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Injlijos-Prancūzijos Santykiai 
StaigaPablogėjo

Anglija Telkia Prancūzijos "Bendrosios Rinkos Partne
rius Už Anglijos |sileidimą. į Europos Ūkišką Apsi-

vienijimą; Amerika Irgi Labai Nepatenkinta 
Prancūzijos Vyriausybe; Aiškinama Vokie

tijos Laikysena De Gaulle Ginče Su 
Anglija ir Amerika.

Amerika jokių žygių nesii
ma subraškėjusiai Europos 
valstybių vienybei atstatyti, 
bet de Gaulle politika sukė
lė Įtarimo ir turės gal nema- i 
lonių pasekmių Prancūzijai.

Pereitos savaitės pradžio
je Briuselyje, Belgijos sosti
nėje, šešių Europos valsty
bių "bendros rinkos“ minis- 
terių deiybose su Anglija 
Prancūzija pasisakė prieš 
tolimesnes derybas su Ang
lija dėl jos dėjimosi Į "bend
rą rinką“. Dėl to derybos 
nutrūko, ir šiuo tarpu Angli
jos prisidėjimas prie Euro
pos valstybių atpuolė.

Prancūzijos "veto“ sukė
lė nemažai protestų kitų 
penkių valstybių tarpe,
Anglijos vyriausybė tą pran
cūzų pasisakymą priėmė

Turės "Išprašyti“ 
Rusus Iš Kubos

Sovietų kariuomenė« 
Kuboje, kurios ten yra apie' 
18,000 ar daugiau, kelia su- į 
sirūpinimo Amerikoje. Ką
veikia rusai Kuboje? Ameri
kos žvalgybos žiniomis, ru-
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ŽIEMOS IŠDAIGOS PITTSBURGHE

Kai termometras nukrito 18 laipsnių že <L.u nuLo, tai Monongahela upės šilta: 
vanduo garuodamas sukėlė tirštą migi į, kcr-Oje vos galima ir tą vilkiką matyti.

Kanada Eina Prie Naujo 
Parlamento Rinkimų

Ginčas Su JAV Dėl Atominio Ginklavimosi Gali Pagrei
tinti Rinkimus; J. Dielenbaker Vyriausybė Neturi 

Daugumos; Jei Vyriausybė Neskelbs Rinkimų,
Opozicija Gali Priversti Ją Tai Daryti; 

Kanados Prancūzai Nepatenkinti.

Sovietų Aliejaus 
Ofensyvą Europoje

i

Rusai Kuboje Ambasadoriai Kalba Mokykla Sugriuvo
Pakarlos Vengriją Apie Bendrą Rinką

kaip užgavimą, nedėkingu- i sai stato sustiprinimus, kasa! Amerikos vyriausybe je
ztzvrrv,* kažkokias slėptuves, aptar- reiškiama susnupinimo, kadkažkokias slėptuves, aptar 

nauja priešlėktuvines rake- 
_ _____ tų bazes ir atlieka kažkokius

savo pasisakymą aiškina; kitus darbus. Amerika lau-! diktatui ą. Jei Kuboje kiltų 
tuo, kad Anglija nori atida-' kė, kad Maskva savo kariuo- ZmORiu 
lyti Europos rinką Amerikos menę iš Kubos ištrauks, bet 
ir savo Bendiuomenės vals- į rusai to ir nemaro daryti, 
tybių žemės ūkio pertekliam, ■ Priešingai, jie siunčia Į Ku
kai tuo tarpu Prancūzija no_į bą vis daugiau ginklų ir ten 
lėtų tas rinkas turėti savo' stiprinasi. Senatorius J. C.

mą ir prancūzų norą domi
nuoti Europą ir kalbėti visos 
Europos vardu. Prancūzai

Sekmadieni Anglijos ir 
Prancūzijos ambasadoriai

retų
žemės ūkio pertekliam. Bet Stennis, Kubos apsiginklavi-

rusų kariuomenė Kuboje yra 
atsiųsta palaikyti Kastro 

Jei Kub
r7rv\z\nni dllz' 11O o rvvmo £.IllUllilg cunnnnao
tatūrą, rusų kareiviai padė
tų diktatoriams skersti su
kilėlius, kaip tai rusai darė 
Vengrijoje, kur jų tankai iš
žudė tūkstančius sukilusių 
prieš komunistų diktatūrą 
vengi-ų. ŠĮ kaitą rusai skers-tas prancūzų aiškinimas ne- Į mo tyrinėjimo komisijos va- 

visus Įtikina. Spaudoje, tiek • dovas, sako, kad atėjo lai-! tų komunistų priešus 6,000 
Amerikoje, tiek ir Anglijoje/ kas papiašyti rusus lauk iš mylių nuo Rusijos ir 90 my- 
girdėti Įtarimų, kad Prancū- Į Kubos, kaip buvo paprašyta, lių nuo Amerikos. Ar Ameri- 
zijos de Gaulle planuoja kad rusai iš ten ištrauktų sa- ka galėtų prie to prileisti ir 

nieko nedalyti, kai rusai 
šaudys Kubos sukilėlius?

kažkokią sutarti su Maskva 
ir nori savo sąjungininkus 
apgauti. ■

Anglijos vyriausybė po Į 
derybų nutraukimo kalbina j 
likusias

vo atomines raketas ir sun
kiuosius lėktuvus.

MONA LIZA KELIAUJA

Leonardo da Vinci pa-bias . penkias Europos , yeiks]as „Mona Liza<< ~ Wa_ 
bendrosios rinkos valsty- Į shirctono perkeliaTr.as Į,

Laikraščių Streikas 
New Yorke Tęsiasi

Pereitą trečiadienį Wa- 
chingtone vienas valstybės 
departamento pareigūnas 
viešai pasmerkė Kanados

~ x ~ , vyriausybę už jos neapsi-Sovietų Rusija vis dau- sprendim8 ,.iimti atominius 
giau aliejaus parduoda tu- inklus Kanadai jau lista. 

_ ropos kraštams ir mainais I t tom3 raketom3. Kanada 
| perka is Europos valstybių I de,sia iimti atomines bom_ 
i jvainas masinas. Tuo būdu

■ Sovietai stiprina savo ūki, o 
į aliejaus peitekliai leidžia 
S Maskvai, palyginti, lengvai 
Į užsimokėti už jų perkamas 

prekes.

bas, kad nesukeltų viduje o- 
pozicijos prieš atomini gink
lavimąsi.

Į Washingtono papeikimą 
Kanados vyriausybė atsilie
pė, kad JAV be jokio pa
grindo kištis Į Kanados vi-Apie Sovietų aliejaus o-

fensyvą Europoje pranešimą oaus reikalus. Panašiai pa-
_____  J paskelbė Amerikos atstovų gįcakė ne tik vyriausybė, bet

Ekvadoro įespublikoj per- Į vienio reikalų komi- įr visos politinės partijos 
eitą savaitę sugruvo vienos j f1J°s_naĮlaL kūne neseniai Kanados parlamente.. Ame- 
mokyklos namas ir griuvę-1 lankėsi Europoje. Jie aiški- „kos valstybes sekretorius

Virš 100 Žuvo

Washingtone, D. C., kaibė- w ___ «« .. „ , , , x-
jo per televiziją apie Pran- siuose palaidojo vii-s šimto! !la' ad atskiros priva mes Dean Rusk atsiprašė Kana- 

įsakymų įsileisti vaikų ii 4 mokytojus. NelaLi mažai ką tegali dą dėl atsakingo valdininko
mė atsitiko Biblian vietovėj,1 daryti varžytynėse su vus^> viešo pareiškimo, bet kiau

cūzijos atsisakymą 
Angliją Į šešių Europos vals
tybių muitų sąjungą. Angli
jos ambasadorius Ormsby 
Gore sakė, kad jis įtaria, jog 
de Gaulle Prancūzija rengia- į 
si
sutartį su Maskva, .nukreiptą 
pi ieš Vakarus, o Prancūzijos 
ambasadorius Harve Al- 
phand tvirtino, kad Prancū
zija yra ištikima sudarytoms 
sąjungoms ir jos politika nė
ra pasikeitusi ir nesikeis. 

Prancūzijos ambasadorius <

kui- senas mokyklos pastatas 
buvo jau kartą nukentėjęs 
nuo žemės drebėjimo.

res rusai savu ducjų paiuu- sunaj visgi tcuria lič-isspręrrv-
vinėja daug pigiau. Reikėtų, tas. Jei Kanada neapsigink- 
kad visos NATO valstybės luoja, negali būti saugios nė 
susitartų sovietinį aliejų boi- JAV, todėl klausimas svar

i dai-vti kažkokia nelaukta Iš 1?okyklos griuvėsių 63 Į kotuoti ir sovietams nepar- bus abiem kraštam
vaikai buvo atkasti dar gy- į davinėti painių mašinų. Kanados vyriausybė per-
vi, o 100 vaikų ir 4 mokyto-! Daugiausia sovietų aHie- eitų metų birželio mėn. rin- 
jai rasti nebegyvi. Prie mo- ■ jaug perka Italija. kimuose negavo daugumos
kyklos sugriuvimo prisidėjo! ___ ______________  : parlamente, jai trūksta 18
didelės liūtys, dėl kurių to-} Šimtinei# balsu. Todėl tik rinkimai iš-

vėip vietomis žemės 1 UrKlįUb VUSUnCĮK . gpręg> kurf partija vadovaus
i toliau krašto vyriausybei, 
į Ginčas su Washingtonu ga

li pagreitinti rinkimus, nes

je vietovėje vietomis žemės 
masės slinko iš kalnų Į že
mesnes vietas. Reta Nelaimė

dar paaiškino, kodėl Pran-1 SoitlOZOS Dlktūtura .
cuzija neįleido Anglijos į, 'jos sostinės Ankaros susidu.
Europos muitų uniją. Esą, j Nikaragvoj Lieka ! rė du lėktuvai. Kariškas lėk-
Anglija reikalauja sau ypa- 1'------------1Ja-s — i~«
tingų sąlygų, kokių nestatė
nė viena iš šešių muitų uni-

Pereitą savaitę virš Turki-

i tuvas susidūrė su keleiviniu,

opozicija dabar triukšmin
giau reikalauja rinkimų, o 
"socialinio kredito“ partija, 
kuri iki šiol vyriausybę rė-

-i i’’ abu nukrito žemėn Į cent-j mė. rori pereiti i opoziciją. 
Nikai agvoj sekmadienį Į rinę miest0 aikštę. Visi ke- Todėl vyriausybė gali būti 

ausias Amerikos jos valstybių. Prancūzija su Į buvo renkamas naujas Pre_ Į žuvusiųjų skaičiuje yra pen. Į pi j versta s
New Yorkas jau 60 tomis ypatingomis sąlygo- į ridentas, bet išrinktas tas Įki amerikiečiai. Iš viso ne- Kanado: 
ra Ko loiL-vočAiu Flol ..an.r: t-i licri šiol kraš; ha i ___-• -____x________ ,

bes veikti išvien ir priversti Yorką. Washingtono i Didžiausias 
meno muzieiuie ta paveikslą; miestas

KALTINAMAS VAGYSTE
aikštėje užmušė eilę 

žmonių ir virš šimto sužeidė.sybę, kad ji norinti domi
nuoti Europą.

