos tęsimas nukeltas j šių metu kovo mėnesį. Buvo 
laikinai nutraukti ir debatai kolonizmo klausimu, kuris Jungtinių 
Valstybių požiūriu (kaip matyt, iš buv. ambasadoriaus Wads- 
worth'o pareiškimo), toli gražu nėra pilnai išspręstas ir baigtas.

Bet ar kolonizmo debatai atsinaujins, vėl susirinkus New 
Yorke 99 taurų atstovams, šiandien to niekas nežino. Tai pareis
nuo įvairių aplinkybių ir tarptautinių santykių, kurie diena iš I Chicago, III., 1961 m. Vasario mėn.

Mums svarbu, kad ir Amerikos valdžia, ir plačioji šios ša
lies visuomenė neužmirštų, jog taip Maskvos pavergtų ii- laisvės 
trokštančių tautų yra ir mūsų tėvynė Lietuva.

Dar kartą Amerikos Lietuvių Taryba ragina visus ALT sky
rius. draugijų sąryšius ir paskiras draugijas jK. idaiouoti, kad 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 43-ji metine butu pami
nėta kuo įspūdingiausiai.

Visos minėjimo proga sudėtos aukos bei kitos pijamos pri
valo 7»ūt i skiriamos tik Lietuvos laisvinimo reikalams ir siunčia
mos ALT centro iždan. Toks pageidavimas buvo vienbalsiai iš
reikštas Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiav ime.

ALT VYKDOMASIS KOMITETAS:

L. šimutis, pirmininkas Dr. P. Grigaitis, sekretorius

E. Bartkus, vicepirmininkas M^ Vaidyla. iždininkas

stono uz grojimą akordionu 
ir Sharyr Mansfield (Ma- 
neikytė) už šokimą.

šokių varžytynes laimė
jo: senųjų polką Blanche ir 
Julius Tamuliai iš So. Bos
tono, jaunųjų polką—Mar- 

ne. įtha Marceloris iš Dorches- 
Jterio ir Michael Di Stasio iš 
Ea-t Bostono, jie laimėjo ir 
tango varžytynes, o valso 

• varžytynes laimėjo Birutė 
ir Rimas Korsakai iš So. 
Bostono.

Skanų ramie keptą ku
geli iškepė ir dovanojo 
Blanche Tamulienė, Magda
lena Lendraitienė ir Eleo
nora Misevičienė iš So. Bo
stono, o pyragus iškepė ir 

Adelė Povilaitie-

se-

(Atkelta is 4-to i>sl.)
antroji gimtoji kalba

Lietuvos okupantai 
giriasi ir didžiuojasi, kad 
dabar Lietuvoj Įvairiose 
mokyklose bes įmokančių dovanojo
skaičius žymiai didesnis ne- nė iš Jamaica Plain ir p.

„,r_  get ar kitoje pusėj rotušės Man mandagiai beatsisaki-' £u Lietuvos nepriklausomy- Petrauskienė iš Dorcheste-
Rytą išeinu po miestą pa- aikštės. Jos skiriasi nuo pa- nėjant ir pečius kits kitam ^ės metais. Jie vieną pamir- įio. Joms visoms širdingas

ž- sižvalerti. Mano kambarvs našaus amžiaus amerikietis- draugiškai betakšnoiant. at- šta ar sąmoningai nutyli, ačiū.
tysim kitą syki.

—Yeidimmut, tuoj už- sižvalgyti. Mano kambarys našaus amžiaus amerikietis- draugiškai betakšnojant, at- sta ar sąmoningai
baigsiu. Neišėjo nei viena rezidencinėje miesto dalyj: ko jaunimo. 13-15 metų siranda ir šeimininkė su ad- kad Lietuvos nepriklauso- Kleo Kauchienes, Kleo
sa vaitė, kaip Kumeliauskas daugiausia trijų aukštų na- “damos” plaukus susisukę reSų knyga. Joje surašyta mybės metais gyvenimas į patros
vėl Liiv<» naša n k tas i komi- mai su mansardais vilos. įmantriai i aukšta kuodą, visa eilė aiminiii Am^riko= \ ietoje nestovėjo. Kokiais | Įlinkės

metais
buvo pašauktas Į komi- mai su mansardais, vilos. įmantriai i aukštą kuodą, vįsa eilė giminių Ameriko yieioje nestovėjo. Kokiais Į 

tetą. Kai nuėjo, komiteto “Iki kampo” nuėjus, didės- Sijonai aukščiau kelių, pal- je; bene prieš metus jie bu- šuoliais visose srityse jis j vanotą $25, vertės “perma- 
vyriausias jam pasakė, kad nė gatvė su daugiausia in- tas būtinai dar trumpesnis, Vę pas juos Amerikoje. Pa- žengė pirmyn, tai matyti is , nent wąye laimėjo Teklė 
kalbininkai padarė mok- idvidualiomis maisto kiau- elegantiški batai su aukštais tikusi jiems Amerika. Žiūri- čia kai kurių paskelbtų Markevičienė iš So. Bosto- 
slišką jo pavardės apdūmo- tuvėmis, kaip pieno produk- kabliukais, aptemptos nai- me tuos adresus: vėl ploja- skąičių kad ir švietimo n i- no, o gi ažiąją širdies dėžę 
jimą ir atrado, kad ji turi tų (atsiduodančių sūriu), lono kojinės. Eisena—kiek me per pečius ir atsisveiki- ; saldainių laimėjo N r 5207.
dar neieikalingą vuo ’ ' ‘
kurią kaneč reikia
Taigi, sako, tą vuoi _ __ w___________ ___ _ „ _ _ _______

Kumeliaus- veltui danų pyragaičiai ir nos jau save “išstato.” O ne Danija turi didelį jauni- ra jokių abejonių, kad jos Grigaliui, Kaziui Mockui,
- be vuode- Amerikoje žinomi. Praeinu viena galėtų sėdėti prie mo perteklių, dėl smalkiai laimėjimai būtų daug dide-1 S. Santvarai, muz. J. Gai-

Tai matai. Maiki. kas šią pagundą, kaip ir dvira- knygų ar studijų; gal tuo , padidėjusių gimimų karuiisni’ ° svarbiausia savam i <lchui ir J. Vaičaičiui,
iko iš panaberno ( hmie- čių. baldų ir kolonialinių būdu užsitikrintų geresnę i pasibaigUs.‘ / !935 m. gimi-i kraštui skirti, savo tautos i laipgi dėkojam visiems

grožio saliono savi- 
I Jorchesterio lo-

&
iš

legą, daržovių, duonos ir pyra- žąsiška, gražiai siūbojanti. name. lyg seni bičiuliai. Tad jei būtų lemta Lietu- Dėkojam talentų rinkė-
kirsti. gaičių. Ypač pastarųjų lan- Šioje prekyviečių gatvėje ir Malonūs žmonės, kad ir bi- vai iki šiol išsaugoti savai.įams pp. Gustaitienei^ ir
;ą nu- gai viliojančiai atrodo. Ne- vos pradėjusios gyventi pa- znieriški. nepriklausoma valstybė, nė-1 Mickunienei, adv. Jonui J.

ėmus, bu-i ne 
kas, bet Kūme 
gos
belik
le\vskio. | pi ekiu krautuves. Kai ku- ateitį, išeitų iš rutinos rato:

į —Bet tėvas sakei kad jis j ios jų pasižymi prancūziš- bažnyčios, virtuvės ir vaikų,
i pavirto į kuiną. ! ko vyno gausumu languose, anot vokiško išsireiškimo.

—Maiki. kuinas, žirgas.; šeimininkės su dviračiais Bet seno, buržuazinio auklė-—O jes, buvau apie ii , .........
kumelys—vis tas pats gy- apsipirkusios važiuoja, pre- Jim° įtakoje sios jaunos 
vulys. i kės krepšelyje prie ragų su- mergaitės pratinasi būti

—Lik sveikas, tėve, aš ei-įdėtos. “daiktais.” vyrų “grobiu.”
nu mokytis. Pasuku Į miesto centrą: Vyrų paauglių mažiau ga-

—Maiki, no mader kiek tiltas nei per tvenkinį nei tvėse, o gal man taip atro- 
tu mokslo turėsi, vi-tii-k sa-Įper upę. Atrodo, tai kanalo do. Greičiausia jie turi kuo 
vo razumu nepi abagotėsi.. bus būta. Jų čia nemaža, daugiau užsiimti, nei gat- 
Tu gali turėti geriausių pla-1 Miesto centras rikiuojasi ves “šlifuoti.” Vienas kitas 
nų, bet jeigu tau kipsas koją į apie rotušės aikštę su di- juoda odine striuke, kaip ii 
pakiš ir šventas Jurgis tau įdėliais viešbučiais, bankų mūsiškiai motociklų “kau- 
nepadės, tai iš visų tavo pla- —
nų neišeis nei žmoniškas 
pliurkšt.

—Niekus kalbi, tėve.
—Ne, Maiki, čia nėra nie

kai. Atsimenu, kai služijau 
pas ruski vaiske, tai mūsų 
mandrapycei is pasigėięs vi
sada sakydavo: “Čeloviek 
predpolagajet. a Bog raz- 
pologajet.” Bet Plungės že
maičiai dar mandriau pasa
kydavo: “žmogus šaudo, o 
velnias kulkas gaudo.” Nu. 
tai kaip tu vokuoji, ką tu 
galėsi nušauti, jeigu kipšas 
tavo kulką pasigaus?

—O kiek šiandien tėvas

pamii-šęs. Zinai, jo pava 
buvo Chmielewski. Taigi, 
pavardėm? taisyti tautinin
kų komitetas vieną dieną ji 
pasišaukė ir sako: raida vei 
pataisyk savo pavardę. O jis 
ūpai tas paliokas! Sako, 
psiakrevv, mano pavardė 
gera. kam ją taisyti? O ko
mitetas sako. tavo vuodega 
nelietuviška. O jis sako. ir 
jūsų nelietuviška. Molčat. 
sušuko komiteto čeimonas.
Parašė ant popierėlio ir pa
davė: ve. sako, atsimink, 
tavo pavardė nuo dabar bus 
ne Chmielewski, ale Chme- 
1 iauskas.

—Bet tai neįdomu, tėve.
— Džiūsta minut, Maik, 

čia dar ne visa istorija.
—O kas.daugiau?
—Kitą dieną tas paliokas 

gavo paviestką. Liepia jam 
vėl ateiti i tą komitetą. Nu
ėjo žmogus. Komiteto čer- 
monas jam ir sako: žinai, 
sako, vakar mes padarėm 
pamilką. Dabar pataisysim.
Parašė kitą popierėli ir pa
davė. Ve, sako, tavo pavar- j 
dė turi būti ne Chmeliaus-1 
kas. o Kmeliauskas—su K.

—Ar tai viskas?
—Ne, Maiki, ne taip grei

tai. Praėjo trys savaitės, ir
Kmeliauskas gavo kitą pa-lr<aitis, 586 
viestka. Raikalauja, kad $7.00.

išgėrei. 
—Maiki. kiek US
tai ne tavo biznis

išgėriau, 
Dac oi.

GAVOTYiE NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius I’cte- 

puslapiai. kaina

ŠITAIP GALĖJO KENTĖTI

M.iry Reilh šitaip gynėsi nuo vėju ir <ilrio Yorke

pasibaigus. (i9do m. gimi 
mu 65.000: 1946 m.—96,- 
0C0). liesa, jie kiek suma
žėjo vėliau, bet prašoka gi
mimus prieš II pasaulini ka
rą. Patys danai tuo susirū
pinę. nes sunku vaikus su
talpinti Į mokyklas, išmo
kyti juos amatų ir vėliau 
surasti jiems darbo. Didelės 
piamonės Kopenhagoj kaip 
ir nesimato, išskrus du di
džiulius alaus b r a vorus 
(Carsberg ir Tuborg) bei 
laivu statomąsias uosto ia-i *
jone. Pagrindinė Danijos 
pramonė yra žemės ūkis. 
Toliau eina aprangos ir su
sisiekimo priemonių gamy
ba. Daug statoma ir ne 
“degtukų dėžutės,” kaip 
pas mus lengvam kapitali
stų pasipelnymui. Čia. jei Į 
statoma, tai statoma su pla- Į 
nu, yra kas pažiūrėti, ypač i 
moderniški dideli gyvena- į 
mieji namai užmiestyje. | 
i Kas nori matyti daug mo- į 
derniškos statybos, turėtų 
vykti Į Skandinaviją).

Danai turi tradicijų vie
šoje statyboje. Ja užsiėmė

1 kultūros ir mokslo ugdymui, vakaro pagelbininkėms ir
0 dabar ir mokslus išėjusių- pagelbininkams, susirinkū
jų dalis iškeliama svetui Iriai publikai ir visiems, ku- 
dirbti, kartu netiesioginiai kie parėmė parengimą savo 
rusifikacijai tarnauti. ‘skelbimais programos kny-

Politikos srityje nieko nė
ra amžino. Istorijos būvyje 
ne viena didžiųjų imperijų 
dingo. Daug pavergtų ir 
naikinamu tautu i istorijos 
scena išėjo ir išeina. Virš 
šimto metų carinė Rusija žmonių yra
skandino lietuvių tautą, ali
no jos žemes, bet Lietuva 
kėlėsi iš numirusių kaip val
stybė.

Ir ši Lietuvos okupacija

goję.
Steponas ir Valentina 

Minkai

Ragana dūmų nebijo.
* * *

žmogaus nėra.

Pakalbinkim draugue ir 

kaimynus užsisakyti “Kelei
vi.’’ Kaina metams tik $4.

LE1V10“ 
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas

k”

ir jau siunčiamas visiems ji užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendorių užsisakyti, ji tuoj gausite.

Kalendoriuje, kaip kasmet, yra įvairių skaitymų, 
eilių, informacijų, daug naudingų patarimų, yra tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
net karaliai prieš kelis šim- ypač dėl žymiai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
tus metų. Dalis tu klasiškų senąja kaina pai duoti nebegalime. Tikime mūsų skaity-
pastatų yra išlikę ir yra tojai tą supras. Kalendoriaus kaina dabar yia
"tautos paminklas;” šiuo

kaina 75 centaimetu juose gyvena seni 
, žmonės. Pastarieji ne tik 
j gauna pensijas, bet daug 
i jų gyvena sjiecialiuose, se
niem žmonėm pritaikytuo
se namuose. 1958 metais su
laukusiu sm\\o amžiaus

Užsakvmus ir

636 E. Broadvvay

pinigus prašome siųsti šiuo adresu;
“KELEIVIS”

-South Boston 27. Mass.
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1939 m. jau įvykdinus že
mės reformą, tokių, kurie1 
valdė žemės virš 50 ha, bu- 
vo vos 2.8 G ir jų nuosavybėj 
buvo tik 7.3 ri visos dirba
mos žemės. Gi miškai buvo

c v.<u. vokos reikmenys, Įrankiai valstybės nusavinti. Viso sa-
umanus u - Pabaigus darbą, varankių žamės ūkio sody-
Gerai Įsisavinamos lėšos čia bus įrengtas Krėvės mu- bų būta 274,815. Jos t>rik- 

ugniagesių uniformoms Įsi- ziejus. lausė darbštiems ūkinin-
gyti. Klaipėdos ugniagesių 130,000 pensininku kams, visokeriopų gėrybių 
draugijos pn mininkas Bu- _ gamintojams. •
trimavičius uniformos sąs- (E) šiuo metu Lietu\oje Dabar pakartotinas Lie- 
kaiton užsisakė siuvykloje yra daugiau kaip UO.oov tuvos okupantas visą žemė

* ? e $

civilinę eilutę už 1634 i-ub- pensininkų, kuriems kas 
liūs, kasininkė Skudrickie- mėnuo išmokama iš viso 
Pė—moterišką eilutę už apie 3 milionai lublių, tai 
1059 rublius, o buhalterė yra vidutiniškai po 21 rbl.
Mažeikienė ne tik sau eilu-. Kiek yra moksleiviu 
te už S31 rubli bei paltą už

nusavino. Žemdirbius suva
rė i 107 savchozus ir arti____
tūkstančio—kolchozų. Sov- 
ehoze diibantieji gauna me
tini nustatytą atlyginimą 
Kolchozuose—kas atlieka

LIETI VOS TARYBA. KURI PASKELBĖ LIETI VOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

LIETI VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO ARI AS

12SS ublitis, bet ir savo Komunistų statirtiko- duo- atidavUs duokles valstybei, 
. .. . - mokyklose' -- -mvlimam vvrui eilute už menimis \ įsose

9S6 mblius,* nors jis ir ne mokosi 512,000 žmonių, iš __ 
ugniagesys. < neatsitraukdami nuo dar- kama^ metų gale Kadangi

Nesuriteresuoti piliečiai i ®^’ū00.
laukia, kada bus užkirstas šiais mokslo

pasilikus
reikalam;

sėklai ir kitiems 
Uždarbis išmo-

gais as visiems šitiems kom- daiyta 4 nauji technikumai, 
binatoriams. !dabar tl? technikumų ir ki-

Taip šluotoj rašo V. La-' tų vidurinių bei specialiniu 
beikis , mokyklų yia 76. Dvylikoje

, aukštųjų mokyklų studijuo-
Kubos cukrus Lietuvai Ja 59.000. Neakivaizdiniai 

mokosi apie 23.000. Pernai
(E) Neseniai vienas Ku-(hi Neseniai vienas ku- vįdurines specialines ir auk- T • t t ™

bos prekinis laivas atgabeno įtasja< mokyklas baieė net i eikalingi ze-
į Klaipėdos uostą 5.000 to- tX£nėSi ™es Uk'° "ebu\°

Lietuvos Taryba savo posėdy vasario 16 <1. 1918 metais 
vienu balsu nutarė kreiptis: i Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių 
vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė,
įlietai' ati tlkininkijos dalis nenorėjo remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių 

apleisti savų tuiėtų sodybų. Vilniuje konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 me
tai tokių per 120 tūkstančių

ištiemta Sibiran. . sutvarkvta Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir ta valstybę 
C arines Rusijos metais 

buvusi Lietuvoje piamonės, 
gamyba aptarnavo Rusijos 
imperiją visai nesirūpinda
ma Lietuvos ūkiu. Tada

skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais 
.rkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę 

atskirianti nuo visu valstybiniu ryšiu, kurie vra buvę su kitomis

tūkstančiai.
nu cukraus. Iki Klaipėdos
jis plaukė daugiau kaip mė- ’ Kiek Yra kino teatrM
nesi. Laive esąs tik vienas Pereitais metais kino te-... . . . ,
padėvėtas radijo aparatas, atru skaičius padidėjo ke-i1? nau-l° a ? ...• V ?vu Dr. J. Basanavičius
is kūno įgula negalėjusi su- liais šimtais ir dabar jų yrab_ikurianti n‘rik_ S. Banaitis 
žinoti nei apie padėti Ku- j 149 gaujai oesiKunanu nepriĘ
bo-e - , . Iausomybės metais pramonė M. Biržiška

Vėl agitatorių pulkai prisiderino prie šalies gy- k Bizauskas 
. Atnaujinama V. Krėvė, R mėnesi vietiniu 'entojų ir jų vedamo žemės

Lietuvoj gaminami. Pirmais 
Lietuvos nepriklausomybės 

’ metais pramonė teko visai

tautomis. [
Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstyliės 

pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galuti
nai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis sei
mas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama* tai ............................... vyriausy
bei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Pr. Dovvdaitistėviškė, sodyba tairtbų' "Tfokimiai.” ūkio poreikių. Užaugo to-
(E) .Iau antri metai at- komunistų partija jau da- klos Lietuvai naujos pramo- S. Kan, s 

naujinama Philadelphijoje bar žino, kas bus išrinkti, nės jmonės, kaip pieno pei-
mirusio rašytojo Vinco Krė- bet agitatorių pulkai zuja dn’bimo» mėsos konservų,
vės - Mickevičiaus tėviškė? po visą kraštą ir “siūlo” iš- T?1*1 °’ medžiagų,
sodyba. Atnaujintas gyve- rinkti tuos, kurie ir be agi- dnbtuno šilko, lino apdubi-
namasis namas, sutvarkytas tatorių pagalbos bus išrink-
šulinys prie namo. sodvba ti. Agitatorius apmoka val- 
aptve ta tvora, atnaujinti stybė iš pačių balsuotojų ki-
į ašytojo naudoti namų apy- senės.

mo, stiklo, popieriaus, taba
ko, avalynės ir kitos. Viso±___ i_ 100*7pramones įmonių outa iool 
Jų metinė apyvarta siekė 
virš 417 milionų litų. 1939 
metais bendros šalies ūkio 
apyvaitos teko arti 500 li
tų kiekvienam gyventojui. 
Dabar jos tenka tik 330 ru
blių.

Tiesa, Lietuvos okupantų 
pramonė sparčiai ugdoma, 
bet ji ugdoma ne Lietuvos 

i gyventojus būtinomis reik- 
! menimis apiūpinti, bet Ru- 
1 sijos imperijos militariniam

P. P. Klimas 

D. Malinauskas 

Y’l. Mironas 

S. Narutavičius,

Vilnių ie vasariu lg d l’)18 m

Alfonsas Petrulis 

K. šaulys 

Dr. J. šit u lys 

J. šernas 

A. Smetona 

A. Smilgevičius 

J. Staugaitis 

A. Stulginskis 

J. Vailokaitis 

J. Vileišis

Vasario 16 -sios proga
Kas paveldėta, laimėta, prarasta.— Skaičių kalba.—Pa 

lyginimai ir sugretinimai.— Vandens lašas po lašo 
ir akmenį pratašo.

J. VLKS

Kiekvienai tautai savas dar palyginamai sunkiais,. -- . .. . ..
gyvenimas daugiau suteikia metais žemės ūkis tiek grū-! S -1’ -
srabm.yh.ų sparčiau ymose dais tiek pvul.ais pasivijo L -k - džios mokv. 
Pyvenmo srityse reikštis, pneskann.us metus R| veik tūkstančiu mo-
|.,.myn zenffti. Buvęs Lie- 1939-40 metais Lietuvos kvt()j ir tūkstančių m(1.
tuvos vos 20 metų nepnk- l(M) hektarų žemės plote vi-
lausomas valstybinis gyve- dulkiu jau ganėsi raguočių 
nimas tai labai ryškiai pa- 29, kiaulių—19, avių—31, 
tvirtina. neskaitant arklių, Įvairių

štai ką sako kai kurie paukščių.
skaičiai, kas iš carinės Rusi- 1923 m. visų Lietuvoj pa
jos buvo paveldėta, kas Lie- gamintų gėrybių užsienin 
tuvo? nepriklausomais me- buvo pai duota už 160.227.- 
tais laimėta ir šios dabar 000 litų, 1939 m. jau už 
esamos okupacijos metais 415,902,000 litų. Per tą lai- 
pra rasta. ką pagamintų gėrybių išve-

’ 1913 m., tai yra veik pa- žimas padidėjo du su puse 
skutimais carinės Rusijos kartu.
okupacijos metais, Lietuvo- Dabar naujai Sovietų 
je gyventojų buvo 2,793,000 Rusijos okupuotoj Lietuvoj 
tuose pačiuose žemės plo- bendiai suėmus dar neprisi- 
tuose, kurie buvo Lietuvos auginta žemės ūkyje tiek 
nepriklausomybės metų šie- gyvulių, kiek seniau būta. 
nose. Ir glūdų derliaus, vidurkiu

1923, m. gyventojų sura-I imant, iš veino žemės ha 
švinu ju rasta 2,462,000. gaunama 11 dvigubų cent- 
i

kinių. Būta 37 gimnazijų su 
346 mokytojais ir su keliais' 
tūkstančiais mokinių. Auk- • 
štos mokyklos nebuvo. Mo-, 
kytojų dauguma buvo rusai, Į 
gimnazijose mokinių tarpe : 
lietuviai buvo mažumoje.

1939 metais veikė 2743 Į 
pradžios mokyklos, jas lan-1 
kė 341,299 mokiniai, jose Į 
dirbo 6944 mokytojai. Vi
durinių mokyklų būta 93 su 
27.596 besimokančiais ir su 
1898 mokytojais. Profesinių 
ir amatų mokyklų buvo 76, 
jose mokėsi 8,263 mokiniai 
ir jose dirbo 979 mokytojai. 
Aukštųjų mokyklų buvo Įs
teigtų 6. jose mokėsi 5986 
studentai ir profesariavo 
447. Nuo pii mų Lietuvos ne-

t ri ventojais nuostoliai virš nerių, o Lietuvos nepriklau-j pnk]ausomybės metų buvo 
ti riu šimtų tūkstančių. somybės metais—13centne-j įgyvendintas p r i valomas 

1939 m. be Klaipėdos ir rių. Taip pat dabar yra su- pradžios mokslas. Ir visa
Vilniaus sričių, Lietuvos gy- mažėjęs dirbamos žemės

pr;
tai reikėjo Įkurti naujai.

ventojų būta 2,925,090. plotas kebais šimtais tūk- ypač aukštojo mokslo mo- 
l’i ieauglius arti pusės mili- stančių hektarų—nesugeba- kyklos.
(.no, ma visa žemė Įdirbti. Karvių 'Tiesa, nūdienės Lietuvos

Pirmojo pasaulinio karo pieningumas dabar nusmu- okupantai taip pat yra susi
metu rusu ir vokiečių oku- ko 209 litnj pieno per me- rūpinę žmonių švietimu. Jų
pantai iš Lietuvos išgabeno tus, vidurkiu imant, iš kiek- pramonei reikalinga pamo-
daugiau kaip pusę raguočių, vienos karvės. kytų ivairių specialistų, kar-
viena trečdali arklių ir kitų Carinės Rusijos metais mokyklos paverstos ko- 
gvvulių ir taip pat paukščių, okupuotoj Lietuvoj veik pu- munistų propagandai, rusi- 
Lietuvos darbštaus ūkininko dirbamos žemės ir veik fikacinių minčių skiepijimui, 
prisiaugintų. visus miškus valdė dvari- įbrukta rusų kalba, kaip an-

1923 m., tai yra Lietuvos ninkai ir tai dauguma jų 
nepriklausomybės pirmais,;atėjūnų. (Nukeltai 5-tą psl.)

GYMEJI VASARIO 16 AKTO SIGNATARAI

Prof. Steponas Kairys, gimęs 1878 m. gruo
džio 20 d., dabar po operacijos yra -anatori- 
joį Smitntown. I.. L. N. Y. Jis yra Nepri
klausomybės Akto teksto autorius.