Spaudoje galima skaityti 
visokių fantastiškų spėlioji
mų apie "Paryžiaus-Mask- 
vosašį“ ir panašius dalykus. 
Kaip paprastai, kai geri kai
mynai susipyksta, tuoj iš
velkama viešumon senos 
nuodėmės ir seniai užbaigti 
ginčai. Anglijoje prisimena
ma, kad prancūzai juos ap- 
gavę 1940 metais, kai po pa
sižadėjimo nedaryti atskiros 
taikos su Vokietija, padarę 
tokią taiką ir paliko Angliją 
vieną tęsti karą... Prisimini
mai siekia net Napoleono 
laikų, o dėl dabar prancūzų 
pasisakymo prieš Anglijos 
Įsileidimą Į Europos ūkio 
šeimą anglai atvirai sako, j 
kad jie buvę apgauti ir net • 
per ištisą gentkartę anglai 
vėl nebegalėsią pasitikėti 
prancūzais.

Amerikos vyriausybė irgi 
jaučiasi apvilta ir aiškina 
ypač Vokietijos pažiūras i 
susidariusią padėtį. Kol kas

Albert Mintzer iš New 
Yorko suimtas ir kaltina
mas pavogęs iš 1,400 asme
nų surinktas daugiau kaip 
milioną doleriu. Pinigai bu
vo renkami viešbučiui prie 
La Guardia aerodromo sta
tyti. Mintzerio advokatas 
sako. kad čia tėra "buhal
terijos klaida“ ir kad visi 
pinigai bus grąžinti.

biznio Įstaigos, turizmas, te
atrai, Įvairios parodos ir t.t.

Dabar deryboms tarp laik-! 
raščių leidėjų ir raidžių rin
kėjų tarpininkauja miesto
majoras Wagner, kuris yra: 
pasiryžęs streiką kaip gali
ma greičiau likviduoti. į

Laikraščių leidėjai aiški-i 
į na, kad, priėmus unijos rei
kalavimus, kai kurie laikraš
čiai nebegalėtų toliau eiti.

AUSTRAI NORI TEISTI
NACIV DIDVYRI

Austrijos teisingumo mi
nisterija paskelbė Įsakymą 

j areštuoti nacių didvyri, Vie.
! noje gimusį pulk. Skorzeny, 

kuris pasižymėjo tuo, kad 
išvadavo Mussolini iš italų, i 
kai Italija pakeitiė frontą 
kare ir MussolinĮ buvo užda
riusi Į kalėjimą.

PREZ. DE GAULLE

Prancūzu prezidentas nutarė, 
kad derybos su Anglija dėl 
jos dėjimosi prie Europos 
muitą unijos valstybių neturi

savo šalininkus rinkimus 
boikotuoti. Opozicijos su
rengtą demonstraciją polici
ja šūviais išvaikė, 3 žmonės Į 
buvo užmušti, aštuoni su
žeisti ir vienas vaikas buvo 
nušautas.

į Nikaragvoj jau 31 metus 
valdo Somozos šeimos dik
tatoriai. Jie nėra tiek Įsipy- 
kę, kaip buvusi Dominikonų 

į diktatūra, bet opozicija ir 
i Nikaragvoje stiprėja.
į-------------- ----------------
PRANCŪZAI IR ISPANAI 
TARIASI DĖL GYNIMOSI

Tarp prancūzų ir ispanui 
kariškų vadų eina pasitari- 

! mai dėl bendro gynimosi, jei 
kiltų kaias. Kalbama, kad 
prancūzai bandys Įtraukti 
Ispaniją į NATO karišką są
jungą. bet tai tebėra spėlio-

HAROLD MACMILLAN

Anglijos ministeriu pirminin
kas sako. kad Prancūzijos vy
riausybė nutraukė derybas 
dėl Anglijos dėjimosi prie 
Europos šešių. bet jis mano. 
kad Anglija vistiek liks išti
kima savo sąjungininkams ir 
ieškos ekonominių artimų ry
šių su Europos valstybėmis.

skelbti rinkimus, 
s politiką kompli

kuoja ir krašto tautinės ma
žumos—prancūzų nepasiten
kinimas esama padėtimi. 
Prancūzai skundžiasi esą 
skriaudžiama mažuma ir 
reikalauja lygybės visose 
provincijose, o ne vien tik 
Quebec provincijoje.

Lenkai Nupirko
Amerikos Javu

jimai.
Pulk. Skorzeny dabar gy- ! prasmės, ir derybas nutraukė, 

vena Madride. Austrija nori nors kito8 penkios Europos 
jį teisti už dar prieškariniu valstybės norėjo tokias dery- 
laiku papildytus kriminalus. gi

Pirmiausiai prancūzai no
ri išsiderėti iš Ispanijos, kad 

į ji neduotų prieglaudos fašis- 
I tiniams prancūzų bėgliams.

į Amerikos vyriausybė su- 
! sitarė su Lenkija parduoti 
lenkams už 51 milioną dole
rių kviečių, medvilnės ir ta
bako. Lenkai už nupirktas 
gėrybes mokės zlotais, bet 
jeigu Amerika tų zlotų neiš
leistų iki 1973 metų, tada 
lenkai už gautas prekes su
mokės doleriais. Doleriai bus 
sumokėti nedidelėmis dali
mis.

Jau kelinti metai lenkai 
perka Amerikoje žemės ūkio 
perteklius ir už nupirktus ja
vus moka savo pinigais. 
Šiais metais pirmą kartą su
sitarta. kad jie vėliau už da
bar perkamas gėiybes su
mokės doleriais.

I
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Ko jie barasi?
Amerikoje daug triukšmo dėl pereitą savaitę Briu

selyje vykusių derybų, kur buvo sprendžiamas Anglijos 
prisidėjimas prie Europos muitų unijos užuomazgos, va
dinamos šešių valstybių “bendrąja rinka’’ ir kitokiais 
vardais. Tose derybose Prancūzija pasisakė prieš Angli
jos Įsileidimą i būsimą muitų uniją. Kadangi prancūzai 
vieni pasisakė prieš anglus, tai jų pasisakymą vadinama 
“veto,” nors tokią pat veto teisę turi kiekviena iš šešių 
ūkiškai apsijungusių Europos valstybių.

šiuo tarpu Anglijos prisidėjimas prie Europos šešių 
valstybių atpuola. Vėliau padėtis gali pasikeisti ir anglai 
gali vėl dėl dėjimosi vesti derybas ir gal susitars.

Anglija nebuvo vieninga dėl dėjimosi prie Europos 
“šešių.” Anglijos Darbo Partija paskutiniame savo suva
žiavime pasisakė prieš dėjimąsi. Dalis anglų konservato
rių taip patyra priešinga Anglijos Įsitraukimui Į Europos, 
ūkišką bendrtiomenę. Kai Europos šešios valstybės suta
rė sudaryti “bendros rinkos” apsivienijimą, Anglija apie 
dėjimąsi ir kalbėt nenorėjo, nes skaitė tą sau nenaudinga. 
Anglija turi plačius ryšius su savo “Tautų Bendruome
nės” valstybėmis ir jungtis prie Europoss valstybių jai 
atrodė nereikalinga. Po kelių metų apsigalvojimo ir iš da
lies Amerikos Įtakoje anglų vyriausybė pakeitė savo nuo-' 
monę. Bet tą pati padarė ir Prancūzija. Jei pradžioje ang
lų prisidėjimas būtų jokių protestų nekėlęs, tai dabar kai 
kas apsižiūrėjo, kad geriau bus bizni varyti be anglų. 
Derybos dėl Anglijos dėjimosi prancūzus Įtikino, kad 
jiems iš Anglijos prisidėjimo naudos nebus, o todėl pran
cūzai ir pasipriešino Anglijos Įsijungimui i “Europos šei
mą.” Prancūzai tą padarė savo bizniškais sumetimais.

Įdomu, kad daugiau pasipiktinimo dėl Anglijos ne
įleidimo i Europos šešių biznio šeimą reiškiama Ameriko. 
je, negu Anglijoje. Taip yra todėl, kad Amerika Iš An
glijos prisidėjimo prie Europos būsimos muitų unijos lau
kė naudos ir savo ūkiui, ypač rinkos savo žemės ūkio pro
duktų pertekliams. Jau dabar Amerika išveža Į Europą ne

K L’BOS INVAZIJOS ATGARSIAI

Kairėje kubietis sukilėlis Manuel Peną Iki z laikraštinin
kams kalbėjo, kad sukilėlių vadas laukė JAV lėktuvų 
.r laivyno pagalbos, kurie būtų padėję sukilėliams iš
lipti Į krantą ir ten išlipus. O prezidentas Kennedy 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad tokia pagalba 
nebuvo planuota.

Akademiniam jaunimui
Mielas Jaunime,

Jums, be abejo, nėra pa
slaptis, kad vyresniosios 
kartos, jūsų tėvų, troškimas 
yra kuo ilgiausiai išlaikyti 
lietuvybę svetimoje žemėje.

temas. Reikėtų šią tradiciją 
' palaikyti ir toliau.

Antras lituanistinių studi
jų kelias yra Čikagos Peda
goginis Lituanistinis lnstitu- 

I tas (5620 S. Claremont A- 
j ve., Chicago 36, 111.), kurio 

paskaitomis galės pasinau- Atominės derybos
(loti (neakivaizdiniu būdu) Pereitos savaitė viduryje

; kė milijonų, o atrado iždą 
I švariai iššluotą. Iš tiesų, yra

ir tie, kurie jo nelanko, jeigu rusai painformavo amerikie- Į 1 s * * 
tik tokių atsiras pakanka-. čius, kad jįe nutraukia dery- . ,
mas skaičius. Institute dėsto I i,as dėl atominių ginklų 
geri savo srities žinovai, to-! bandymų uždraudimo. De-Į 
dėl reikia linkėti, kad jisgy-{ rybos atsinaujins vėliau Že-' šit 
vuotų kuo ilgiausiai ir kad ievoje, bet neoficialinės de 
jo klausytojų skaičius dide- rybos VVashingtone ir vėliau 
tų. Cikagiškiams tai Iš tikrų
jų puiki vieta lituanistinėms

Nevv Yorke veliamos staiga 
nutrūko.