Pasikalbėjimas
Maiklo sa Tėvu

DANIJOJE

Aleksandras Stulginskis, gi- Prof. Mykolas Biržiška, gim. 
męs 1885 m. vasario 26 d.. 1882 m. liepos 21 d., dabar gy- 
paleistas iš Sibiro gyvena vena Los Angeles. Calif. 
Lietuvoje.

GYD. VL. K.

(Keliones įspūdžiai) pastatais, tramvajų ir auto-
KOPENHAGA. Lyg bū- busų sustojimo centrine, kur

ėiau anksčiau buvęs Toks y.ra vdl?ele, lenta>
j-, a. i J v- ti, kaip tomis susisiekimotausmas dėl to, kad Kopen- ’. F. . , ,.■, - - ....1 priemonėmis n a u d otis.nagos žmones, medžiai, na- £ • i • a. j’ • Tramvajų, kune atrodo šernai. gatves, judėjimas pn- ...- n; f-- noviskai, daugiau nei auto-mena senai paliktus vokis- , ,9 • • i •

kus miestus. Švara ir tvar-jbus,b jais
ka. Popierių gniužulai gat-i«?na 8>eltas’ 0 “‘P pat 

i vėmis neskraido. Namai l31^8,
mūriniai. Žmonės malonūs, ^uo rotušės aikštės prasi- 
rimti, atiodo sotūs ir gerai deda ir pagrindinė "shopp- 
apsirengę. šiaip pas juos į gatvė. Ji vadinama 
daugiau lengvumo ar nerū-į Stroget, arba, išvertus i an- 
pestingumo, nei pas vokie- gly kalbą—Main Street. Nė 
čius ' | iš tolo ji nebūtų panaši i pa-

Tik vakar vaikščiojau! grindinę gatvę, jei ne jos 
Nevv Yorko uolų kavernose,! gausūs ir puošnūs krautuvių 
pastebiu, kad Kopenhaga jų i prekylangiai. Tai siaura il- 
neturi. Iš viso, tik vienas ;Sa gatvelė, ne visiškai tiesi, 

! pastatas jau pasistiebęs j į su dar šiauresniais šaligat- 
: dangorėžius, kuriame yra

SPORTO ROMAI

Tokie rūmai buvo pastatyti Kaune sportininkams nepriklau
somos Lietuvos laikais.

nėra amžina. Ji nebus am
žina, jei mes kiekvienas at
skirai ir visi kartu veiksime 
ta kryptimi, kad Lietuva, 
mūsų tėvų žemė atrastų ką 
prarado. Vandens lašas po 
lašo ir akmeni pratašo!

pensininkų, aprūpintų soči-į

MŪSŲ PADĖKA

1 Skandinavų lėktuvų bend- 
' rovės įstaigos—SAS. Čia ir 
mane iš aerodromo atvežęs 
autobusas iškratė.

Nebuvau kambario iš 
anksto užsisakęs Danijos 
sostinėje ii

viais. Sunku pajudėti per 
žmones prie tų krautuvių 
langų ar tik pasižmonėti išė
jusių. O ne šaligatviu vaikš
čioti atrodo pavojinga. Nors 
susisiekimas šia siaura gat
ve tik i vieną pusę, bet ji

bojai.” Porelės ant motoci
klų. daugiausia abu su šal
mais. Neretas jaui as vyras 000, aiba S', visų 
su bai'zda. jų. 51.000 gavo specialias

Rugsėjis. Mėnuo, kai dar nedarbingumo p e n s ijas. 
šienligė kamuoja. Ir iš Ame- Pensininkų amžius yra vy- 
rikos pabėgus, ji nepasibai- rui 67, moteriai 62 m. Žino- 
gia per dieną. Nosį niežti ir; ma, gatvėse netrūksta ir se- 
čiaudėti verčia. Mano “kly- nų žmonių. Kaip jaunos da-

Vasario 5 d. Įvyko Lietu
vių Radijo Korporacijos 27 
metų sukaktuvių metinis 
Talentų popietis ir gražuo
lės “Miss Lithuania of N. 
E.” balius L. Pil. Draugijos 
naujoj svetainėj.

Talentų dovanas laimėjo: 
Laima Baltušytė iš Dorches
terio ir Birutė Vaičjurgytė 
iš So. Bostono už eilių de
klamavimą. Aldona Dabri- 
laitė iš Dorchesterio ir Gie-

alinio draudimo, buvo 385,-|drė Karosaite is Šo. Bostono 
už skambinimą pianu. Ed- 
vaidas Prakapas iš So. Bo-

gyvento- 
(09 Iii

neksai” išseko; sustoju jų 
nusipirkti. Tokius reikme
nis čia pardavinėja specia
liose krautuvėse su Įvairia 
kosmetika bei mediciniškais 

(reikmenimis, bet ne vaistais.

(bet kas

KOMUNISTAI J| NUGRIOVĖ

Kaunr karo muziejaus sodely iš Lietuvos laisvės kovu lau
ku surinktu akmenų buvo pastatytas paminklas prie Ne
žinomojo kario kapo. Komunistai paminklą nugriovė.

Prel. Kazimieras šaulys. 
1872 m. sausio 16 d., s 
šv eicarijoj.

Petras Klimas, gim. 1891 m. 
vasario 23 d., paleistas iš Si
biro gyvena Lietuvoje.

—Maiki, aš ir vėl pasaky- ateitų dar s\kį Į komitetą, 
siu tau: tegul bus pagarbin- Kai nuėjo, komiteto startas 
tas. jam sako: žinai, sako. r

—Ar daugiau nieko ne
gali pasakyti?

—Šiur, kad galiu. Vot, 
galiu tau pasakyti, kaip iš 
vieno palioko pasidarė lie
tuviškas kuinas.

—Aš, tėve, netikiu, kad 
taip būtų buvę.

—Anistagat, Maiki, galiu 
pasibažyt. kad buvo.

—Kada ir kur?
—Tai buvo šventoj mū

sų Lietuvoj. Maiki, kai tau
tininkai nuvertė daktaro 
Griniaus valdžią. Ar tu apie 
tai negirdėjai?

—Apie tą perversmą aš 
gerai žinau, tėve.

—Nu. tai vot. nuvertę 
Grinių, jie piadėjo ir žmo
nių pavardes versti. Iš Gai- 
deliausko padarė Gaidelį,
Katkevičių išvertė i Katiną, 
ir taip toliau.

—Aš tą žinau, tėve.
—Nu. tai man gerai ir sa

kyti, jei žinai.
—Bet kaip buvo su tuo 

lenku?

vėlvvą vakarą užgrūsta Įvairiais riedmeni- 
susirūpinau “kaip dabar mis. Be motorizuotų vežimų
bus;” bet nieko nebuvo. Nu.i—tūkstančiai dviračių, ypač ... .......... .. .......... ........... .
kulniavau i netoliese esan- kai žmonės į aaibą tiaukia i a; kavos į.ja vaistinė
čią didelę, bet senoviškai a?' įs ,JO ”r-lzta- Ęet ir moto- af sanįtarinįų reikmenų 
atrodančią, centrinę gele-icikai anodo čiapopuhą- krautuvėje negausi. Tai bū- 
žirkelio stoti. Ten buvo ir sakoma, kad jie pra- t maįst0 įžeidimas. “Klv- 

ir su:a- kambarių biuras, kur už ^ec^a išstumti dvnacius. į r.eksų” gaunu. Krautuvės 
ę reikia mažą patarnavimo mokesti Labai krinta i akį jauni- savininkas baisiai malonus, 

iro, Kme- man surado kambarį kokio mo — paauglių gausumas nors nelabai daug angliškai 
;iskia;tu- noiėjau. Ir ne aš vienas ten Kopenhagoje, ypač vaka- kerta. Šeimininkė kažkur 

buvau: atrodo ir danai nau- vais. Būriai jaunų mergai- piažūna, o ?avininkas nori 
dojasi to biuro patarnavi- čių “šlifuoja” ir taip vieto- man daugiau prekių Įsiūlyti, 
mu. Bepigu važinėti, kai mis siaurus šaligatvius Stro- Ypač vieną—“no baby ” 
taip sutvarkyta.

se ar
jam sako: žinai 
kalbininkai peiz.ui 
kalbotyros zakonu:
(io. Kati tavo pa vai 
dar syki taisyti, ša 
liauskas nieko 
ri būti Kumeliaus 
parašė popierėli i. 
atsimink, esi Kunu 

—Užteks, tėve.

nes yra gražios 
jaunas negiažus?) taip 
nos moterys čia grožiu 
pasižymi.

(Bus daugiau)
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as. Vėl 
padavė: 
iauskas. 
i arima-

dienos keičiasi. Naujosios JAV administracij" 
nių Tautu atžvilgiu dar nėra sutarta su kit 
vyriausvbėmis.

s programa Jungti
nius draugingomis

Todėl atrodo, kad bus tikslingiau mum 
viams. Vasario šešioliktosios minėjimų rezoiiutij 
kiniuose statyti pirmon vieton bendraji Lietuvos

\merikos lietu- 
bei pareiš

kęs reikalą.

ALTO pranešimas
Jungtinių Tautų penkioliktoje sesijoje, kuri bus tęsiama 

kovo 7 dieną. Sovietų Sąjunga ir jos vadovaujamas komunistinis 
blokas kėlė didelį triukšmą vadinamojo “kolonizmo" (ar “kolonia
lizmo") klausimu. Ginčai šituo klausimu buvo laikinai baigti, pri- Šituo reikalu mes galime tikėtis iš prezidento Kennedy ir jo ad- 
ėmus 89 l^ai-ais Afrikos-Azijos tautų pasiūlytą rezoliuciją, vie- ministracijos pilno pritarimo, nes jisai yra aisk.ai ir oficialiai 
toje Kremliaus delegacijos Įteikto pareiškimo, piktai puolančio pasisakęs už ‘‘rytinės Europos žmonių laisvę ir gerove."
Vakarų “inųierialistus’', pirmoje eilėje Jungtines Amerikos
Valstybes.

Jungtinės V’alstybės ir artimiausieji jų sąjungininkai susi
laikė nuo balsavimo, ir tuometinis Amerikos delegatas, amba
sadorius James J. Wadsworth, kritikuodamas ją pareiškė stiprių 
rezervacijų dėl jos turinio. Savo kalboje. 1960 m. gruodžio 14 d., 
jisai pastebėjo, kad “kolonizmo" rezoliucija privalo būti taiko
ma ne vien Azijos ir Afrikos, bet ir Rytų Eurojios tautoms, gy
venančioms Sovietų kolonizmo junge.

Netrukus po to. Generalinės Asamblėjos sesija buvo |>er- 
t raukta ir jos tęsimas nukeltas j šių metu kovo mėnesį. Buvo 
laikinai nutraukti ir debatai kolonizmo klausimu, kuris Jungtinių 
Valstybių požiūriu (kaip matyt, iš buv. ambasadoriaus Wads- 
worth'o pareiškimo), toli gražu nėra pilnai išspręstas ir baigtas.

Bet ar kolonizmo debatai atsinaujins, vėl susirinkus New 
Yorke 99 taurų atstovams, šiandien to niekas nežino. Tai pareis
nuo įvairių aplinkybių ir tarptautinių santykių, kurie diena iš I Chicago, III., 1961 m. Vasario mėn.

Mums svarbu, kad ir Amerikos valdžia, ir plačioji šios ša
lies visuomenė neužmirštų, jog taip Maskvos pavergtų ii- laisvės 
trokštančių tautų yra ir mūsų tėvynė Lietuva.

Dar kartą Amerikos Lietuvių Taryba ragina visus ALT sky
rius. draugijų sąryšius ir paskiras draugijas jK. idaiouoti, kad 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 43-ji metine butu pami
nėta kuo įspūdingiausiai.

Visos minėjimo proga sudėtos aukos bei kitos pijamos pri
valo 7»ūt i skiriamos tik Lietuvos laisvinimo reikalams ir siunčia
mos ALT centro iždan. Toks pageidavimas buvo vienbalsiai iš
reikštas Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiav ime.

ALT VYKDOMASIS KOMITETAS:

L. šimutis, pirmininkas Dr. P. Grigaitis, sekretorius

E. Bartkus, vicepirmininkas M^ Vaidyla. iždininkas

stono uz grojimą akordionu 
ir Sharyr Mansfield (Ma- 
neikytė) už šokimą.

šokių varžytynes laimė
jo: senųjų polką Blanche ir 
Julius Tamuliai iš So. Bos
tono, jaunųjų polką—Mar- 

ne. įtha Marceloris iš Dorches- 
Jterio ir Michael Di Stasio iš 
Ea-t Bostono, jie laimėjo ir 
tango varžytynes, o valso 

• varžytynes laimėjo Birutė 
ir Rimas Korsakai iš So. 
Bostono.

Skanų ramie keptą ku
geli iškepė ir dovanojo 
Blanche Tamulienė, Magda
lena Lendraitienė ir Eleo
nora Misevičienė iš So. Bo
stono, o pyragus iškepė ir 

Adelė Povilaitie-

se-

(Atkelta is 4-to i>sl.)
antroji gimtoji kalba

Lietuvos okupantai 
giriasi ir didžiuojasi, kad 
dabar Lietuvoj Įvairiose 
mokyklose bes įmokančių dovanojo
skaičius žymiai didesnis ne- nė iš Jamaica Plain ir p.