Kodėl? Atsakymo nei an.žinioms papildyti.
Bet yra dar ir trečias ke- giai, nei amerikiečiai neturi 

ias Į lituanistiką — tai indi- Gana, kad rusai pasakė, kaclias 
vidualus kurios nors iitua- jje nebenori neoficialiai de-
nistikos srities studijavimas,
pvz. kalbos, istorijos, litera, 

į tūros, dailės, muzikos ar ap-

rėtis. To buvo gana ir pre-
zidentui J. F. Kennedy, kad

karnų sričių specialistai bei 
mūsų politiniai veiksniai.

Indonezija naujas pavojus

Toli anoj žemes pusėje, i 
šiaurę nuo Australijos yra 
Indonezijos plati respubli
ka. Ji plati ir gausiai apgy
venta. Ji turi jau visai arti 
100,000,000 gyventojų.

Ji turi ne tik oaug gyven
tojų, bet per eilę metų subū
rė nemažą ir kariuomenę, 
kurios eilėse jau turi virš
300,000 vyių. Ji turi ir rusų 
jai parduotų ar paskolintų

jis įsakytų tęsti požeminius moderniškų ginklų, karo
skritai kultūros. Šis kelias y- ginklų bandymus, kaip jie! ]aivų ir lėktuvų ir, svarbiau-
ra prieinamas visiems 
tiek studentams, tiek. jau u- 
niversitetą baigusiems, tiek 
pagaliau ir ne humanistinius

buvo daromi seniau. j sįa> ji turi didelių apetitų.
Kai kas spėja, kad rusai ‘ Neseniai Indonezija, bara.

norėjo pirma pažiūrėti, kaip ! kindama savo ginklus, lai- 
Amerikos ir Anglijos ginčai; mėjo Naujosios Gvinėjos

mokslus studijavusiems. Tu_i su prancūzų de Gaulle to-; salos visą pusę (kitą pusę
rime galvoj kurio dalyko 
studijavimą laisvalaikiu 
kaip mėgiamo dalyko, kaip

liau vystysis. Jei Vakamose 
kyla nesantaika, rusai ne
gi praleis progą tų ginčų ne-

hobby. Tokie dalyko mėgė-j pabandę išnaudoti savo’ IĮ, kurią valdo anglai, 
jai su laiku gali tapti neblogi, naudai, nors koki jiems nau- nori to valdymo nusikratyti 
to dalyko žinovai specialis- ({a lo galėtu būti sunku Į ir savo valdoma Borneo su

valdo Australiją), o dabar ji 
pradeda reikšti pretenzijas 
ir Į Borneo salos šiaurinę da- 

bet

tai. Gyvenime turime nema-
Tačiau senosios kaitos eilės ža tokių atvejų, šitokioms
retėja, o kartu mažėja ir 
mokslininkų skaičius. Nese
niai netekome tokių pirma-

Daugelis ir iš jūsų to paties j mokslininkų, kaip isto-

mažai visokių žemės ūkio pi-oduktų, o jei pasisektų su ap- namas
sivienijusia Europa, i kurią Įeitų ir Anglija, sudaryti prie.

nori. Toks troškimas gaivi-} A* ^P^ka, geografas
amas tam, kad galėtumėm’ Pakštas, K. Zaikauskas, 

1 J. Paplenas ir kt. \ yresmų-padėti mažai, bet mums j J. Paplėnas yresnių-

dar pasakyti.

savarankiškoms studijoms į Kanada ir JAV

lankią prekybos sutarti, žemės ūkio produktams rinka bū- brangiai lietuvių tautai at- 
tų užtikrinta ilgesniam laikui. Tuo tikslu Amerikos kon- gauti laisvę, susilaukti švie- 
gresas priėmė ir naują muitų Įstatymą, kuriame duodama sesnės ateities. Tai mes lai- 
prezidentui teisė mažinti Amerikos muitus iki 50$*, o kai
kuriuos ir visai panaikinti, mainais už atitinkamas nuo
laidas Amerikos žemės ūkio produktams. Prancūzai tuos 
planus ir viltis sutrukdė. O sutrukdė todėl, kad Prancūzi
ja pati peršasi Europos valstybėms Į žemės ūkio produktų1 
statytojo vietą.

Maždaug 75 metus Prancūzijos gyventojų skaičius 
buvo pastovus, apie 40 milijonų galvų. Gyventojų skaičiui 
stovint vietoj prancūzai mažai tesirūpino kelti savo ūkį ir! kupacija ir kad lietuvių tau. 
ypač buvo apleidę žemės ūkį. Jie pasigamindavo maisto į didžiausia laimė būti da- 
maždaug tiek, kiek jiems reikia, o apie maisto eksportą bailinęs, komunistinės, Ru- 
mažai tegalvojo. Dabar, po antrojo pasaulinio karo, pa
dėtis Prancūzijoj pasikeitė. .Jie apsižiūrėjo, kad jų žemės 
ūkis yra atsilikęs ir mažai pelningas. Jaunoji ūkininkų 
karta ėmėsi daibo ir šiandien prancūzai jau gali ekspor-1

kome savo moraline pareiga.
Viena iš svarbesnių sričių 

kovoje dėl tautos laisvės yra 
mokslas. Dabartinis okupan
tas, pavergęs Lietuvą, klas
toja mokslą ir ji naudoja o- 
kupacijai pateisinti. Jis Įro
dinėja, kad Lietuvai buvo 
naudinga carinės Rusijos o-

sijos valdžioj. Pavergėjas 
klastoja Lietuvos istoriją, 
niekina J.ietuvos kunigaikš. 
čius bei Lietuvai nusipelniu
sius asmenis ir giria tiek še

fuoti nemažai žemės ūkio produktų, o vėliau galės ir dar į nąją, tiek dabartinę Rusiją, 
daugiau. Eksportuoti kur? Nagi, Į pramoningąsias Euro- kun, anot jo> tjk gera Lietu, 
pos šalis, Į “bendros rinkos” kraštus — Vokietiją, Belgi-
ją, Liuksemburgą, Italiją. .Jie mielu noru eksportuotų mai
stą ir Į Angliją, bet čia susiduria su “kliūtimis” — maisto 
importu iš Australijos, N—sios Zelandijos, Kanados ir 
JAV. Jei Anglija kaipo toki dėtųsi Į Europos ūkišką šei
mą, prancūzai nebūt priešingi, bet anglai per 15 mėn. de* 
rybų bandė atidaryt Europos kraštų duris ir Australijos, ir 
Naujosios Zelandijos, ir Kanados maisto produktams, o 
Įėję į Europos muitų uniją, anglai atstovautų žemų mui
tų politiką užjūrių kraštų žemės ūkio produktams. Pran
cūzams tas yra nepriimtina, nes jie galvą suka, kur dėti 
savo žemės ūkio perteklius. Prancūzijos kaimuose privi
so traktorių, bet ūkininkai tuos traktorius dažnai vartoja 
keliams užblokuoti ir kitokiems prieš valdžią nukreip
tiems puokštams išdarinėti ir vis dėl žemų žemės ūkio pro. 
dūktų kainų! Tose sąlygose yra suprantama, kodėl pran
cūzai privengia pigių produktų iš užjūrių kraštų. Supran
tama yra, kodėl Belgija, aukštos pramonės šalis, triukš
mingai protestuoja prieš prancūzus. Suprantamas yra ir 
Amerikos nepasitenkinimas, kad žemės ūkio produktams 
rinkos Europoje gali susiaurėti. Bet klaida būtų manyti, 
kad de Gaulle “veto” sukėlė visų penkių “bendros rinkos” 
partnerių lygų pasipiktinimą. Vokietijos ir Italijos visuo
menės dalis pritaria de Gaulle žygiui, nors tų kraštų vy
riausybės pasisakė už deiybų tęsimą su Anglija dėl jos 
dėjimosi prie “šešių.”

Kas toliau bus? Bus derybos, nauji bandymai susi- 
tai ti, bus ieškoma kompromiso ir gal būt vėliau bus susi
taria ir su Prancūzija. Europos muitų unija (“bendros 
linkus” apsijungimas), rodos, nesubyrės. Europos valsty
bių nesutikimai dėl Briuselio “veto” užsimirš ir po kelių 
mėnesių gyvenimas vėl eis sena vaga.

Tuo tarpu galima laukti, kad JAV ir Anglija sudalys 
p:-ekybos sutartį, kuri tų valstybių prekybos mainus ge. 
h kai padidins, bent to tenka laukti, o, šalia to, Amerika 
Landys sudaryti kiek galima prielankesnę prekybos su- 

ir su “bendros rinkos” valstybėmis.i«li Li

jų didžiausias noras yra, kad 
jų retėjančias eiles papildy
tų jaunieji.

sąlygos yra neblogos, nes jūs 
visi dar mokate lietuviškai 
ir galite naudotis literatūra 
lietuvių kalba. Antra, yra 
dar vyresniųjų savo srities 
specialistų, kurie visada 
jums padės.

los dalį Įjungti i Malazijos 
Federaciją. Indonezijos val
dovai mano, kad geriausiai 
būtų, jei jie pasiglemžtų an
glų valdomą Borneo salos 
dali. Tada nereikėtų jokio 
Malazijos Federacijos ir ši-

Pasitaiko ir geriems kai
mynams susipykti. Taip at
sitiko pereitą savaitę tarp
Kanados ir J. Amerikos1. , „ .. ...., , , . ... , . . .toks sprendimas jiems butųValstybių. Washingtonas , * J fJ C . ■ i i- : maloniausias.'jau senokai ragina kanadie-.

Vieną sukilimą
i irvnimnsi raketas atominė- Borneo saloj, Brunei sulta-

Visi jūs, kurie studijuoja.!iiu!i apginkluoti jų turimas Vienų sukilimą siaurinėj
te, tuo pačiu parodote, kad; gynimosi raketas atomine- norneo saioj, nranei s 

Suprantama, kati turimo- j gyvenimą žiūrite rimtai, i "us galvomis” bombo-: nate Indonezijos vadai jau
kad norite būti naudingi ne j “•*». kar karo atsitikime no; buvo suorganizavę. bet ang- 
tik sau, bet ir visuomenei, i uk P““ Kanada, bet ir jos Ių parašiutininkai tą pasi
kurtoje gyvenate. Jūs su- P,etM. kaimynas nebūtų uz- mojimą labai greit likvida- 
prantate, kad gyvenimas klupti nepasiruošę. Vienas
kiekvienam duotas ne vien. ankstas paieigūnas Wash- 
malonumams, bet ir parei-' !nRto.ne apieįvedamas dery- 
gai. Mūsų, naujųjų ateivių,: hasnegalėjimą .kanadie- 
pareigos yra dvejopos—tar- c,ll .didinti pasisakė viešai. , vinejos 
nauti kraštui, į kuri atvyko. Kanadoje dėl to kilo ne-i dzin, Sukamo mano

mis sąlygomis sunku atsiaė- 
ti vien lituanistinėms studi
joms, nes kiekvienas pasi
renka studijuoti tokius daly
kus, kurie jam ne tik Įdo
mūs, bet ir užtikrina pragy
venimo galimybes. Iš litua
nistikos Amerikoje nepra* 
gyvensi. Bet ar čia nėra ko

vai dariusi. Jis neleidžia 
spausdinti dailiosios litera
tūros veikalų, kurie pasižy
mi įyškesne patriotine ar re
ligine mintimi, kajp. pvz. 
Vaižganto ”Pragiedruliai“, 
Šatrijos Raganos ”Sename 
dvare“, "Viktutė“, patrioti
nių Maironio eilėraščių ir kt 
Okupantas verčia kuo dau

vo. Užtat dabar Indonezija
telkia “savanorius” Borneo

kios nors išeities? Ar negali- ! me, ir tam kraštui, ‘kurf ne-1 maža tpukšmo. Kanados 
ma būtų studijuoti lituanis-Į seniai palikome. Nebūkime P1,minink^ J-
tiką kaip šalutinį dalyką?! nedėkingi nevienam. Inefenbaker tuoj atsiliepė,

‘ kad Vvashmgtonas kišasi į

salai “vaduoti” ir jau kalba 
apie vadavimą ir likusios N.

salos dalies, žo- 
ir to

liau vogti ir savo vagystes
krikštyti “vadavimu.” 

Kolonijos nyksta ir ties
Pvz., ar nebūtų galima susi-j Todėl, kreipdami dėmesįj . 711 Š.akim's «?msta. 1?au> 
nažinti su T.ietnvos istnriia.I: • Kanados vidaus įeikalus. .. kolonijos. Rusija pnsigiobepažinti su Lietuvos istorija, I į reikalą daugiau domėtu 
studijuojant rytų Euro-, lituanistika, kviečiame jus,į *VJ 
pos istoriją, o su lietuvių li-į mielas jaunime, pasvarai vti 1
teratūia, studijuojant Euro-į čia iškeltus klausimus savo j ta.naJno. Kišimosi, nei apsi- u .rj,™ uen m 
pos kiaštų literatūrą? Ame- spaudoj, susirinkimuose bei | gavimo klausimas taip Į kutuos buvusios 
rikos universitetuose juk ga- studijų dienose ir padan tii irįe^’a aiskl"tI' ,onijos'
1 ima rašyti disertacijas iš li- atitinkamas išvadas. Vyrės-Į . Ra baT.’ ka<.. KaVa(,As.
tuanistikos. srities. Nevienas j nieji laukia iš jūsų talkinin. į v-’Iaus- e £a in 1 Pas e 1 
tai parodė paktikoje, pvz., kų ir lituanistikos mokslo

Mūsų valstybės sekreto- 
t.viešai atsiprašė dėl to 
tariamo kišimosi, bet apsi-

po karo kolonijų, tą pati da
ro ir Indonezija, kolonijų no
ri ir šiek tiek daugiau pra- 

usios pačios ko
lonija

Europoje.

Antanas Klimas, parašęs di
sertaciją apie žodžio kuni
gas kilmę, Kostas Ostraus
kas — apie lašytoją Joną} __________________
Biliūną, E. Sennas — apie’, M t j .
nepriklausomos Lietuvos kū-! ™USlį KOlCflflOriUS

giau mokytis rusų kalbos ir • rimąsi, Kostas Jurgėla —
liepia patiems lietuviams dL 
džiuotis, kad lietuvių kalba 
rusinama. Pagaliau jis nai
kina lietuvių tautą ir fiziš
kai — maišvmu su rusais bei 
trėmimu Į Sibirą.

Visos šios priešo pastan
gos lietuvių labai gerai ma-

apie Amerikos santykius su 
Lietuva nepriklausomybės 
pradžioje, Antanas Mustei-Į 
kis — apie 16 a. protestan
tizmą Lietuvoje, Jokūbas 
Stukas (rašo) apie lietuvių 
tautini atgimimą. Yra ir 
daugiau lietuvių, pasirinku-

tomos ir demaskuojamos, šių savo magistro ar daktaro 
Tai daro dažniausiai atitin- disertacijoms lituanistines

m? METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau išspausdintas ir siunčiamas užsisakiusiems 
Kaip kasmet, Kalendoriuje yra svarbių ir Įdomių

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

srity ir tikisi, kad jų lūkes
čiai nebus apvilti.

A.L.B. Švietimo Taryba

rinkimus ir eiti Į rinkiminę 
kovą su antiamerikoniškais 
šūkiais. Mat, ta vyriausybė 

į parlamente daugumos netu
ri ir tik dairosi progos skelb
ti naujus rinkimuss. Pašū
kauti prieš kaimyną Dėdę

Kaip susiklostys Europos 
valstybių santykiai po Briu
selio nepasisekusių deiybų 
dėl Anglijos dėjimosi prie 
“Europos šešių?” Dėl to gir
dėti visokių pranašavimų. 

Kai kas sako, kad “pen-
„ : , 17 - bu\ų.naud?nfa kios (Anglijai) .IraugLškos
Pasiųstas VlSKins'^mu^e, ga! tuo budu vaIst bės 4VO atiisakvmu

_____  ga .ma butų n- daugumą bendradarbiauti su Prancū-
balsų sužvejoti. . . zija privers prancūzus arba 

suardyti Europos muitų uni
jos užuomazgą, arba pakei

Keleivio kalendorius 1963 .
metams jau yra pasiųstas! Katangos bankas 
visiems jį užsisakiusiems. 1
Dabar kalendorius pasiun-, . u esame rašę _
čiamas tuoj pat, kai tik gau- kariuomenės vyrai Katango- Angliją i šešių ūkišką šeimą, 
name užsakymą. Laikas ka-! Kongo provin-
lendorių užsisakyti. cijos banką ir skelbėsi sura

dę apie 10 milijonų dolerių

kad JT sti savo “veto” ir isileisti

Kalendoriuje yra Įdomių 
skaitymų, kurie nepasensta 
ir visada gali būti naudingi.
Verta jį turėti namuose. Kalį1’? a!'tik 7?® tu?s pinigus 
lendoriaus kaina lieka ta pa Paslern«s- Dabar tle PatYs ar

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre- j
t

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 
buvusi — 75 centai.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“
636 E. Broadway------ :------- South Boston 27, Mass.

ti—75 centai. Užsakymus ir

Atsargesni žmonės mano, 
kad po mėnesio kito Ang
lijos dėjimosi reikalaas bus

trūkumų. Tada .JT biurokra-Į primirštas ir “šešių” bendro, 
tai davė suprasti, kad čom-į ji rinka veiks ir toliau. Esą 

pasirodė, kad ūkiškas bend
radarbiavimas yra naudin-

kiti tikrintojai skelbia, kad 
tame pačiame banke truk-v<xiuc pctLiaiiie u a ilk e iruK- pinigus prašome siųsti šiuo , . \ .r. “ xadresu- į sta jau ne 10 milijonų, bet

gaš visoms šešioms valsty
bėms, todėl kokia prasmė 
ardyti gerą organizaciją, ku-

Keleivis
636 E. Broad tva y 

So. Boston 27, Mass.

įsako, kad Katangos ižde jie| ri visiems yra naudinga? 
i atradę tik $116.28, nors ti-l Atrodo, kad šis pastarasis 
kėtasi rasti milijonus. Kur įspėjimas bus teisingesnis.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo*
paruošė Vilius Pete- 

raitis, 586 puslaniai, kainy 
7 doleriai.

pinigai dingo, jei jie tikrai 
buvo, niekas nežino.

Vienydami Kongo respu-

J. D.
Niką, .JT pareigūnai bandol Skaityk Stasio Michelso- 

j išaiškinti, kas Katangos pi- no parašytą knygą “LIETU- 
Į nigus nukniaukė, ar Įsidėjo Vlįj IŠEIVIJA AMERIKO-

Į savo kišenę, tuo tikslu jie
tikrina Katangos banko re
kordus, bet dar nieko nesu
rado. Ypač pikta, kad lau-

JE, 500 puslapių, daug pa-
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir
šeliais >4 00, kietais >5.00.

i (
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas IAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO,

DETROITO NAUJIENOS
Dalyvaukim Vasario 16-sios 

minėjime
Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo 45-ji sukaktis 
bus iškilmingai paminėta va- 
sariol7 d., sekmadieni, Wes- 
tern High School auditori
joje. Prasidės 3 vai. po pie
tų. Pagrindiniu kalbėtoju y- 
ra pakviestas iš Clevelando 
advokatas Julius Smetona. 
Kas kalbės iš amerikiečių 
valdžios pareigūnų,—suži
nosime minėjimo dieną.

Po iškilmingo akto ir 
prieš meninę programą per 
traukos metu bus renkamos

Sausio 20 d. Gaižučių na-i 
muose buvo antras dėmesio • 
vertas ALŽ Detroito sky- į 
riaus narių susirinkimas, ku
riame paskaitą apie Lietu
vos žurnalistų darbus ir var. 
gus skaitė Vladas Mingėla. 
Po paskaitos buvo gyvos dis
kusijos.

Antras Įdomus programos 
punktas — tai savikritika. 
Anksčiau jau buvo nutarta, 
kad vienas iš skyriaus narių 
tarpo stebės Detroito žurna
listų straipsnius ir sekan
čiame susirinkime juos ap
tars, pakritikuos. Pirmuoju 

aukos Amerikos Lietuvių ; t0^*u kritiku buvo \ 1. Min- 
Tarybai — Lietuvos laisvi-gėla. Jis visus srtaipsnius 
nimo reikalams. buvo kruopščiai surinkęs, j

Meninėje programoje da. 
lyvaus gerai pasiruošęs šv. 
Antano parapijos choras, me 
vedamas muz. Alberto Ma
teikos, ir taut. šokių grupė 
"Šilainė“, vadovaujama Ga
linos Gobienės.

Minėjimą rengia Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cent. 
ras.

Kiekvieno lietuvio, seno j 
ir jauno, pareiga pareiga

7 J
bet aštresnės kritikos vengė. 
Po truputi ateity gal Įsileisi- 

i atviresni savo darbų 
"apčiupinėjimą“. Susirinki
mui vadovavo Vytautas Kut- 
kus. Dalyvavo tuzinas spau-į 
dos darbuotojų ir keletas po
niu.

JIE BUVO PAGROBI PRAMONININKU

šitie trys jaunuoliai, pagėjję iš valstybinės ligoninės airlield. ( onn.. paėmė pramo
nininko Gibsono mašiną ir jj patį. I>et ja m pavyko pabėgi i. kai sustojo prie gazo
lino stoties. Jie suimti ir laukia teismo.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
LAVVRENCE, MASS.