„,r_  get ar kitoje pusėj rotušės Man mandagiai beatsisaki-' £u Lietuvos nepriklausomy- Petrauskienė iš Dorcheste-
Rytą išeinu po miestą pa- aikštės. Jos skiriasi nuo pa- nėjant ir pečius kits kitam ^ės metais. Jie vieną pamir- įio. Joms visoms širdingas

ž- sižvalerti. Mano kambarvs našaus amžiaus amerikietis- draugiškai betakšnoiant. at- šta ar sąmoningai nutyli, ačiū.
tysim kitą syki.

—Yeidimmut, tuoj už- sižvalgyti. Mano kambarys našaus amžiaus amerikietis- draugiškai betakšnojant, at- sta ar sąmoningai
baigsiu. Neišėjo nei viena rezidencinėje miesto dalyj: ko jaunimo. 13-15 metų siranda ir šeimininkė su ad- kad Lietuvos nepriklauso- Kleo Kauchienes, Kleo
sa vaitė, kaip Kumeliauskas daugiausia trijų aukštų na- “damos” plaukus susisukę reSų knyga. Joje surašyta mybės metais gyvenimas į patros
vėl Liiv<» naša n k tas i komi- mai su mansardais vilos. įmantriai i aukšta kuodą, visa eilė aiminiii Am^riko= \ ietoje nestovėjo. Kokiais | Įlinkės

metais
buvo pašauktas Į komi- mai su mansardais, vilos. įmantriai i aukštą kuodą, vįsa eilė giminių Ameriko yieioje nestovėjo. Kokiais Į 

tetą. Kai nuėjo, komiteto “Iki kampo” nuėjus, didės- Sijonai aukščiau kelių, pal- je; bene prieš metus jie bu- šuoliais visose srityse jis j vanotą $25, vertės “perma- 
vyriausias jam pasakė, kad nė gatvė su daugiausia in- tas būtinai dar trumpesnis, Vę pas juos Amerikoje. Pa- žengė pirmyn, tai matyti is , nent wąye laimėjo Teklė 
kalbininkai padarė mok- idvidualiomis maisto kiau- elegantiški batai su aukštais tikusi jiems Amerika. Žiūri- čia kai kurių paskelbtų Markevičienė iš So. Bosto- 
slišką jo pavardės apdūmo- tuvėmis, kaip pieno produk- kabliukais, aptemptos nai- me tuos adresus: vėl ploja- skąičių kad ir švietimo n i- no, o gi ažiąją širdies dėžę 
jimą ir atrado, kad ji turi tų (atsiduodančių sūriu), lono kojinės. Eisena—kiek me per pečius ir atsisveiki- ; saldainių laimėjo N r 5207.
dar neieikalingą vuo ’ ' ‘
kurią kaneč reikia
Taigi, sako, tą vuoi _ __ w___________ ___ _ „ _ _ _______

Kumeliaus- veltui danų pyragaičiai ir nos jau save “išstato.” O ne Danija turi didelį jauni- ra jokių abejonių, kad jos Grigaliui, Kaziui Mockui,
- be vuode- Amerikoje žinomi. Praeinu viena galėtų sėdėti prie mo perteklių, dėl smalkiai laimėjimai būtų daug dide-1 S. Santvarai, muz. J. Gai-

Tai matai. Maiki. kas šią pagundą, kaip ir dvira- knygų ar studijų; gal tuo , padidėjusių gimimų karuiisni’ ° svarbiausia savam i <lchui ir J. Vaičaičiui,
iko iš panaberno ( hmie- čių. baldų ir kolonialinių būdu užsitikrintų geresnę i pasibaigUs.‘ / !935 m. gimi-i kraštui skirti, savo tautos i laipgi dėkojam visiems

grožio saliono savi- 
I Jorchesterio lo-

&
iš

legą, daržovių, duonos ir pyra- žąsiška, gražiai siūbojanti. name. lyg seni bičiuliai. Tad jei būtų lemta Lietu- Dėkojam talentų rinkė-
kirsti. gaičių. Ypač pastarųjų lan- Šioje prekyviečių gatvėje ir Malonūs žmonės, kad ir bi- vai iki šiol išsaugoti savai.įams pp. Gustaitienei^ ir
;ą nu- gai viliojančiai atrodo. Ne- vos pradėjusios gyventi pa- znieriški. nepriklausoma valstybė, nė-1 Mickunienei, adv. Jonui J.

ėmus, bu-i ne 
kas, bet Kūme 
gos
belik
le\vskio. | pi ekiu krautuves. Kai ku- ateitį, išeitų iš rutinos rato:

į —Bet tėvas sakei kad jis j ios jų pasižymi prancūziš- bažnyčios, virtuvės ir vaikų,
i pavirto į kuiną. ! ko vyno gausumu languose, anot vokiško išsireiškimo.

—Maiki. kuinas, žirgas.; šeimininkės su dviračiais Bet seno, buržuazinio auklė-—O jes, buvau apie ii , .........
kumelys—vis tas pats gy- apsipirkusios važiuoja, pre- Jim° įtakoje sios jaunos 
vulys. i kės krepšelyje prie ragų su- mergaitės pratinasi būti

—Lik sveikas, tėve, aš ei-įdėtos. “daiktais.” vyrų “grobiu.”
nu mokytis. Pasuku Į miesto centrą: Vyrų paauglių mažiau ga-

—Maiki, no mader kiek tiltas nei per tvenkinį nei tvėse, o gal man taip atro- 
tu mokslo turėsi, vi-tii-k sa-Įper upę. Atrodo, tai kanalo do. Greičiausia jie turi kuo 
vo razumu nepi abagotėsi.. bus būta. Jų čia nemaža, daugiau užsiimti, nei gat- 
Tu gali turėti geriausių pla-1 Miesto centras rikiuojasi ves “šlifuoti.” Vienas kitas 
nų, bet jeigu tau kipsas koją į apie rotušės aikštę su di- juoda odine striuke, kaip ii 
pakiš ir šventas Jurgis tau įdėliais viešbučiais, bankų mūsiškiai motociklų “kau- 
nepadės, tai iš visų tavo pla- —
nų neišeis nei žmoniškas 
pliurkšt.

—Niekus kalbi, tėve.
—Ne, Maiki, čia nėra nie

kai. Atsimenu, kai služijau 
pas ruski vaiske, tai mūsų 
mandrapycei is pasigėięs vi
sada sakydavo: “Čeloviek 
predpolagajet. a Bog raz- 
pologajet.” Bet Plungės že
maičiai dar mandriau pasa
kydavo: “žmogus šaudo, o 
velnias kulkas gaudo.” Nu. 
tai kaip tu vokuoji, ką tu 
galėsi nušauti, jeigu kipšas 
tavo kulką pasigaus?

—O kiek šiandien tėvas

pamii-šęs. Zinai, jo pava 
buvo Chmielewski. Taigi, 
pavardėm? taisyti tautinin
kų komitetas vieną dieną ji 
pasišaukė ir sako: raida vei 
pataisyk savo pavardę. O jis 
ūpai tas paliokas! Sako, 
psiakrevv, mano pavardė 
gera. kam ją taisyti? O ko
mitetas sako. tavo vuodega 
nelietuviška. O jis sako. ir 
jūsų nelietuviška. Molčat. 
sušuko komiteto čeimonas.
Parašė ant popierėlio ir pa
davė: ve. sako, atsimink, 
tavo pavardė nuo dabar bus 
ne Chmielewski, ale Chme- 
1 iauskas.

—Bet tai neįdomu, tėve.
— Džiūsta minut, Maik, 

čia dar ne visa istorija.
—O kas.daugiau?
—Kitą dieną tas paliokas 

gavo paviestką. Liepia jam 
vėl ateiti i tą komitetą. Nu
ėjo žmogus. Komiteto čer- 
monas jam ir sako: žinai, 
sako, vakar mes padarėm 
pamilką. Dabar pataisysim.
Parašė kitą popierėli ir pa
davė. Ve, sako, tavo pavar- j 
dė turi būti ne Chmeliaus-1 
kas. o Kmeliauskas—su K.

—Ar tai viskas?
—Ne, Maiki, ne taip grei

tai. Praėjo trys savaitės, ir
Kmeliauskas gavo kitą pa-lr<aitis, 586 
viestka. Raikalauja, kad $7.00.

išgėrei. 
—Maiki. kiek US
tai ne tavo biznis

išgėriau, 
Dac oi.

GAVOTYiE NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius I’cte- 

puslapiai. kaina

ŠITAIP GALĖJO KENTĖTI

M.iry Reilh šitaip gynėsi nuo vėju ir <ilrio Yorke

pasibaigus. (i9do m. gimi 
mu 65.000: 1946 m.—96,- 
0C0). liesa, jie kiek suma
žėjo vėliau, bet prašoka gi
mimus prieš II pasaulini ka
rą. Patys danai tuo susirū
pinę. nes sunku vaikus su
talpinti Į mokyklas, išmo
kyti juos amatų ir vėliau 
surasti jiems darbo. Didelės 
piamonės Kopenhagoj kaip 
ir nesimato, išskrus du di
džiulius alaus b r a vorus 
(Carsberg ir Tuborg) bei 
laivu statomąsias uosto ia-i *
jone. Pagrindinė Danijos 
pramonė yra žemės ūkis. 
Toliau eina aprangos ir su
sisiekimo priemonių gamy
ba. Daug statoma ir ne 
“degtukų dėžutės,” kaip 
pas mus lengvam kapitali
stų pasipelnymui. Čia. jei Į 
statoma, tai statoma su pla- Į 
nu, yra kas pažiūrėti, ypač i 
moderniški dideli gyvena- į 
mieji namai užmiestyje. | 
i Kas nori matyti daug mo- į 
derniškos statybos, turėtų 
vykti Į Skandinaviją).

Danai turi tradicijų vie
šoje statyboje. Ja užsiėmė

1 kultūros ir mokslo ugdymui, vakaro pagelbininkėms ir
0 dabar ir mokslus išėjusių- pagelbininkams, susirinkū
jų dalis iškeliama svetui Iriai publikai ir visiems, ku- 
dirbti, kartu netiesioginiai kie parėmė parengimą savo 
rusifikacijai tarnauti. ‘skelbimais programos kny-

Politikos srityje nieko nė
ra amžino. Istorijos būvyje 
ne viena didžiųjų imperijų 
dingo. Daug pavergtų ir 
naikinamu tautu i istorijos 
scena išėjo ir išeina. Virš 
šimto metų carinė Rusija žmonių yra
skandino lietuvių tautą, ali
no jos žemes, bet Lietuva 
kėlėsi iš numirusių kaip val
stybė.

Ir ši Lietuvos okupacija

goję.
Steponas ir Valentina 

Minkai

Ragana dūmų nebijo.
* * *

žmogaus nėra.

Pakalbinkim draugue ir 

kaimynus užsisakyti “Kelei
vi.’’ Kaina metams tik $4.

LE1V10“ 
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūsų kalendorius 1961 metams jau atspausidintas

k”

ir jau siunčiamas visiems ji užsisakiusiems. Dabar pats 
laikas kalendorių užsisakyti, ji tuoj gausite.

Kalendoriuje, kaip kasmet, yra įvairių skaitymų, 
eilių, informacijų, daug naudingų patarimų, yra tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
net karaliai prieš kelis šim- ypač dėl žymiai pabrangusio pašto mokesnio kalendoriaus 
tus metų. Dalis tu klasiškų senąja kaina pai duoti nebegalime. Tikime mūsų skaity-
pastatų yra išlikę ir yra tojai tą supras. Kalendoriaus kaina dabar yia
"tautos paminklas;” šiuo

kaina 75 centaimetu juose gyvena seni 
, žmonės. Pastarieji ne tik 
j gauna pensijas, bet daug 
i jų gyvena sjiecialiuose, se
niem žmonėm pritaikytuo
se namuose. 1958 metais su
laukusiu sm\\o amžiaus

Užsakvmus ir

636 E. Broadvvay

pinigus prašome siųsti šiuo adresu;
“KELEIVIS”

-South Boston 27. Mass.
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MOTERŲ SKYRIUS
BRONIUS BRIEDIS

Toks jis mano gyvenimas
Džiaugsmai ir vargai

VYTAl’TO DIDŽIOJO MUZIEJUS

Anuomet, kai aš dar lankiau pradinę mokyklą, ir 
mūsų šeimą paliete sovietinio smogiko ranka. Mažai ką: 
ji aplenkė. Bet mus ji tik palietė, vos užgavo.

Pusryčiams valgiau sijotų miltų blynus ir net nepa-; 
stebėjau kaip po virtuvės langais užgeso mašinos moto-, 
ras. lik tada, kai kori Joriuje sugirgždėjo daugelio padų į 
mindomos grindys ir. atsidaužus kumščiui, atšoko durys, i 
aš supratau mūsų padėti. Ketu i ginkluoti milicininkai ir; 
vienas čekistas Įsiveržė i virtuvę. Pastarasis išsitraukė 
iš užantės popieriaus lapą ir. nežiūrėdamas i ji, garsiai 
skaitė mūsų nusikaltimą: "Už banditų slėpimą, šelpimą 
ir ryšių palaikymą su jais liaudies vardu būsite ištremti * 
už Lietuvos ribų. "Gūželi’’,—kreipėsi čekistas į tėvą,—: 
‘‘supratote bausme."