Vakarai, minėjimai, 
susirinkimai

Daug publikos sutraukė 
i Lietuvių Namus ALB Radi
jo Klubo rengtas vakarasšiame minėjime dalyvauti, i

Jis yra tik kartą mettiose, ir}'" m ,9 (, p .
jo.-e.ksme yra nepaprastai m? adjko vyll) „ktetas

Clevelando. Dainavo dau. 
giausia lengvosios muzikos

didelė. Žinokime, kad ame-
rik iečių akys yra atkreiptos 
i mus. Jie stebi, kiek mums tarptautinius kūrinius ir ke-
bert.pi savo tautos ir laisvos , mū Haudies f|aj 
nep.įklausomos valstybes ą.; Koįcertaį labiausia palik„
teras, misų vieninvens ginu, 
las šiuo metu yra vienybė, o 
ją parodyti geriausiai gali
me Vasario 16-sios 
mu metu.

jaunimui, ir jo čia buvo ap
stu. Oktetui vadovauja jau
nas inžinierius ir muzikas

mineJi-i Rytas Babickas.

Antras puikus 
žurnalistų susirinkimas
Pereitų metų gruodžio 

pradžioje Detroito spaudos 
bendradarbiai turėjo įdomų 
susirinkimą ar, čikagiškių 
žodžiais tariant, žurnalisti
nę popietę Simsų namuose. 
Tuomet Vytautas Alantas 
skaitė Įdomią paskaitą Pa
baltijo tautų federacijos te
ma.

nerių metukų Rimas Kaspu. 
tis pagrojo akordeonu kele-į 
tą valsų. Visi programos da
lyviai susilaukė daug katu
čių. Jiems vadovavo jūrų i ---------
skautų vadas Algis Pesys. j Ir mes minėsime
Publikos pradžioje nebuvo į Vasario 16-ją
daug, bet vėliau prisirinko Miami lietuviai uoliai ruo- 
Į šokius. šiasi Vasario 16-sios sukaktį

Klaipėdos atvadavimo 40 paminėti ko iškilmingiau va. 
metų sukaktuvės buvo pami-1 sarįo 17 d. 4 Val. popiet Lie- 
nėtos Lietuvių Namuose sau-j tuvių pjp Klubo salėj (3655 
šio 27 d.. Paskaitą skaitė į n.W. 34 St.). J minėjimą pa- 
gen. štab. pulk. Įeit. Jonas 
šepetys. Kalbėjo apie 20 
minučių labai gražiai, vi-

MIAMI, FLA.

kviesti gubernator ius n i 
miesto majoras. Pagrindinis 1 
kalbėtojas bus Dan Kuraiti

siems suprantamai, Įdomiai, kuris praeitą vasarą lankėsi

Šį sekmadienį švenčiame
Nepriklausomybės Šventę

Lietuvių Piliečių Klubas 
ir Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius šį sekmadienj, 
vasario 10 d., 2 vai. popiet 
Lietuvių Pil. Klubo patalpo
se (41 Berkeley St.) rengia 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minė
jimą.

Pagrindinis kalbėtojas 
bus inž. Vytautas Izbickas 
iš W. Ro.vbury, Mass. Be jo, 

j kalbės miesto majoras John 
J. Buckley, kongr. Thomas 
Lane ir distr. valstybės gy- 

I nejas John P. Burke.
Meninę programą sumos.

Į ti pavesta Uršulei Penkienei 
1 ir A. Stundzaitei.

Visi kviečiami minėjime 
dalyvauti.

Mirė V. Šimonienė
Sausio 13 d. mirė Valeri

ja Gasėnaitė-Šimonienė, 72 
m. amž., Lavvrence iigyve- 

! nusi daugiau kaip 50 metų. 
Velionė visų. laikų buvo

Velionis Steponas buvo 
nevedęs, gyveno su seserim 
Ona Butkiene, kuri ji ligoje 
uoliai prižiūrėjo ir rūpinosi 
laidotuvėmis.

Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių, visi buvo pa
vaišinti IJetuvių Piliečių 
Klube. Velionis buvo to Klu
bo valdybos narys ir Lietu
vių bendrovės steigėjas.

Velionio liūdi seserys O- 
na Butkienė ir- Žekonienė 
Lietuvoje, brolis Antanas 
Montrealy je ir Kasparas 
I .ietu voje.

La i jam būna lengva šios 
šalies žemelė.

Šv. Petro-ir Povilo Dr-jos 
susirinkimas

Jame į valdybą išrinkti: 
pirm. Vincas Višniauskas, 
vicepirm. Aleksas Juška, 
sekr-. Gediminas Panevėžys, 
ižd. Antanas Kraskauskas, 
fin. sekr-. Aleksas Nakutis, 
iždo glob. Juozas Bekeris ir 
Antanas Vilčinskas, marš. 
Julius Genis.

Metinė Velykų vakarie
nė bus gegužės 4 d. Lietuvių 
klube.

Gar n iškis 

RUMFORD, ME.

pavaisinti.
Žiemos metu pobūviai Lie

tuvių Piliečių Klube bus
kiekvieną sekmadienį, pra-l veiki,, daug dirbT’BrtJ.iu
Zl'Zl-J ,r\ V'll 170 lr VlCl \71^if/~VC g-fr W •• .rasalpmių Draugijų organi 

zacijoje, Amerikos Lietuvių 
Taryboje, B.L.Š. Fonde, tik 
pastaruoju laiku dėl sveika
tos iš visuomeninės veiklos 
buvo pasitraukusi. Ji buvo', 
sena Keleivio skaitytoja.

Į Ji priklausė SLA 41 kuo- 
j pai, Šv. Onos Dr-jai ir Lie
tuvių Moterų Piliečių Klu
bui.

Palaidota Bellevue kapi
nėse greta savo vyro Petro 
Šimonio. Laidotuvėse daly
vavo minėtų draugijų atsto. 
vai, iš N o rw 00d o buvo atvy
kusi puseserė Marija Vase- 
liūnienė su dukterimis ir 
Bajorūnaitė, podukra Stefa
nija Šimonytė iš Wassing- 
ton, D.C., posūnis Petras ii 
Bostono.
....Be jau minėtųjų artimųjų, 
Virginijoj gyvena posūnis 
Juozapas.

Tebūnie Tau, Valerija, 
lengva šio krašto žemelė, o 
Tavo artimiesiems gili už
uojauta.

M. Stonie

uzia o vai. vak. Visi vietos 
lietuviai ir svečiai kviečiami 
lankytis.

Patartina būti atsargiems, 
nes ( hi uščiovo davatkos ne
šioja ir pardavinėja bilietus 
Į savo parengimus.

L. J. Stasiulis

Mirė P. Kaveza
Sausio 6 d. mirė 77 m. 

amž. Pijus Kaveza, palaido
tas sausio 9 d. šv. Jono ka
puose.

Ilsėkis, Pijau, ramiai Mai
nės žemėje, Tavo žmonai gi_ 
Ii užuojauta.

J. Kaulaičia

MIAMI, FLA.
Publikos teatsilankė vos per 
40 žmonių, užtat minėjimo 
vaizdas buvo liūdnas ir ne-

Lietuvoje, taigi pats matė 
kaip ten yra. Jis viską papa- Išaugo naujas lietuvių 

kultūros būrelis
Žinomos Miami lietuviuc

į visuomenės veikėjos, daini-

1 sakos.
jaukus. Minėjimui vadovą- Bus CTaži menini <la|is_

Jūr-ų skautai
tradicini vakarą Lietuvių jaukus. Minėjimui vadova- 

sausio 26 d. Pas vo kap. Stasys Malinauskas.

rengė savo

Namuose 
juos programą atliko taut. 
šokių grupė "Šilainė“, tre
čios kartos čiagimės lietuvai
tės—sm u i k i n i n k ė M a rga reta 
Deltuvaitė ir pianinu ją ly
dėjusi Patricija Širvydaitė. 
Abi labai gerai pasirodė. 
"Jūreivio šokį“ atliko Danu
tė Miškinytė, pati jį sukūr usi 
ir puikiai sušokusi. Aštuo-

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI JDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje

Vasar io 3 d. L. Namuose 
įvyksta Detroito Lietuvių! 
Namų Dr-jos narių visuoti
nis susirinkimas. Dr-jai pri
klauso visi asmenys, kurie 
Lietuvių Namams Įsigyti yra 
davę bent vieną pilną šimtą 
dolerių. Tokių esama apie 
300. Turėti) būti gausus ir 
svarbus susirinkimas, bet 
kai šios eilutės yra rašomos, 
dar nežinia, kiek žmonių da. 
lyvaus ir ką nutars bei kokią 
valdybą išr inks.

Vasario 9 d. Lietuvių Na- 
! muose bus madų paroda. 
Modeliuos vietinės panelės 
bei ponios, o taipgi viešnios 
iš Chicagos. Prasidės 7 vai.

Visi lietuviai nuoširdžiai 1 
kviečiami dalyvauti. i ninkės Anitos Karns, Alfon-

Klubo banketas 1
Lietuvių Piliečių Klubo 

banketas sutraukė tiek sve
čių, kad visi negalėjo tilpti 
salėje. Jam vadovavo pirm. 
V. Kiaus, kalbėjo J. Nevie- 
nė, A. Kadsel, P. Šatinskas, 
F. Rodgers ir- kt. I^apinskai 
palinksmino savo dainomis.

1 so Kaulakio ir Janinos Pakš
tienės sumanymu čia suor
ganizuotas Lietuvių Kultū
ros Būrelis.

Jo tikslas — pagyvinti 
Miami lietuvių kolonijos 
kultūrinę veiklą. L. K. Būre
lis, n« perseniai suorganizuo
tas, jau suspėjo išleisti savo

. informacini lapelį "Vairas“, 
Bankete jnačiau A. Savi-, p1]ris išeina kas mėnesis ir

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Parašė STASYS MICHELSONAS
Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus

lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad!\^’a,.e- Susidomėjimas labai l

ciunienę is Roslindale, Mass.
Skerstomis iš Randolph,
Mass. Gal buvo ir daugiau; biznius jr t t 
atvykusių iš toliau, bet man I prj(.; į Naujuosius Me- 
nežinomų. L.. « iz..n ______

informuoja apie kolonijos 
įvair ius įvykius, parengimus,;

Bus du banketai
Vasario 24 d. 6 vai.

. 'didelis nes Deli-nito inVČ i bus Lietuvių Pil. Klubo ban išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos ..(]vvas’„ ]jetuvil! tal pe pb . j ketas, o vasario 26 d. Mote 
ma kaita.

i tils I iet. Kult. Būrelis suruo. 
Įšė iškilmingą Maironio mi- 

vak Hčjimą su Įdomia programa.