Tyla.
—O dabar duodu nenkiolika minučių laiko. Tada * *važiuojam. Kiekvienam asmeniui po du maišus leidžia

ma pasiimti. Aišku?—baigė saugumietis savo.
Taip, man buvo aišku, prieš mus atsivėrė ilgas ke

lias, i Sibirą. Dieve, kodėl mus tain žiauriai baudi? Ne- 
jaugi mes neverti nešti šią žemišką paštą ten kur gimę? 
Ar bematysiu tave, Kretinga mano gražioji. Akmene 
skaidrioji! Kalnelius tuos. pakalnes, mokyklą, draugus! 
Sudiev, aš išvažiuoju.

Netrtikus jau -ėdėjau prekinio traukinio vagone, ta
čiau dar ilgai laukiau, kol ešalonas pajudėjo iš vietos. 
Vienas po kito priartėdavo sunkvežimiai prie vagonų 
ir pakraudavo žmones kaip gyvulius.

—Bvstreje. bystrej- ! — girdėjau šaukiant. Negana 
greit vyko pakrovimas! —Bvstreje. bvstreje!

Pripildžius mūs - vago.«ą užstūmė duris. Motina, tė
vas ir aš užėmėrr vi ? vagono kertėje. Virš mūsų buvo 
dvi eilės lentynų, ant iu-. iu irai žmonės talpinosL Viduje * 
darėsi tvanku, o v<- lauką sklaidė gaivus gegužės vėjas. 
Du mažyčiai lange1 iai ienoje vagono pusėje maitino šim
tą su viršum žmonių deguonimi! žmogus sėdėjo prie 
žmogaus. Buvo mėginančių juokauti, bet tas juokas už
springdavo jų pačiu gerklėse. Girdisi verkšlenimas, ma
tosi ašaros ... vargas . ..

Visai arti surėkė žindyvis. Jis nežino, kur jisai, ne-

Toks jis buvo. kai Lietuva buvo nepriklausoma valstybė.

553BW3U52 -T,

TĖVŲ ŠALIS

Už jūrų marių, už mėlynųjų.
Už kalnų, slėnių, miškų juodųjų.
Ino nykią tamsą ir rūstų vėją,
Kur balto sniego pusnynus sėja,—
Kaip šviesų šiltą gegužės rytą,
Rausvais alyvų žiedais kaišytą,
Mintim lakiąją, jausmu gyvuoju 
Tave svajoju, tave dainuoju.
Tolima, brangi Tėvų šalie.
Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos vėtros verpetuos svaido. 
Pailso jėgos, aptemo mintys,
Ir ėmė brolis brolio baugintis.
Tik tu, brangioji, visiems vienodai 
Tą patį vaizdą iš tolo rodai: •

’ Pro kraujo puotą, liepsna gaisruota, 
Žiedais spygliuotais apvainikuota 
Spindi aukštybėje, Tėvų šalie.
Spindėk, brangioji, skausmų auginta. 
Jau lauktas rytas pro dūmus švinta.
Ir mes, klajūnai, su ryto giesme 
Svetui sukeltus skausmus išliesme 
Ir grįšim, grišim silpni, išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią.
Tik kodėl staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai.

____ i__________ : ’V’-___x_ii_lonma, orangi ievų sane.
Vincas Mykolaitis-Putinas

Protingesnė už profesorių

ir sveika vaikams, ar nerei
kia kartais "sustabdyti” jų 

Į talentą? Būdamas 5 metų 
i amžiaus i s panas Xavier 
Sanz dės Rio dirigavo savo 

į pirmam koncertui, 6 metų 
būdamas jis parašė vieną 
simfoniją, o 7 metų jis diri
gavo garsiame teatre Espa- 
gnol Madride. Kai jis visai 
neseniai ruošėsi pirmą kar
tą važiuoti koncertuoti už
sieny, jis sudribo fiziškai. Ji 
nuvežė i sanatoriją prie 
Madrido. Ar jis po 1-2 me
tu poilsio galės vėl būti! 
"stebuklingu vaiku,” yra 
klausimas.

Jugoslave Katarina Jova- 
novič būdama 11 metų lai
mėjo Jugoslavijoje šachma
tų piimenybėse.

Kiekvienas vaikas gimsta 
mažiausia su vienu talentu. 
Jau tėvų reikalas atrasti ir 
tinkamai patobulinti savo 
vaiko gabumus. Kartais tė
vai daro netyčia atbulai ir už- ■ 
gniaužia savo vaikų talen
tus. Talentai nėra susiję su j 
lytim ir jeigu berniukas žai
džia su lėlėmis, o mergaitė: 
su traukiniais, reikia tai tin-; 
karnai suprasti ir padėti i 
vaikams "pačius save at
rasti.”

SIDABRO VALYMAS

azalijų karalienė mokosi plaukti

Ann Brute iš Mobile. Ala., išrinkta šių metu azalijų 
karaliene, mokosi plaukti. Ją moko plaukimo čempio
nas Krank McKinney Indianapoiio, Ind.. plaukimo ba
seine. Kadangi šiuo metu azalijos nežydi, lai gražuolė 
dantyse laiko kameliją, o baseine pilna lelijų . . .

JBOMK 
Paeit

ns a ru?
-.f.**am dKanvh r ? <’

T- , t • /t E • f lr 1 ‘V i V*IKO SVEIKATA, parašė dr. V. LIETUVA RODO. Sterono ga’rio 
K SS tUl 1 užtOjn tiek laiko, Tumėnienė. dau<- svar’ j p. ’-irim ■ labai vaizdžiai ir Įdomiai narasvti

kad "po senovei*4 sidabrą 
valyti?! Bet mūsų sidabri
niams šaukštams, šakutėms

vaiku sveikatos klau-imai ■. U'-: n-i. 
kaina ....................................... $1.25

HIENOJ ANT. “kny -aešiu rtrrt:: - , 
sūnaus Kipro B: -llr.lo alomū* at t

• , • j -i a -i • minimo! 464 -»«!.. krt a . . . $6.0 •ir kitiems daiktams reikia l905 metai. kio™ r
rimų antroji dali-, .'9? pusir.rt:-. 
Kaina ....................................... $6.00

atsiminimai, kaip L-etuva kėlėsi 
i? m-ego. geriausi." dovana kiek
viena r->-oea. graži:.!- kieki3 vir

šeliais. iliustruota. !l<; ps.-T'-siu.
didelio formato. Ka: :.i .... $3.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P A.eikio 
i 'i riais rotuanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... $3.50

laiks nuo laiko atnaujinti jų 
blizgėsi. Dideliame aliunu- 
niajaus puode užvirinti van
deni, vandeniui užvirus, iš
jungti kaitrą ir Įpilti i var- pasaulio LiEfuyiŲ žinynas dega. T Savic,;0 ožra- an. 
deni kiek amonio chlorido įdurtu <«■»% iam*

anie lie*”vi»<
464 psl. Kaina

ŽVILGSNIS J pR’ESTf. K. Z .. : 
domūs atsiminima!. -177 - ' kui
na ............... ...................

ŽEMĖ DFGa. J Sa-d-ko kare metų 
i ’ 945, ■•zrašai. Pirmoji da
lis 433 psl. Kaina ...................$4.50

V. FUNKIENĖ
Ar šitos

(salmiako). Po to sudėti į 
tą vandeni visus sidabrinius 
daiktus ir po trumpo laiko 
juos išimti. Jie bus švarūs ir 
blizganti. Tik dar reikia 
juos išplauti karštame van
denyje ir sausai iššluostyti. 

KRATOSI VELNIO

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE.
surinko ir aoredrgavo Jonas Ra
lys. 472 dainos <m gaidomis. Ang

liškai duotas k i -krienas daines 
turiny-', todėl tinka dovann*i ir 
lietuviškai nekalbantiems. įrišta 
326 pusi. kaina. ...................S3.00 !

MAŽOJI LIETUVA. par Gi
būtienž. .J. Gimlut?«. J 1 ing -. 
Balys lr J. ži!svritiu- 226 
kaina .........................

dvi mergaitės

, J SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpa: ir 
j aiši ia’. parodo, ks’>r> ke:*—i ' i-uo- 

mer.es - antrai ka ir kodėl .'i dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

LASIUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškai aprašymas, kaip 
karui einant prie galo "tūkstančiai 
Retu’ iu bėro I Vai ar • iro* ru
sų ‘•'a-luotojų', 536 psl. Kaina $5.00

supranta padėties, o tik reikalauja savo, jam vienam te-' Brazilijoj Recife mieste.
priklausančio motinus pieno. Ir motina, visų akyse išsi- prieš 11 mėnesių gimė mer- yra stebuklingi vaikai? Sta-į jos bažnyčios (Church of 

tistika sako, kad iš 1,000 Enerland) primatas arba 
naujagimių vaikų 1960 me- viršininkas, Canterbury ar
tais yra 50 vaikų, kurie yra kivyskupas dr. Arthur Ram- 

krelė Marija turėdama tik , virš įprasto vidutiniškumo, i sev’ vra užsimojęs sumoder- 
3 mėnesius amžiaus jau gale- į iš jų 20 vaikų, kui ie yra įžy-1 njntj tikybines dogmas. Pir- 
jo aiškiai kalbėti! Kada jai j mūs, ir 1 vaikas, kurį gali- miausia būsią pašalintas iš 
sukako 9 mėnesiai, Marija ma padaryit genijum, jeigu katekizmų, giesmių ir mal- 
jau vartojo apie 300 žodžių, jam duoti tinkamą auklėji- <-]u velnio vardas. Esą. žmo- 
Ji galėjo pasakyti: “Aš al- mą ir mokslą. Stebuklingais nės vis vien nebetiki, kad 
kana, aš noriu gerti. Duok vaikais dabar vadinami tie.

Naujai paskirtasis Angli-

traukusi krūtį, maitina kūdiki. Momentui tylu. gaitė. Josios tėvai yra visai
Štai nuo trečios lentynos nulipa jaunas vyrukas. j normalūs, niekuo nepasižy-
—Kas tu?—paklausė ji kitas to paties amžiaus vai-im^ žmonės. Bet jųjų du 

kinas, sėdėjęs vagono "paltelyje.”
—Gimnazistas. Mane išsivedė tiesiog iš klasės. Esu 

vienas ir nežinau kur tėvai. Paskutini kaitą juos mačiau, 
kai buvau grįžęs žiemos atostogų.

—Kaip tu vadiniesi?—vėl klausimas.
—Pranas, Pranas Patašius.
—Aš Greičiūnas, Jonas vardu . . . taip pat vienas, 

atskirtas kaip ir tu. Duok ranką.
Ir tie du žmonės susipažino visam gyvenimui.
Aname vagono gale kažkas dejavo, tačiau niekas į 

tai dėmesio nekreipė. Tenai, galvą atsirėmęs Į vagono 
sieną, sėdi senelis raukšlėtu veidu ir sidabriniais plau
kais. šalia jo, ant maišų, guli keletas vaikų. Jie miegojo.

Naktis, tamsu, trošku, tvanku. Smarvė, knarkimas, 
duslus riksmas, išsprūdęs keiksmas ir nuoširdi malda: 
vėl slegianti tyla. Ešalonas vis dar nejudėjo, vis dar trti- 
ko aukų.

Aš miegojau gyvmiegį. Tik ketvirtą valandą, pajudė
jus traukiniui ir, dundant ratams bėgių sandūrose, ir mo
notoniškai besisupant vagonui, aš užmigau.

Kai atmerkiau akis, stovėjome mažoje stotelėje. At
sidarė durys ir gaivus rytmečio oras skverbte skverbėsi 
i dvokiantį vagoną.

Komanda išlipti!
Visi, padėdami vieni kitiems, veržėsi į lauką. Saulu

tė tekėjo iš už sužaliavusio miško ir savo auksiniais spin
duliais skelbė naują dieną. Ji džiugino mane savo neap
sakomu grožiu, tačiau buvau liūdnas. Po kojomis dei
manto grūdais biro rasa ir drėko batai. Senas, jaunas, vi
dutinio amžiaus, moteris ar vyras—visi tupėjo atstatę 
nugaras į dangų ir darė tai, be ko žmogus negalėtų gyven
ti. Smaivė maišėsi su žalumynais persunktu oru.

Kiek toliau šmėkšo išdėstyti kulkosvaidžiai. Jie sau
gojo tremiamuosius. Bet niekas nė nebandė bėgti. Netru
ko ir dešimties minučių, kaip vėl visi sėdėjo savo vietose.

Kažkas parūpino kibirą vandens. Atsirado daug 
ištroškusių, o to brangaus skysčio buvo maža. Negana 
to, jame buvo pastebėta mažu besiiaitančių padarėlių 
ir jį norėjo išpilti. Tačiau iki to nepriėjo. Troškulys nu
galėjo. Vandenį iškošė per švarią nosinę ir mažais puo-

man vandenio,” arba: “Aš 
pavargau, aš norėčiau pavė
syje gulėti, aš jaučiuosi ne
kaip.” Šito kūdikio žvilgsnis 
rodė, kad ji viską supranta, 
kas jai sakoma ir kad ji jau 
gali sukrauti savyje žinias, 
kurias paprastai gali tik jau 
lankantieji mokyklą vaikai. 
Šita dar mažytė Marija Ma- 
rinho gal su laiku net pra
lenks anglę Somerset 
Hughes. Someraet galėjo 
lošti šachmatus būdama tik 
pusanti-ų metų amžiaus, ji 
galėjo skaityti nuo 2 metų 
amžiaus, o 5 metų būdama 
ji galėjo skaityti ir suprasti 
kiekvieną jai paduotą kny
gą. Kada ištyrė jos inteli-

ku: ie per kelerius metus “iš
sisemia.” Genijumi vadina
mi šiandien toki žmonės, 
kurie turi aukščiausio laips
nio gabumų ir pasižymi 
žmonijai dideliais darbais.