GARDNER, MASS.

banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva- ‘ kiai, bufetas iki vėlumos, 
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis Į Nelaiminga 1963-jų metų
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš-• -----
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiau kietais apdarais kai 
na $5.00: minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

CM E. Broachray So. Boston 27, Masa.

l Vasario 
šeštadieni

23 d., paskutinį 
prieš gavėnią, 

SLA 352-ji kuopa rengia va
karą Lietuvių Namuose. Bus 
meninė programa, kur ią at
liks jaunimas iš Clevelando 
bei Toronto, bus geras or
kestras iš Windsoro, bus šo.

pradžia Balčiūnams
SLA 352-sios kuopos ko

respondentė ii- veikli social
demokratų 116-sios kuopos 
narė Ona Balčiūnienė tuoj 
jx) N. Metų buvo vėl sunkiai 
susirgusi. Ji sunkiai sirgo 
pereitais metais, bet pasku
tiniu laiku jau buvo gerokai
sustiprėjusi, ir štai liga vėl • 1 . • • *

Paskaitą skaitė rašytojas St 
Būdavas, solistė A. Karns ir 

rų Klubo. Tai bus Užgavę-U°* vadovaujamas choras 
niu vakaas, visi bus gardžiai - l,abaina\o Maironio sukurt- 

! tų dainų. Buvo deklamacijų 
(F. Valys ir- Ona Stak) ir 
mažųjų lietuvaičių pirmas 
pasirodymas scenoje, kurj 
organizavo J. Pakštienė.

Liet. Kult. Būrelis daly
vaus tarptautinėje parodoje, 
organizuodamas lietuvių jo
je lietuviu skyrių. Tokį tau
tų pasirodymą kas vasara 
ruošia dideliame parke Mia
mi muzėjus. Yra ir kitų Kult. 
Būrelio užsimojimų, bet apie 
tai kitą kartą.

Susirgo F. Mockus
Fr ank Mockus, senas Mia

mi gyventojas, kuri visi lie-

vyro.Miko prižiūrima. Mi
kas Balčiūnas (amerikoniš
kai pasirašo Mike Balchu- 
nas) Keleivio skaitytojams 
gerai pažįstamas, kaip ilga
metis korespondentas. Jis y- 
ra LSS 116 kuopos Detroite 
v-bos pirmininkas.

Ligonei linkiu greit visiš
kai pasveikti ir sugrįžti į vi
suomeninę darbuotę.

Detroito lietuviai pirks 
radijo stotį?

ALB Radijo Klubas visai
rimtai galvoja pirkti trumpų ,uvių ko|onijos nariai pažis. 
bangų (FM) radijo siųstuvą (a kaip ,, aukotoja. su. 
ir įrengti Lietuvių Namuose, sirgo širdimi ir guli "Victo-

pasikartojo. Ją vargina chro-) Pasirodo. Michigan e tokiem iįgonjnėje
niškas bronchitas, kuris ret
karčiais susikomplikuoja. 
Sausio 6 d. Balčiūnienė at
sidūrė Providence ligoninė
je ir ten išbuvo ligi sausio 19 
d. Dabar gydosi rūpestingo

įrengimam jokių trukdymų I 
nėra ir leidimai pigūs. Radi
jo stotelės įrengimas kainuo
tų vos arti tūkstančio dole
rių.

Alfonsą* Nakas

COCOA, FLA.

Mirė J. Mandienė
Sausio 18 d. vietos ligoni

Mirė S. Gerasima vičius
Sausio 24 d. mirė ilgai ir 

sunkiai sirgęs Steponas Ge- 
rasimavičius, 75 m. amž. 
Jis buvo gimęs Rakutėnų 
kaime, Subačiaus parapijoj, 
Gardnery išgyveno 50 metų.

nėje mirė Josefina Mandie
nė, 66 m. amž., gyv. 7 N. 
Indian Dr.

Velionė buvo kilusi iš Jur
barko, Cocoa išgyveno 14 
metų, priklausė Lietuvių 
Darbininkų Dr-jos 36-jai 
kuopai.

Iš artimųjų liko sūnus Al
bertas, gyv. Prospect Hights, 
111., dukterys Eleonora Ur
bonienė, gyv. Cocoa, Fla., ir 
Elena Gedutienė, gyv. Chi
cago, Ilk, seserys Ona A- 
lauskienė, Worth, III., Pran
ciška Martinkėnienė, Chica- 
goie ir dvi Lietuvoje.

Kadangi daug velionės 
giminių yra Chieagoje, tai 
ten išvežta ir palaidoti.

Amžinos ramybės miru- 
siajai, užuojauta jos šeimai.

M. š.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 3CJ psl., kaina .. S2.50.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psL, 
kaina $4-00.
" Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2 00. ___

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

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
is knygnešio kun. V. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Aloyzas Baronas: VIENI 
SI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

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

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

Jurfis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantų gyvenimo, 268 
psk, kaina $2.50.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.



BOSTON

■

Puslapis ketvirtas

neš net buvo pritūpę prie ra. 
dijo aparatų. Vienas pavyz-s 
cv-: siaulių "Birutės" iab- 
likę po kalios Įvyko mitin-1

. tuvoje sausio 12 d. įsaku, pa
gal "Tiesą“ (nr. 11), nutar
ta sustambinti Lietuvoje e- 
samos apylinkės (tai buv. 
seniūnijų pakaitalas—E.). Įj praeities tavo sūnūs te roti inė jimai,
Vieloje puvusių 1,14.) apy- I stipryoy semia — tai įsidė-; tauta galinti

Kovoti, ištverti, laimėti!
kad lietuvių 
jaustis laisvaPastatė paminklą 

liaudies švietėjai

Praeitą rudeni Žem. Kal
varijos kapinėse pastatė pa
minklą Emilijai I oeiūtei. Jis'Į 
pastatytas jos vaikaičio ra

,'tojo Povilo Abelkio leso-
mis.

Granito 
pusėj iškaltas toks parašas:; 
"AfA Emilija Pocaitė lobo] 
-1937, Žem. Kalvarijos liau
dies švietėja-knygnešė“, o! 
ar.tioj pusėj: 'fundatorius 
rašytojas ir mokytojas Povi
las A be Įkiš, miręs Čikagoje 
190:1-1957. VII i. 6. Jo motina 
Barbora Abelkienė 1880- 
1959“.

Emilija Pocaitė, gimusi 
1860 m. birželio 29 d. šai-. 
melės kaime, Žem. Kalvari
jos parapijoj, nuo 1878 m.

pannnKle vienoj;

linkių dabar 
ap> linkės.

sudarytos 653 sų Tautos Himno ' tik Sovietų globoje. Lietuvai 
i šiais metais mi-' jokios svetimos globos nerei-

Nr 6, Vasario 6, 1963 

KĄ ČIA MATOME?

lai a p Ietie jęs 
valstijoje.

automobilis Atlanta mieste, Georgijos

metini mu 
žodžiai. Gi
nint Lietuvos nepriklauso-į kia— Lietuvai reikia lais- 
niybcs sukakti, jie Įgauna ves ir nepriklausomybės, 
dar ypatingos reikšmės. Ly-

suTeigia— prekiaują 
57 kraštaisgas, ir visi darbo žmonės, Į

Reiškiame padėką visiems 
tiems laisvųjų kraštų atsto
vams Jungtinėse Tautose,

! m . ii i ii pUsh HiiKionni i so i i:lies 1USM carų priespau- fcm jg atskleidė Sovietų ko- ganui lai tK.poiiu jami j 52 j buvo jau KeĮintas ls wn;an2ma lietuvoie ir ii
mastus, amu melu gamintų X sukiiim£ ir jis dal “J* *

u „K « ^aiuus >'ra išau^s i karta parodė nemažėjantį1
"th°zų, savmsiozų Lietuv j kaip :s kieWvOs isgabe- jjetu‘vjų tautos ryžtą iškovo- Reikalaujame, kad Vaka-

(L) Nors dažnai giriama- raina: gai o turbinos, tepalo ti $au jaisvę j,, atstatyti savo rai stipriau spaustų Kremlių
ri, kad kolchozai sparčiai e- aušintuvai, metalo plovimo neprįklausoma valstybę. giąžinti Lietuvai ir kitoms
lėkti lakuojami, tačiau iš, stakles, suvirinirm) agrega- Iš tikrųj fįetuvių tauta jo pavergtoms tautoms lais-
pastmųjų savaičių paleiski, tą», meduos skaitikliai, skai-; visais laiRais didvyriškai,^ 11 nepriklausomybę. Są- 
a.ų vaizuas dar anodo mig- davimo masinos, dviračiai,' iešiposi SV€limųju‘ prie- ^os V ikarams veikti sian- 
lotas. į cehunoze, medžio druozlių į dai ir už _v0 teises bei; dien yra palankios. Kepasi-

Giuodžio 15 d. -Tiesoje"; plokšteles, kai tonas, cukrus, ‘ kovojo ilsudaus: tenkinimas , komunistiniu
nr.) paskelbtame pasi-testas mėsa m mėsos ga- niais iešaisi valdymu pačioje Soviehj Są.

aa.bėj.me vyr. energetikos i mmlaI-, ,ra;. nu™at-vta, Už savo teises ir laisve ji te-' J^oje be* jos pavergtuose.... .... ... . ........ ......... - I I---- a.------------  — pleclasi
su komu-

ar u, — "vieningai pritarė" j 
i sovietu vedamai užsienio po. ; 

Pikai. Žinoma, partiniai va- 
ovai po kalbos tikėjosi dai

(E) i agal Vilniaus radijo giai prieš šimtą metų—1863 
sathuo io u. duomenis, pa- metais—lietuvių tauta suki- 

Gietu.os įmoniųveigtosios
la rau pakilsiant gamybą... 

Kiek elektrifikuota

Žem. Kalvarijoj turėjo slau-L.,,.. . T.J J J Į Stumbras pranese, kad Lie-
"a> Javoje elektrifikuoti "beveik ooteiiu! v. - 1 , ■ vi.-i sovehozai ir trys ketvir.,n lietuviško rasto, žandarai . , • • •. i u * •

kratė ją kelioliką kartų, bet " ^ iai 0 ' z^' ,
ji vis sugebėdavo išsisukti. I '/ j-auno 10 d. \ ilniuje 

m. tačiau ja užklupo KAukse. Sov įeie 
vaisi, plano komisijos pirm.

tą mokyklą, kurioje 
dešimtis v aiku mokė

1903
netikėtai, rado keliasdešim
tis mokinių ir lietuviškų 
knygų. Tada E. Pocaitė bu
vo suimta, bet už užstatą pa 
leista. Leidus lietuvių <pau- 
dą, byla buvo nutraukta.

E. Pocaitė ne tik vaikus 
mokė, bet ir iš Prūsų s’aptai 
atvežtas lietuviškas knygas 
platino.

Tikrai ji buvo viena iš žy
miųjų liaudies švietėjų. La
bai
r
paminklą. Jis iieai primins

ir eleKtrifika'.imo valdybos' l)il m5 karŪ.į Itali« ?ksP°‘-'besiaukoja ir'šiandien, nors| kraž.tuose auSa. >r 
Viisii.inko pavaduot. AlgJ sekles, suvirinimo tiek 18(B m. sukilimas, tiek '■Si)vletli santykisi

. - . cLrsJltl L'll-Jl _ . . . . ’ mefinA kittnnskaitikliai.
Paminėjo 100-sias 

Stanislavskio gim. metines
(E) Sausio 17 d. Lietu

voje buvo paminėtos teatri-

_ • nistine Kinija yra pasiekę
kalavo ir tebereikalauja sl;iO^m° Įtampos. Tad jėgų 
skaudžių aukų bei visko iš- PeisAa*a Jau nebe Maskvos, 
sižadančio pasišventimo. 3et Vakarų pusėje. Kaip 

. „ Kubos Įvykiai parodė, Sovie- 
galvas prieš jau ĮUfj trauktis, jeį rįm

vėlesnės kovos iš jos parei

nepriklausomybę, už savo t: jotinę v isuomenę. Tenelie- 
.ėvų, brolių ir seserų laisvę, ka nė vieno patrioto lietuvio, 
Mūsų būtinas reikalas dėti neatidavusio savo aukos gy- 
visas pastangas, kad krūvi- vyi iniam įeikalui Lietu- 
nasis okupanto smurtas, lie- ves išlaisvinimuL 
tuvių tautai padarytas, būtų j Lietuvos okupantas per 
atitaisytas. į savo agentus stengiasi mūsų

darbui pakenkti, bet turim 
būti vieningi ir mūsų priešų

A. Drobnys aiškino, kad 
1933 m. būsią nutiesta nau- 
Jų elektros tiekimo linijų ir 

tai Įgalins elektrifikuoti 
k j kolūkių ir 60 tarybinių 
ūkiu. šių metų pabaigoje 
bus elektrifikuoti 88.5/< 
fa ūkių ir visi tarybiniai ū- 
kiai“.

Aukšč. Sovito ekonomi
nes komisijos pirm. akade-

jai gerai jos vaikaitis pada- K.Meškauskas, papil-
■ė, pastatydamas jai gražu A._Diobnio pranešimą, 
____ • t? • • -/tizvmpio. Kad. nnPšinpMipažymėjo, kad, priešingai 

Drobniui, "dabar elektrifi-
nuskriaustą (buvo “ŪE “‘‘ŠE

mažiukė, kuprota*, bet kii-- -/ kolūkių . JPlg. tie- 
nios sielos moi- iiškę, kuri,i nr-5^'čl tuose pa-
žandarų nebijodama, skki- '1U0^e posėdžiuose kalbėjęs 
dę šviesą kalvai iškių tarpe, i Pava(bioto-
Jos pavyzdys skatins nebijo-1 ' azabnskas vėl pa
ti
nenustoti vilties, Kan ir jais, 
kada nois nusikratysime.

Lr *..’•! i-iY-L- i\cxivcti ir^r. i<xi r:r čb.LL-a; i iz.irn.di

gamto

i ir dabartinių žandarų p i ^į^Jkė rmujus skaičius (Lig. 
nenustoti vilties, kad ir jaisį E1*53..111*

Kovo 17 d. — rinkimų 
komedija

(E) Sausio 14 d. Aukšč. 
Sovieto Lietuvoje prezidiu
mas paskelbė Įsaką, kuriuo 
š. m. kovo 17 d. paskirti rin
kimai Į Aukšč. Sovietą (vad

r ripažista, kad kolchozai 
toliau skursta

(E) Vilniaus radijas sau
sio 17 d. pripažino: girdi, 
ūkiai (suprask, kolchozai — 
g. ) stiprėja, bet daug esama 
. rilpnų, abiejomis kojomis 
filmuojančių. Klausiama— 
kodėl kolchozai nežengia

Lenkiame

Vilniaus valst. akademinia
me teatre buvo surengta fo
to paroda, vaizduojanti Sta
nį.'lavski-kūrė ją. Panaši pa
roda buvo surengta ir akto
rių namuose Vilniuje. Ta 
proga ir Lietuvos kino teat- 
ruose buvo parodyta doku
mentinis, tiiimpametražinis

pasiaukojimas neleidžia nė 
abejoti, jog tauta, sugebėju
si savo praeitį praturtinti to
kiais žygiais, anksčiau ar 
vėliau nusimes ir rusų komu
nistų jai užmestą jungą. Juo 
labiau, kad ir šiuo metu lie
tuviai to jungo neapkenčia
ir visomis išgalėmis priesi-; darytų klaidą, už kurią atei- 
nasi sov lėtinėm^ užmačioms • ^yje įUrėtų skaudžiai užmo-

rijos didėjančius nesutari
mus bei tifikumus laisvės ri
boms praplėsti. Jei užuot 
ryžtingai veikę Vakarai tesi
džiaugtų tik laikinu šaltojo

atlydžiu, puoselėdami 
vilti, jog ilgainiui komuniz
mas savaime pranyksiąs, pa-

karo

Negailėkime tam nei 
vo jėgų nei lėšų.

Amerikoje jau 22 metai, kėslus visur sugriauti, 
kaip lietuvių visuomenė re-Į Aukokime, kiek pajėgia- 
mia Lietuvos išlaisvinimą. ‘ me jr kur tik galime.
Tam reikalui suorganizuota' Atskirose vietovėse, kur 
Amerikos Lietuvių Taryba, lengiami bendri Lietuvos 
kuri budi ir kovoja savo uz-! nepriklausomybės minėji- 
davinius vykdydama. | maį aukokime Kur

Savo veikiat-sustipnnti į lok, n^ra— siųskime au- 
pereitais metais ALT persi- ka, \ j 
organizavo, Įsteigė platesnę Į 
valdybą, pasiskirstė atskiro-! 
mis komisijomis ir sudarė 1 
savo veiklos suintensyvini- 
mui atitinkamus planus.!
Jiems vykdyti reikia lėšų.

ša

filmas apie Stanislavskio _ _____ ___
v aikystę, gyvenimo, kūrybos juos išnaudoti sav o imperia-, ^ti. Komunizmą galutinai 

listiniams tikslams. Į gunaikins tik ryžtinga Vaka-Kebą. Minint StanislavskĮ, 
buvo pabrėžtas Stanislavs-

L'k zvl-1 *-» inf\IO UVl IVE1MCI mis
darho metodas, vėliau virtęs 
teatrine mokykla. Daugiau 
kaip prieš 30 metų Maskvo
je Stanislavskis kalbėjosi su 
Lietifvos dramos teatro Įkū
rėju Juozu Vaičkum, jam 
palinkėjo sėkmės lietuvių te
atrui. Akt. K. Kymantaitė 
nurodė, kad Stanislavskio j- _ ,
taka Lietuvos teatrui buvusi mus^ lo la

Griežtai smerkiame su
stiprintą krašto išnaudojimą 
bei susinimą, prievarta pri
metant mūsų žmonėms rusų 
kalbą, spaudą ir papročius. 
Pastaruoju metu rusinimas 
—toji tipinga Maskvos kolo
nializmo priemonė — yra 
spartinamas ii* visuotinis.

Vertiname ir remiame
pasipriešinimą

iij parama kovojančioms už 
savo laisvę Sovietų paverg
tosioms tautoms.

Kol tai įvyks, pavergtie
siems mūsų broliams dar 
teks nemaža sunkumų pa
kelti. Tačiau išsilaisvinimo 
valanda neabejotinai artėja 
ir ateis. Todėl kviečiame 
juos net ir didžiausiuose 
sunkumuose neprarasti vil-

centrui, —
Lithuanian American
Council, inc., 6818 So.
VVestern Avė., Chicago
3S, III.
Kiekvienas centas yra 

Kaip anksčiau, taip ir da- brangus ir reikalingas kovo- 
bar kreipiamasi i mūsų pa- je dėl Lietuvos laisvės. 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS V-BOS VARDU: 

L. Simutis, E. Bartkus,
iLiik- niiicA I .T iAi-£*vizlx.nt--- —' aza s a vaua a.a-4 x X-vvz* xv»o

METINĖ AUKA LIETUVOS LAISVINIMUI

Giliai atjausdamas skaudžią Lietuvos padėtį, griež
tai stovėdamas už jos išlaisvinimą ir, atnaujindamas savo 
ryžtą aktyviai dalyvauti išlaisvinimo pastangose, deduos 
prie to ir savo auka. Neturėdamas galimybės dalyvauti 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime, savo au
ką S............ siunčiu tiesiai i Amerikos Lietuvių Tarybos
centrą—

Lithuanian American Ccuncil, Inc.
6818 So. VVestern Avė.

Chicago 36, Illinois

visam, kas svetimųjų jiems ties ir nenuleisti rankų, bet 
sukaupti jėgas ir ištverti ligi 
mūsų garbinga kova už lais
vę bus laimėta.

Laisve gi besidžiaugian
čius savo tautiečius kviečia
me visomis išgalėmis, darbu 
ir ištekliais remti Vyriausio- 

. . jo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
jos pareigūnai. Sausio 14 d.. tautos nariais. miteto ir ji palaikančių or-
V diliaus radijas, paskelbęs; Smerkiame Sovietų veid- ganizacijų pastangas iško- 
apie Kaišiadorių raj. Lenino mainingą politiką, kai jie! voti Lietuvai laisvę bei vi- 
vardo kolchozą, skundėsi: dedasi kitų žemynų tautų: sais kitais Įmanomais būdais

žymi ir prieš bolševikmetį.
Kolchozininkai švenčia 

religines šventes...
(E) Nors žiemos metas,

jėga primetama. Kartu tiki
mės, kad jų šis pasipriešini
mas ir sava tautinė kūiy- 
ba — kiek ji dabartinėse su

tariau Lietuvos spaudoje,! lygose yra Įmanoma— pa
lei- Vilniaus radiją nuolat dės jiems išlikti sąmonin- Vardas. Pavardė

Aukšč. Tarybą) ir i rajonų, pirmyn ir čia pat atsakoma barami kolchozininkai, dėl gąis, savo kraštą, jo praeitį, 
miestų, apylinkių ir gy ven- —vienur trūksta gero, su- apsileidimo puolami parti- kalbą bei kultūrą mylinčiais
viecių darbo žmonių depu
tatų tarybas. Dabai veikian
čio Auksė. Sovieto Įgalioji-

i;tanaus vadovo, kitui- gi i 
pūstas administracinis apa- 

:iatas. pagaliau dar trūksta 
suinteresuotumai baigiasi kovo 15 d. Kad j maltiiaJir.io 

šie įpiastiniai ir sovietiniais j mo. įoliau Vilniaus radijas 
meto.iai> pravedami rinki-: nurodė: "Žmonės dirba at-i 

panaudojami žagariomis rankomis, nes vi

du traktoriai stovi be darbo, ' išlaisvinimo rėmėjais, o tuo
nieko nedaroma. Girdi, lai-1i pačiu metu stengiasi Lietu-1 I' • kas esąs atsakingas, tačiau

Adresą.,

jungtis i tą kovą.
Atsiriboję nuo krašto o-į

(Pračom iškirpti, užpildyti ir . au';a j-asiųsti nurodytu adresu)

mai vėl bus panauoojami raganomis rankomis, nes vf-i nas esąs atsakingas, tačiau vą padaryti vis daugiau pri- 
cGp priemonė varoviškai: sai mažai tegauna už dar- daugelis kolūkiečių po ke- klausančią nuo Maskvos, tarnauti, bet suderinę savo.