Žymiausias smuikininkas 
Yehudin Menuhin būdamas 
tik 3 metų amžiaus jau bu
vo “reikšmingas asmuo.” 
Richard Strausas parašė

toks sutvėrimas kaip velnias 
yra. todėl neverta juomi ir 
gąsdinti tikinčiųjų.

Toliau nebebūsią skelbia
ma. kad šis pasaulis yra 
“nuodėmingas,” nes jame 
visgi e^ama gražių ir vertin
gu dalvku. Užrašai Šventa
me Rašte apie Adomą ir Ie
va būsią laikomi užsilikusią 
iš senų laikų pasaka.

Bet ar rau jam anglu baž-
polką, kai jam buvo 6 metai nyčios primatui pasiseks vi- 
amžiaus. Anglų pianistas sus tuos pakeitimus įgy-
Landon Ronald g a l ėjo 
skambinti anksčiau negu 
kalbėti. Haydn komponavo 
turėdamas 6 metus, o Ro
berto Benzi turėdamas 8 
metus jau dirigavo simfoni
niam orkestrai ir iki šiol vra

vendinti, sunku pasakyti.

KNYGOS JAUNIMU!

LENGVAS Rf-OVS ' 
LIŠKA!. i '

dedantiems s-"!'-A:, 
duoda ištarim3. an? r '- i

bėjimus. Kair.a ................
MARLBOROI'GH S 

SELF-TACGTU
ras vadovėlis beturti

SUŽAHSTINfi. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimo. ISO psl. Kaina .. $2.00

... iĮraraRaS. Pae: Lsrri’-i-t', fstori-
I .-.ve. n’* apysaka, laimėjusi Nobelio r.re-

1 /ruja Kaina ........................... $2.25||~. nm- :
’cvt*- i
Y. . ' :?E -TAITSS KAŠTAI G : Yonos mū

sų rašytojos pirmojo • iro metu 
Amerikoje paradyti vaizde jai ru 
rašytojos nuveiksiu. 123 p:j<'apiai,
kaina ........................................30 Ct.

Cnt. '
L7THUANIAN i 

" IN i — .-. ?e-ih'.s
kytis smėlis'ai ka!: a ;rt. r. 14 4 
psl., kana . .... ................. Si.2.5

DEMCKP. AT!\T> 
PRADAI P r. 
kny ra š’u d’.ęnų k' 
prasti. Kaina .........

I

SOTI A I ! Z MG

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė <lr. H. Pilka. I'-itaikinta
?. n.erkes lietuviam'. I pus la- 

Sl.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. 
riaus Katiliški > .- : 3’4 -’s’
kieti viršeliai Kai: a ........... $5. '0.

:ių. K.uih
ir ra’jrįir.ra į

— -• CEZARIS. Mlrio ,'e^ulič ro-nanas
...............50- : triiose dalysv. k:-k.;ena dalis oo

•;2. ara vi.-va 3 dalys.......... $6.00
i
• N * UJA V ALT. IU K N Y G \. pa rašė
j ’L Michelsonienė. 2.->'> įvairių 'ietu.

srarurTTv-rt cf-vre , , viškų ir kitų te”tų \a:?i i receptų,NEMUNO SŪNCS Ąn- ' an-, \rtc- 132 caslapia.:. kaina.............  ?i.25
ko romanas i? 1 ■ > metu Pjvalki !
jos ūkinink" ųklYm--. n-ieš • POPIEŽIAI IR LIETUVA, konijro
tonos dikta' s-y. P'-r-sa dalis s M. Valadkos parašyta knvga, 250 
psl. Kaina............................... S3.9O. ' . . _ -

NEMUNO St'NCS. Am’-iau - 5 a!u-- 
ko romano antroji i'al-s. 426 ->’:' 
lapiai. Kaina ........................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS. :•> 
meninių fermų rilčtoj’ ' naerrin- 
dai. Paulius Gakiu-i'. didele kny
ga su daugybe paveikslu, gename 
popieriuje. Kaina ...................$8.1

K. P. 
iš Lietu
vių ;rvve- 
.. $2.0-

•usiapio. Kaina ....... $2.50

gentiškumą, pripažino jį nuostabus dirigentas ir ka-
esant aukštesnį už universi-' pelmeistei is.
teto profesorių ... 1 Bet ar tai visuomet gera

dūkais girdė trokštančius. Kibirui ištuštėjus, atsirado net 
tokių, kurie buvo matę šulinyje plaukiančias varles. Ta
čiau niekas tų varlių nesibijojo. Žmones kankino troš
kulys.

Ešalonas stojo kiekvienoje stotyje ir kiekvienoje jis 
pailgėdavo keletą vagonų, ir kiekvieną kartą, sujudant 
traukiniui, garvežys alsavo vis sunkiau, vis daugiau jė
gų reikėjo išjudinti šiam ilgam sąstatui.

Vakare pasiekėme Šiaulius. Dabar buvo įsakyta iš
lipti tik mūsų vagonui. Mes išlipome ir sustojome tarp 
dviejų bėgių, tarp dviejų ešalonų.

(Bus daugiau)

Jei jaunas nepamėgo 
knygos, jis jos neskaitys ii 
uauges. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau- 
•iau lietuvišku knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 

antra laida, gražūs eilėraš
čiai, daugybė iliustracijų, 55 
psl., kaina $1.30.

PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 
knygoje yra 3? gražios pasa
kėčios, 175 psl., kaina $2 00

NAKTYS KARALI8KIU0SE. Liu-I 
rfo Dovydėno apysaka. 168 pat, 

..................................... $2.00

SIAURUOJU TAKELIU
Kriaučiūne atsi-niniin į 
vos ir iš Ac'srb'-i 1;eD. 
niuo. 178 psl., kaina ..

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIET’
RUSIJA, arba kemur.i tu dik’atū- 
ra faktų šviesoje. Trvjnpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
laibai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parakė Jone Karys, la
bai dauv paveikslų, 235 psl. <rera
popiera. Kaina ....................... $5.00

V R ROMOS POPIEŽIUS YRA KRT 
STAUS VIETIN’NK'S? Pnrašč 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ..................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMĖ. R-din Sruo
gos trUeri'ka isterijos kronika, 73 
psl., didelio formato, cera ponie- 
ra, kaina......................................$2^50

KęnfiL A5 NETIKTU T DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs art-umen- 
tai. Raina ........................... 20 Cnt.

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Futino-My- 
kolaičio romanas triiose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigą® Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė. 
Visos trys dalys įrištos į v-ienų 
knygų, kieti viršai, 031 puslapis ICšHBO $6.00

KISS IN THE DARK. j. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ....................... $1.00

'TLAIDU PAA’ĖSYJ. P. Abelkio ro- 
manas iš Žemaičių Kalvarijos nra- 
e’ūes, 467 psl. Kaina .......... $4.00

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

SDCT ALHEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS Parai Kantskį. nau- 
jivsš mis žiniomis papildyta tuo 
klau-imu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_ 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė I^ona« Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išp^nis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu- 
voje. Kaina...........................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RĖŠ, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

VT.IKO GRITMŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės gaio 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

f3* E. Broadway ------ ■ ■ So. Boston, Mas*.
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VIETINES ŽINIOS
Apiplėšė “Super Market” Šv. Rašto Tyrinėtojų 

SKELBIMAS

Rimvydis ir kt., komp. V. 
Banaitis, akt. S. Pilka, dain. 
Augaitytė, Matulaitytė, Lie-

, . . ? .. tuvių Dienų, Darbininko re-Ivainų organizacijų su- (lakcij0Si dail T Valius> 
dalytas komitetas, kūnam Vyr skautininke Zailskie- 
vadovavo poetas Stasys nė vilniečių Dr-jos centro 
Santvaras, vasario 11 d. ti- (va](ivfoa į,- Bostono skyrius, 
krai įsųūdingai pagerbė po- jnž. y. Sinitavičius. dr. Do-

Faustas Kirša įspūdingai 
pagerbtas

etų Faustą Kirša jo gimimo 
70 metų proga.

Didžioji So. Bostono Lie
tuviu Piliečių Draugijos sa
lė buvo pilna Bostono ir 
apylinkės rinktinių svečių. 
Jų tarpe iš toliau atvykusių 
buvo rašytojas Ant. Vaičiu
laitis iš Wa?bingtono, D. C., 
poetas .Juozas Mikuckis iš 
Baltimoiės, Md., dr. Balys 
Matulionis iš Wallum I^ake, 
R. I., Kerbeliai iš Provi- 
dence ir kt.

Minėjimą 
miteto pirm. 
kviesdamas i

pradėjo 
Santvaras 
garbės

ko- 
pa- 

prezi-
diumą sukaktuvininką, Lie 
tuvos garbės konsulą Anta
ną Šalną i. Zuzana Dainie
nę, poetą J. Mikucki, rašy
toją A. Vaičiulaitį, Kultūros 
Klubo pirm. inž. dr. J. Gim
butą, Moterų Klubo pirmi
ninkę I. Manomaitienę, L. 
Enciklojx?dijos leidėją 
Kapočių.

Apie sukaktuvininką 
jo kūrvba išsamų praneši
mą padarė rašytojas Anta
nas Vaičiulaitis.

žodžiu sukaktuvininką 
sveikino Lietuvos garbės 
konsulas A. šalna, poetas J. 
Mikuckis, ALTo skyriaus ir 
Keleivio vardu J. Sonda.

J

n

mas ir Zofija Jasaičiai, Stu
dentų S-gos atst. Mučinskas 
ir tt. ii tt.

Nevienas sveikintojas dar ! 
Įteikė ir dovanų. Kurio- bu
vo vokuose, pasilieka pas
laptyje, bet viešai buvo pa
skelbta, kad S. Grabliaus
kas dovanojo 10 lempų ra
dijo priimtuvą, o Jansonai 
2 savaičių nemokamas ato
stogas savo viloje ‘‘Audro
nė“ Cape Cod.

Kadangi sukaktuvininkas 
po ligos nesijautė dar visai 
sustiprėjęs, tai jo Įdomų,

" Į kupiną vilties žodj-padėką 
‘ Į perskaitė pi; mininkavęs.

Antroje dalyje buvo An
tano ir Aleksandro Gustai
čių paruoštas Įspūdingas 
montažas iš A. Gustačio 
“sakymų” ir sukaktuvinin
ko eilėraščių, visą laiką mu
zikos palydimas. Ją tvarkė 
Izidorius Vasyliūnas, o at
liko vyresnieji — poetas P. 
Lembertas, Jurgis Jašinskas 
ir jaunosios kartos atstovai: 
Zita Zarankaitė, Vita Ausė- 
jūtė, ir Raimondas Žičkus.

Visi jie Įspūdingai atliko, 
kas jiems buvo pavesta.

Programa užsitęsė net iki 
11 valandos vak. Po jos visi 
ilgokai žmonėjosi prie sta-

ŠV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOS CHORAS

j| Penktadienio vakare du j 
; ginkluoti vyrai Įėjo i So. Bo- j 

stono Super Market vedėjo Į utiygh-U 
kambarį ir revolverius atki
šę, pareikalavo atiduoti pi
nigus, pačiam ramiai eiti 
per krautuvę ir niekam nie
ko nesakyti kas atsitiko.
Tuo metu plėšikai išėjo pro 
užpakalines duris.

Tuo metu krautuvėj bu
vo daug žmonių, bet jie plė
šikų negalėjo pastebėti.

Žinoma, tuoj buvo pra
nešta policijai ir plėšikai po 
vienos valandos Broadvvay 
ir Tremont gatvių sankryžo
je buvo suimti. Pas juos ras
ti pavogti pinigai.

VTLYGINIM.U K AR AIAMS

Bendruomenės apyl. — P. , ju gardžiai šeimininkių O. 
Žičkus.^ Kultūros Klubo,ku- • vilėniškienės, G. Mikonie- 
į io pirmuoju pirmininku • ngs Vaičaitienės ir kt. vai- 
buvo F. Kirša—J. Gimbu
tas. Ateitininku Sendraugių 
—B. Paliulis, Latvių Spau
dos Dr-jos Osvaldas

į Atsimenu, gražiai buvo 
paminėta a. a. Vaclovo Bir- 

. , ... .“ žiškos tokia pat sukaktis,
mentins, įteikęs latv iškaiš • Fausto Kiršos sukakties 
rusuis papuošta pagalvėlę, Į minė imas buv0 įspū,linge- 
Inžinierių ir Arch, S-gos:

ertą Jordan Hali. Chorui diriguoja komp. 
minėjime bus labai Įspūdinga.

Jero-

jis dalyvauja Lietuvos nepriklausomybės paskel ūmo sukakties minėjimo meninėj programoje 
ši sekmadieni, vasario 19 d. 2 vai. po pietų So. Bcstono aukš. mokyklos (Thomas Park) salėj. 
Choras neseniai surengė sėkmingai didžiu':; kon
nimas Kačinskas. šiais metais meninė programa

BOSTONO LIETI

Ši ir kitos Onos Ivaškienės vadovaujamo tautinių šokiu sambūrio grupės 
vauja ši sekmadieni Lietuvos nepriklausomybės minėjimo programoje.

(apie

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su • 

mergina, našle ar gyvanašle. Esu 
idv-amžis »•■».% nevisai biednas.

Pj-ašom rašvti: ,
M. M.
3483 Jenne-Mance St., Apt, (i 
Montreal, Canada

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
nergina ar moterimi. Esu pusamžis 

vyra- ir nasitrrin’is. Rašykit!
R. Praspaleuskas
2435 W. 45th Street,
Chicayo 32, 111. (8

VIETA PENSININKEI
Paieškau pensininkės moters. Katn- 
oarys dykai. Man vienai liūdna gy
venti. Rašykite:

Mrs. Anelia Davis 
192 Spring St.
Bridgevvattr, Mass. (8

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms Į Lietuvą, 
kvieskite gimines iš Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
wnBrrQTPD

Tel. SW 8-2868
MAQC

Dievo meilė patiekė labai brangius 
as tiems, kurie pasiliks iš

tikimi iki ^alo. Tokiems Jėzus yra 
akis: “Būk ištikimas iki mirties, o 

duosiu tau gyvenimo karūna." Aprei
škimas 2:10) Kiekvienas sveikų pro- 
ų turintis sutvėrimas labai trokšta 

gyvenimo. Kada Dievo vaikas sužino
ti, kad tapo atgimdytas ir pateptas 

bei Priimtas: į Viešpaties šeimynų,
! or.:s tada džiaugsmas atsirado jo 
širdy e. .Jis linksminosi iš didžiojo 
išganymo, kuris statytas po jo akių.
<> prisi pildydamas save Viešpaties 
dvasia jis sparčiai žengė pirmyn 
siauru keliu; o kuomet jo kojos pa- 
-!>•.. ir iis suklupo ir i,e.eik par- 

iavo. Viešpaties -revybė užlaikė jį 
nuo puolimo.
Kada Krikščionis bus pabaigęs kovų

•• at-ie 1,-s kelio gaių ir gavęs peiga- 
■..>;» Kristuje, tada jis gaus dieviš

ka prigimti ir galybę veikti; apie to
kių valdžios galybę kalbėjo Psalmis- 
ta.--. sakydamas, kad ant pergalėtojų 
galvos bus aukso vainikas. Visados 

Į jo širdis troško gyventi matyti 
\ iešpati. Dievo pranašui Dovydui, 
kuris buvo Kristaus atvaizdintoju. 
Dievas paliepė žodžiais nupiešti pa
veikslų apie karalijos klasę, į kurį 
šioje pusėje uždangos esantieji na
riai gali dabar žiūrėti ir pa.sid,-ųsin-
ti. Tas paveikslas yra nupieštas ši
tokiais žodžiais: “Viešpatie Dieve, 
karalius džiaugiasi tavo galybėje, ir 
kaip didei jis linksmas yra iš tavo 
pagelbosl Tu jam duodi jo širdies 
geidimą ir neužgini ko jo burna Pra
šo. Tu užpili jį su gera palaima, tu 
uždedi ant jo galvos aukso vainikų. 
Jis prašo tavęs amžio išlaikymo, tai 
duodi jam ilgų amžių visados ir am
žinai. Jis tur didę garbe tavo išga
nyme; tu dedi garbę ir gražumų ant 
jo." Psulmas 21:2-6.
Ir vėl mūsų oadvųsinimui Psalmistas 
bereiškia Krikščionio troškimų šito
kias žodžiais: “Vieno daikto aš pra
šai: i Viešpaties Dievo, ta rods tu
rėčiau: kad pasilikčiau Dievo namuo- 
-e per visų savo amžių, matyti gra
žybę Viešpaties Dievo, ir atlankyti 
jo bažnyčia.” (Psalmas 27:41 I tuos,
: utie ra'i'-’ks ištikimi iki galo Jėzus 
r a uį>ė: “Aš jums paskirsiu karali- 
i«>. kain man paskyrė Tėvas mano, 
k;:! •algytumėt ir geriumėt už stalo 
mano. karalystėje mano: ir kad sė
ti ru’oė-t ant -oštų. teisdami dvylika 
giminių Izraeiiaus.”—Luko 22:29,30. 
Kokia čia stebuklinga nesaumylumo 
’ (ai-ka! šitie pergalėtojai kariu su 
iv-i tumi Jėzumi, sudarys nematoma 
valde a <’ia galybę ideališkoje valdžio
je. neg kurą valdžių visos gim-nės 
;>r.; -.'erti' bus palaimintos. Kaip ma- 

• »nu vra žinoti, kad šitie karaliai tu
rės d ilvb-i pakėlime ir palaiminime 
v a i i oj a: i •' i ..i sutvėrimų.

(Bus daugiau)
Skelbia:
Jurgis Vanagas

3954 E. 4lst St.. Cleveland 5. O šio 
Mes turime pasiskaitymui lapelių, 

ir atsiųsime nemokamai šitas kny
gas. Tik parašykite mums:
Dievo Karalystės Žinios; Tėvas sū
nus i- švęst*}; Dvasia; Dievas tr pro
tas; štai jūsų Karalius; Tiesa apie 
pragarų.

asmenų) daly- y— ------—------ —-------------———----- —

skyriaus —inž. St. Malūnas, ■ 
Tautinės S-gos skyriaus—A. 
Matjoška, Motera Klubo—
I. Manomaitienė, vyr. skau
tininkas Jonaitis Įteikė prieš 
12 metu paskirtą, bet iki 
šiol kažkodėl neįteiktą, or
diną už nuopelnus skautijai. 
Skautų Pirmijos—dr. V. 
Čepas, Įteikė? “Geležinio 
Vilko” ordiną.

Komiteto vardu gražiai 
surašyta ir papuoštą adresą 
perskaitė S. Santvaras, o 
Z. Zaiankaite su V. Ausėju- 
te Įteikė Komiteto skirtą 
laurų vainiką.

Buvo daugybė sveikinimų 
raštu. Ju tik dali tepaskai- j 
tvta. Sveikino visi Lietuvos i 
diplomatai, VLIKo pirm. I 
dr. A. Trimakas. Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. V. 
Sidzikauskas, Bendruome
nės c. valdvbos pirm. S. 
Baizdukas, Lietuvių Rašy
toju Dr-jos pirm. J. Tvslia- 
va. Estų Rašytojų Dr-jos 
pirm. A. Rannit. rašytojai 
P>. Brazdžionis. M. Vaitkus, 
P. Andriušis, V. Alantas, A.

snis. Už tai pirmon galvon 
padėka priklauso komiteto 
pirmininkui A. Santvarai.

J. V-?as

Inžinerija traukia, bet ir 
muzika nepaleidžia

Tame c-kestre yra 96 mu- Pagerbė Sandaros valdybas
zikantai, išrinkti iš 45 mo- --------
kyklų geriausių muzikantų. Vasario 12 d. buvo su- 
Ir Rimantas ten pakliuvo įuosti pietūs Sandaros 7 kp. 

i tik todėl, kad jis pirmuoju
' smuiku criežia savo mokv-

Negerai, kai jaunuolis ne
turi aiškaus palinkimo tai 
ar kitai profesijai, bet ne
lengva. kai jam reikia pasi
rinkti iš kelių, jo mėgstamu. 
Toki galvosūkį turėjo ar dar 
turi ši pavarasj baigiąs Bo
stono Latin School Riman
tas Budreika, W. Roxbury 
gyvenančių inž. Romualdo 
ir Janinos Budreikų sūnus.

Jis jau nevienei ius metus 
privačiai mokosi smuiku 
groti, nekartą yra dalyvavęs 
lietuvių rengiamų pobūvių 
programoje. Šioj sritvj jis 
y: a jau tiek pažengęs, kad 
piimuoju smuiku griežia 
“Didžiojo Bostono Jaunimo 
Simfoniniame Orkestre,’’ 
kuriam vadovauja Bostono 
Universiteto prof. Marvin 
Rabin.

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalvių 
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mim.

Pralaimėta meisteriui

j NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI 
l
i

Praeitą šeštadienį So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 

senajai ir naujajai valdy- Draugijos š a chmatininkai 
_ _ bems pagerbti. Vadovavo . turėjo paskutines rangtynes

klos, Bostono viešųjų moky- J. Tumavičienė. Į.Su Bostono meisteriu-Cam-
kiu vyresniųjų ir Pietvaka- Daba kuopos pirmininku bridge “Y“. Laimėjo Cam-
no distrikto festivalo orke 
struose.

Bostono jaunimo

yra Bronius Bajerčius. pir- 
! mą kai tą toms pareigoms 

simfo- išrinktas naujas ateivis.
Minutės susikaupimu pa- 

.. ‘igerbtas miręs SLA centro 
Balandžio 23 d. jis {sekretorius dr. Matas J. Vi-

gie Hali Xew A orke, pasku
tinis koncertas ši sezoną, 
bu? Jordan Hali.

Bostono U n i versitetas į 
duoda Rimantui 4 metu Sti

rnius orkestras rengiasi vi
sai konc-ei tų eilei Bostone ii 
kitur.
koncertuos garsiojoj Came-į rpxa.

pendiją, jei jis studijuotų 
muziką, bet Rimantas, ro
dos, iau galutinai pasirinko 
inžineriją, kuria žada stu
dijuoti Tufts Universitete, 
žinoma, nepamesdamas ir 
smuiko.

Sėkmės Rimantui inžine
rijoj ir muzikoj!

Ž—tis

Visi paraginti 
kitą sekmadieni 
nepriklausomybės 
me. Dėl to ir kuopos susirin
kimo vasa. io 19 d. nebus. 
Jis nukeltas Į kovo mėnesio 
tretįjį sekmadienį.

Nuramino jauną “politiką”

dalyvauti
Lietuvos 

minėji-

Filmas skautų sueigoje

Matjoškų Algiukas labai 
domėjosi linkimais ir be
veik verkė, kai sužinojo, 
kad Nixonas pralaimėjo. Jis 
Nixonui parašė laišką išrei
kšdamas. kaip mokėdamas, 
savo apgailestavimą. Netru
kus jis gavo Nixono atsaky
mą. kuriame dėkoja už laiš-

bridge santykiu 3:2. Žaidė:
G. Šveikauskas, K. Merkis,
J. Vilkas. L. Šveikauskas ir 
Algis .Makaitis. Pirmieji du 
laimėjo po pustaškį, o Ma
kaitis visa tašką, Įveikęs 
prof. Coolidge.

Cambridge “Y” ketvirtą 
kartą laimi Bostono lygos 
pirmenybes. 2 v. Harvardo 
universitetas, 3 v. Boylston 
CC. Lietuvių komandos ge
riausi taškų rinkėjai buvo 
jaunuoliai. Algis Makaitis 
surinko 5’ taškų (iš 10), o į j 
Gediminas Šveikauskas 5 ' ‘ 
taškus iš 7 rangtvnių. Pir
mame rate lietuvių koman
da su meisteriu sužaidė ly
giomis 2'

VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiitu rneltono pamušalu, juodos ar
rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42 ........................................ $33.00

dydis virš 42 numerio ............................................. $37.00
VYRŲ 3/4 ILGUMA ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu

šalu. šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos
dydis nuo 36 iki 42..................$61.00

dydis virš 42 numerio..................$70.00
VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis

nuo 36 iki 42...................................$95.00
virš 42 numerio...............................106.00

GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI
NIUKO pamušalu. 3/4 ilerumo su TIKRU KAILINIU KAL-
NIERIU. tamsiu spalvų, dydis nno 30 iki 42........................$98.00

virš 42 numerio................... $110.00
Vyru STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. . . $15.60 
TROPALINAS, r.auiai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia

ga. juoda ar pilka. 1 jardas 54” platumo ............................ $4.15
Moterų DIRBTINIO ZAMŠIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu.

labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos ............................ $38.00
PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiria

mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3 /4 ilg. $95.00 
pilnas apsiaustalo ilgumas ..........$99.00

Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00 
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas...........$75.00

Stora, minkšta MEDVILNES (FLEECE, medžiaga, gražių 
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū_
bams ar chalatams. 1 jardas 60” platumo ....................... $2.90

- o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustams, žaketams, sukne 
lems, šiltiems šalikams, apatiniams ir kt----

Mes ttalim dabar siųsti: RASOMIS MAŠINĖLES. DVIRAČIUS, MO 
TOGIKLAMS PADANGAS

SIUNTIMAS VAISTU YRA MUSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
BAR GAI IMA SIUSTI TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU 

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sarašo.

TAZAB
51 Re»ervoir St., CAMBRIDGE, Mass. Tel. Kl 7-9705

. I

.91

Bostono skautų ir skaučių 
tuntų sueiga vasario 18 d.
6 vai. vak. salėje po bažny
čia. Bus .rodomas filmas iš j ką ir ragina nepaliauti do- 
praeitų metų stovyklos. j mėtis politika ir ruoštis ge-

Skautų-skaučių tėveliai ir | ro, suprantančio savo teises 
rėmėjai kviečiami dalyvau-ir atsakomybę, piliečio pa
ti. reigoms.

KARALIENĖS MIKALDOS SABIJOS PRANAŠYSTĖS
Seniaus Lietuvoje žmonės labai Įdomavosi Karalienės Mikal- 

dos Sabijos pranašysčių knygele, nes esą jos pranašavimai išsi
pildydavo. Dabar teko gauti originalą tos knygelės, kuri 1880 me
tais buvo i lietuvių kalbą išversta. Knygelę išleido Petras Plcske- 
viėius. Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovų karo 
invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas ii prašom kreiptis 
dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.

Užsisakę knygutę paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašy
kite ir pinigus siųskite šiuo adresu:
P. Pleskeviėius. 220 Emerald SL, Norlh Hamilton, Ont„ Canada

COSMOS TRAVEL BUREAU 
skelbia

1961 EKSKURSIJAS 
I LIETUVA 

Apžiūrėk miestus— 
Aplankyk gimines.

Specialinės grupinės ekskursijos
ruošiamos lėktuvais arba laivais

DVI SPECIALIOS KELIONĖS 
Su M . S. BATORY

Į LENINGRADĄ 
Balandžio 12 ir Liepos II—1961 

Vietų skaičius ribotas 
Reikia rezervuotis iš anksto
Mes taip pat padedam atke-
liaut jūsų giminėm iš USSR

SMI I.KESNTV ir PILNESNIŲ 
INFORMACIJŲ 

rašvkite arba skambinkite 
COSMOS TRAVEl. BUREAU, Ine.

45 West 45th Street 
New York 36, N. Y. 

Telefonas Clrcle 5-7711

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam damui. auklėja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deėimčiai 
ir dvidešimčia; metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar

( 20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei

čiai.
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 

apdrauda duoda pašalpos iki $325 | mėnesį.

SLA apdraudar—SAUGI, NEIJECIAMA ir NEPRA
RASTI N A. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKA$
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

%25c4%25ae.Su
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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BY HIS EXCELLENCY

JOHN A. VOLPE 
GOVERNOR

A PROCLAMATION

1961

Vv U EREAS, Thursday, February 16, 1961 marks the 43rd anni- 
versary of the Independenee of Lithuania. that once- 
free and proud nation now humbled under the voke 
of Soviet oppression. and

WHEREAS, Erom 1918 until 1940 this small nation displaycd 
the exemplary characieristics of maturity, politi- 
eal stability and sočiai growth, and

WHEREAS. Despite the invasion and annexation of Lithuania 
in 1940 by Russia. the peopie of this indomitable 
country retain their fervent hope that liberty will 
once again be restored to them. and

\VH EREAS, The United States has refused to reeognize the an- 
nexation of Lithuania and deplore the continued sup- 
pression of human rights by the Soviet Government, 
and

W11EREAS, The citizens of Lithuania should be given inspira- 
tion to carry on their fight for liberty and justice;

N0W, therefore. I. JOHN A. VOLPE. Governor of the Common- 
wealth of Massachusetts. do hereby proclaim Febru
ary 16, 1961, as

REPVBLIC.OF LITHUANIA DAY

and urge the citizens of Massachusetts to pay tribute 
to the oppressed peopie of this brave nation.

Given at the Executive Chamber in Bo- f
ston, this first day of February. in the year 
of our Lord one thousand nine hundred and 
sixty-one. and of the Independenee of the 
United States of America, the one hundred 
and eighty-fifth. By His Excellencv the 
Governor

John A. Volpe

Svarbu visiems Bostono lietuviams
VASARIO 19 D., SEKMADIENJ BUS MINIMA

Lietuvos Nepriklausomybės sukaktis
tokia programa:

10 vai. iškiląiingos pamaldos So. Bostono lietuvių parapijos bažnyčioje.
2 vai po pietų So. Bostono Aukštojoj mokykloj (Thomas Park)

MASINIS VISU BOSTONO

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkime kalbės Lietuvos garbės konsulas ANTANAS ŠALNA, vicegu- 
bernatorius EDWARD McLAUGHLIN i - kt.

Pagrindinis kalbėtojas bus KIPRAS BIELINIS, Lietuvos Laisvės Komiteto 
narys, senas Lietuvos laisvės kovų dalyvi s.
Gražią meninę programą atliks:

- 1. Komp. JERONIMO KAČINSKO vadovaujamas šv. Petro parapijos choras
2. ONOS IVAŠKIENĖS vadovauja mas Bostono Lietuvių Tautinių Šokių 

Sambūris (60 asmenų).
Mūsų Lietuva tebėra pavergta, todėl mūsų kova dėl jos laisvės nebaigta. Visų 

pareiga ją garbingai toliau tęsti, kol lai .nešime.
Parodykime ir kitiems savo ryžtą, tas sustirti irs juos ir mus pačius.
Dosniai aukokime Lietuvos laisvini mo reikalams.
Visi sekmadienį, vasano 19 d. 2 vai. po pietų i Lietuvos nepriklausomybės

minėjimą!
Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono Skyrius

L. U VI. kilorv v v vii xx. tv m
Secretary of the Commontvealth

GOD SAVE THE COMMONHEALTH OF MASSACHUSETTS

DECLARATION

\VHEREAS. t+ie 43rd Anniversary of the Independenee of the Re- 
publie of Lithuania is to be observed by Lithuanian- 
Americans throughout the United States on Febru
ary 16, 1961; and

\VHEREAS, this occasion is one of the most importam to Ame- 
rieans of Lithuanian descent whose brave peopie in 
the homeland are determined that they shall not be 
subjugated; and

WiIEREAS. the continued resistance of the Lithuanian piople 
to Communist aggression will one day restore the Re- 
public to its former statė as ą free and independent 
nation; and

V» II EREAS. we in this community are in sympathy with and 
pray for the deliverance of the Lithuanian peopie 
ano all the enslaved nations of Central Europe;

NOW. THEREFORE, I, John F. Collins, Mayor of the City of 
Boston, in recognition of the determination and cour- 
age of the Lithuanian peopie. and in tribute to the 
Lithuanian-Americans of Boston. who have contrib- 
uted so much to the uelfare of our city, do hereby 
declare Thursday. February 16 1961, as

REPUBLIC OF LITHUANIA DAY 
in the City of Boston and urge all of our peopie, 
elubs and organizations to cooperate appropriately in 
this uorthy observance.

John F. Collins 

Mayor of Boston
r’.. ........ .. .

Vasario 16-oji senate

Primename, kad šį ket
virtadienį, vasario 16 d. 11 
vai. Massachusetts senatas 
paminės Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo su
kaktį. Invokaciją tame po
sėdy sukalbės prel. Pianas 
Juras.

Kam sąlygos leidžia, ra
ginami į tą posėdį ateiti. Di
desnis lietuvių būrys pada
lys didesni įspūdį ir senato
riams.

Lietuviu dainos Kanadai

CHTKITIKI1Al I I1ETITVA jiuiuuuAi į ULiUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos

1ŠN ŪMOJ AMAS BUTAS
5 kambarių butas 11 aukšte, atre
montuotas, gazo šilima, karštas van
duo (savininkas duoda), vonia ir ki
ti moder. įrengimai SCO per mėnesį. 
Kreiptis:

J. Giedraitis 
23 Newport St..
lX>,-' hester, Mass. (8

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth St.,

So. Boston
Į ttlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir proiektavimo darbus iš lao-
• ko ir viduje, gyvenamų namų irI biznio pastatų, pagal Jūsų reika- | 
| lavimų. šaukite visados iki 9 va- I
• landų vakaro. J

Telefonas AN 8-3630

PRANEŠIMAS

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
i Baltic Florists gėlių ir dova- 
‘nų krautuvę, 502 E. Broad* 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių dar pigesnėmis 
kainomis neeu iki šiol, ir jos 
bus parduodamos savikaina 
(norintieji galės patikrinti 
pirkimo sąskaitas), nes ši 
Įstaiga r era suinteresuota 
turėti pelno iš parduodamų 
prekių.

Šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti Įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import. impilams medž., 
odų, megztinių, itališkų ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kitko.

Taip pat siunčiame Sin- 
gerio siuvamąsias rankines 
ir kojines mašinas, Home- 
rio akoidionus, maistą ir kt.

(Skelb.) (—)

I t
■ i

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

•Turime pa'r;t t ima medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
• mis kainomi . Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
» riežtukų nii" už štvka Siunčiame su Inturisto leidimu,
t Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

: General Parcel & TraveI Co., Ine.
♦ 359 VV. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

Vasario 16-sios proga 
komp. Juliaus Gaidelio va
dovaujamo choro išleistos 
plokštelės dvi dainos, J. .- 
Dambriūno “Malda už tė- '
vynę” ir J. Bendoriaus “Žy
di mai gos gėlės,” su angliš
ku vertimu-paaiškinimu bus 
pei duotos per CBC radijo 
tinklą visoje Kanadoje šį 
šeštadienį, vasario 18 d. 
10:30—11 vai. ryto (ĖST).

CBC radijo tinklas duos 
ir ateity tos plokštelės dainų 
angliškai kalbantiems per 
savo šeštadieninius “Tradi- 
tional Echos” pusvalan
džius. v

Lietuvos šventė Cambridge

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
390 Vest Broadway. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūhų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi«as išlaidas 
it SSSR muitą apmosa siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MUSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite ‘siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 41 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA lietuviška, kreipkitės lietuviškai
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiau,? su INTURISTO įgaliojimai..

Siuntiniai priimami kasdien nw ą iki " vai. vak„ ketvirtadieniais nno
* vai. rytu ik’ 7 vai. rak ir ieitadieniai. nnn 8 ryto iki 2 vai. pn pietą.

VEI’kJAN: JONAS ADOMONIS

|staiga atdar-»:
Kasdien 9 A. M. 6 P. M. 
šeštadieniai- S A. M. - t P. M.

Cambridge lietuviai Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį mini Lie
tuvių Klubo salėje, 163 
Harvard St. Bus įdomi’pro
grama. Minėjimas bus sek
madienį, vasario 19 d. 3 vai. 
po pietų.

Kviečiami visi Cambrid
ge ir apylinkės lietuviai ja
me dalyvauti.

Arch. V. Adomavičių* 
tebeserga

Architektas Vladas Ado
mavičius tebeguli Nevv En- 

jglnnd Deoconess ligoninėj.

GR 9-1805 ir AN 8-9304

| Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juosi*

I ŽVYRU ir SMALA TAISOM j 
{Taisome, šingeliuojame. den-♦ 
{giarr.e aliuminijum ir dažo- { 
i me iš lauko sienas.

F re* Estimates
♦ ŠAUKTI 1*0 5 VAI.. V iKARO { 

Du hroliai lietuviai 
{ Charles ir Peter Kislauskai • 
J Garantuotame gera darbą'

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

’ Draudžiame nuo polio, viso- • 
J kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
J mių (ugnis, audra ir kt.) .. •
♦ v-Visais insurance reikalais {

I
KONTRIM t *

kreiptis;
BRONIS

{ Justice of thel’eace—Constable ♦ 
598 E. Broadwav

* tSo. Boston 27, Mass.

TAUPYK DAUG 6 $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE i
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (btR-nerj) visiš
kai įrengia .-a visonus kontrolėmis ir 2<5 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

j GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

I S Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
____ J

£ Dažau ir Taisau 4
i ► Namus iš lauko ir viduje. 4

► Lipdau popierius ir taisau*

t

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
DORCHESTER

GE 6-1204
į 45 DORSET ST.,

I Naktį. Sekmadieniais ir šven
tadieniai- ŠAUKIT

* Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
• pagrindų. --------- --------------------------------------------- -—

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

K The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir * rime v'-nus gatavus vaistus.

■ Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki- 
I tus kraštu<. kain peniciliną, streptomiciną rimifoną. ir vai- 
’ stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav Emanuel L Rosengard. B. S.. Reg. Pharm..

382a W BR0ADWAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 r”o j g vai. vak. išskyrus šventai,ienitts. ir sekmad-

£ viską, ką pataisyti reikia. 
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

Tel. CO 5-5854*
f
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į Charles J. Kay
LIETU VIS

Sa# Vieiv Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKOMS 
Real Estate Brokeriai

Namu. formų ir biznių pardavi 
mas, paskolų išrūpinimas, vi <>kia 
aiMiiauaa i insurance) namų. bal
da bei automobilių, nuostoliu ii 
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Kas perka ar pardu«»da
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės j

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone 

Šaukit nuo 9 iki 7 vai. vai .: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

Tel. AV 2-4026

Dr, John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—H 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham's Corner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr, J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoj., vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

{ VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
5.14 BROAI)WAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

I
• TELEFONAS AN 8-2806

j Dr, J, L. Pasakarnis 
t Dr, Amelia E, Rodd

OPTOMETRISTAI
{ V’ALA N DOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

l'lumbing—Heating—Gas—Oil
| Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET

DORCHESTER 25, MASS. S

^MooeeocMKMoaoeeeooooM*
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Kas sekmaoienį, 12.00 vai 

x>. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
nVCIOJE įvyksta pamaldos lie 

; uviaais protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą į lietuvių kalką.

A. .1. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0918

Ketvirtis & Co,
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Į Rūpestingai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Te, AN 8-4649

Flood Sąare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
*28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Pažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
{ Visokie reikmenis namams

Reikmenys pluml>eriams 
Visokie geležies daiktai

f «