žmones kr, kyti į darbą, i į 3adienius” das dienas švenčia religines gį0 sukto ei?eSio tikslų, nu- žygius su pavergtųjų brolių] Ukrainiečių tautos šventė
aguaciją, liu.iiija ir Valstie.. Esą, pakanka tik pažvelg- svenĮes, girtuokliauja, o ko-J kreiptų prieš mūsų tautą, ne- atkaklia kova, vieningai] (E) Sausio 22 d. visame ū2'31 
cių Laikiascio sausio 16 d.; ti Į Zaia^ų raj. "Raudonojo p]unistai sėdi rankas sudėję,', gaij nuslėpti nė pagausėję I veikdami, mes iškovosime Į nasaulv ukrainiečiai narni-i 
\etamasis. Esą, pasiruoši-• <pano" kolchozą, ir matai]blį? aPlar;kyti kolūkiečius! Kremliaus tanių spaudoje Į-į Lietuvai laisvę. nėio laisvosiom Ukrainos ne.:
mas likimams tai svarbi j vaizdą: netvarka didžiau- toklu- svencią metu... “Radi- ] v • • ii • • • v u-
kampanija. Tenka dar la-1 sia, ,rU0 paVasario, turbūt,’j° užuominos> aišku, detė ! Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
biau \ysty ii masini, agitaci-j mėšlas nevežtas. Jis meta-nėjusias Kalėdų, Naujųjų! j 953 m< vasario mėn. 
m daroą, o ypatingai agifa., mas į koridorių ir kitur A- AIetl* šventes.
— raginami skubėti į nip 200-400 tn puikiausios)

varoviškai' sai mažai tegauna už dar- „daugelis kolūkiečių po ke-
kupantų ir nuėjusių jiems! VOKIETIJA

toriai- .. , . .. JįPie 300-400 to
zemdir.uų tarpą jiems ais-į trąšos vėjas sniegu apipus-• 
kinti partijos veiklą ir jų už-1 tg,
davinius — o šie gi: da
SDarčiau dirbti 0-jminti 1 • v" t- 1 1 '• Ine viuun oras zvnuai aisa-ųui idu ObOti, gaminti, Riaubų. Kolchozininkai aiš- o ir t jpt;ivoįp ZVid Fnrn 
valstybei—vyresniajam bro.i kina-”KaDeika« • ° ? sietuvoje (Via. Luio-
]jui • "• ? , gauname, stipresni šalčiai buvo

tai ir niekas nesiskubina
šerti kiaulių“.

Pasirodo, netvarkos esa
ma ir daugiau, o fermos ve
dėja — Nina Šapkina, ji 

augę ir zootechnikė, žino-
i.- . , • • o • • i,Tia' tenka kaltinti ir pačiusktnę tvarką, visoje Sovieti- kolcho2ininkus _ 
joje 1 jos mintis tuoj pnva-1- - - &
loma atsakyti naujomis i dil ba
v1j±, P*Eal™is‘'. %»'; kinimas, vis toliau skurstam 
\ ilmaus ladijo sausio 18 d. I kolchozams, 
pranešimus, tos kalbos ”i-! i - * • . •
temptai ir susikaupę“ klau- aFy|inkės fbuv. 
sęsi darbininkai įmonėse,
kolchozininkai. Girdi, žmo-

Sausis ir Lietuvoje buvo 
ypatingai šaltas

zotą išgarino. Kiaulių! (E) Sausio pradžioje ir a.į 
t - , <rl ~ nJla. kam .sei ti pie vidui i oras žvmiai atša
11 k rtlohovimnL’o; It . - . . _

I lietuvių visuomenę

Chruščiovo kalba 
ir jos aidas Lietuvoje

(E) N. Chruščiovas Rytų 
Berlyne sausio 16 d. pasakė 
ilgą kalną, ir, pagal bolševi-

.lie

Š. m. vasario 16 d. sukan 
ka 45 metai, kaip po ilgų! lietuviai 

dar ir Kalėdų metu). Sausio j vergijos metų buvo paskelb-) birželio 15 d. klastingas kai- 
18 d. temperatūra Vilniuje ta nepriklausoma Lietuvos mynas—Sovietų Rusija—ją 
buvo kritusi ligi 28 laipsnių' valstybė.
šalčio. Sausio 18 d. Vilniaus Su dideliu džiaugsmu su- 
radijas susirūpinęs klausė:'tiko lietuvių tauta tą faktą 
kaip ilgai dar spirgins toks ir su didžiausiu pasiryžimu

sausio 1 d. bendras į Vaka- 
i rus pasitraukusių mokslinin- 
' kų skaičius siekia 2,171. Pa-

(E) Sausio 22 d. visame'5“1 Bonnoje leidžiamo vy- 
i i lausybes biuletenio Bulle- 

nėjo laisvosios Ukrainos ne-' lib“/(nr’ 8), duomenis, pasi- 
priklausomybės paskelbimo trau^ mokshninkai Paskl‘ 
45 metų sukakti. Ta proga,iOrn^šakomis pasiskirsto: 
Ukrainiečių Žurnalistų s_ į 11ie(iicinos mokslininkai— 
ga Muenchene surengė pla-, *-!j’ £amt°& 478, humani- 

5 tų minėjimą su ukrainiečių i -a’ inių mokslų—272, tech- 
tremties politiko Zenono Pe-i ™kos atstovų- 209, žemės 
lenskij paskaita. Minėjime Į ra^kų ūkio—129, ki- 
dalyvavo, be pačių ukrainie-«^0.

aukus mokslinin. 
augiausia nuostolių

Tačiau neilgai džiaugėsi čių žurnalistų ir politikų, ir] Pasiti 
ietuviai laisve. 1940 m. nemaža kviestų svečių, jų kams, d;

tarpe ir kitų pavergtųjų tau
tų atstovų. Minėjime ELTĄ 
atstovavo J. Kairys.okupavo ir tebelaiko pagro

busi iki šios dienos, Lietuvos 
žmonės liko bebalsiai ver
gai. Tūkstančiai mūsų tau-

patyrė Humboldt universite
tas Berlyne (291 pasitrau- 

• kęs) ir Mokslų akademijos 
VLIKo Vykd. Taryba ry-j tyrinėjimų institutai (235). 

šium su Ukrainos 45 m. ne-į Iš paskii-ų universitetų pabė- 
priklausomybės sukaktimi go: Leipcigo (206), Hallės

šaltis? Vilniaus meteorolo- ėmėsi savos valstybės kuri- tiečių mirė kalėjimuose Si- pasveikino Ukrainiečiu Tau- (152). Jenos (101), Rosto-•2. i aii__ j___u:____________________  ___ x__ i_______ ? 'T’_ ________ i___ i zro\ _ ____ •» i _i „ . . . ~ v/ " . ^Jos sk. viršininkas Aid. mo darbo.
Ę,aVna’.nes blo£a’ Skerienė paaiškino, kad Lie. Apginti jaunąją valstybę 
I ai tipingas paais-, tuvoje šaltis trunka jau ant- nuo išorinių priešų iš visų 

ras mėnuo, toks šaltas sausis Lietuvos kampų plaukė sa- 
tebuvęs tik 1929, 1937 ir vanoriai — jauni ir seni. Ne 
1940 metais. Nurodyta, kad vienas jų padėjo savo gyvy- 
Vak. Europoje oras dar la- bę už tautos laisvę ir savoseniūnijos)

bire, koncentracijos lage-|tinę Tarybą Muenchene. 
nuošė ir tūkstančiai tebėra; 
dar kankinami. Tevyneje h-'

cko (78), Greifswaldo (63).

koks- (E) Nepaisant "gėdos; 
; sienos“, 1962 m. iš sovieti-!

kusiems atimtas 
laisvas žodis.

Mums, gyvenantiems lais-1 nės Rytų Vokietijos i Vaka.

bet LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

Gražu Lietuvos žemėlapį

varne pasauly, yra gyvybinė Vokietiją pasitraukė 70!^a,lte 8aut> Keleivio įstaigoj
__ 1______ x? _____ 1ACO __ ..X.(E) Aukse. Sovieto Lie-’biau atšalęs kaip Lietuvoje, valstybės nepriklausomybę, pareiga kovoti už Lietuvos mokslininkų. Nuo 1958 m. už 50 centų.
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Maikio su Tfi

metais buvo sudaryta pran- 
I cūzų ir angių bendrovė. Dar
bas truko 10 metų ir kaina
vo $85,000,000. Bendrovė 
buvo parariusi sutartį tą ka
nalą valdyti ir laisvai juo 
naudotis iki 1968 metų. Bet
1956 metais Egipto diktato
rius Nasseris tą kanalą už
grobė ir nacionalizavo, o kai 
anglai su prancūzais žengė 
savo teisių ginti, tai buvęs 
mūsų prezidentas Eisenho- 
vveris kartu su Sovietų Rusi-

1926 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)
PERVERSMO SUTIKIMAS

”Peiversmo įkvėpėjai ir titucijos nustatytu teisėtu
dabartiniai jo garbintojai 
skelbia, kad perversmas tai

keliu, arba, atvirkščiai, bu»
gilinama įvykusi revoliucija,

tautos valios apieiškimas. bus laužoma respublikos
Mes griežtai protestuojame

jos Chruščiovu pastojo jiem į pri*5* tokią tautos valios ide- 
kelią ir nepraleido. Tai buvo * J" profanacija, (kanej plo- 
mūsų valdžios smūgis savoįjdnas) n laikome di e įau- 
draugams į nugarą. Ir, kas siu pasityčiojimu identifi

kuoti (lyginti) kelių šimtųaugams j nugarą 
liūdniausia, Amerika davė 
jiems tą smūgį Sovietų Ru kai iškių ir kelių dešimčių su-
ijai padedant. Tokia yraĮ ta*"®"* politikierių

antroji medalio pusė, tėve. norus su vieno rniliono rin-
Bet tai da. ne viskas. Yralkikų va!«, kur, buvo pa
dai- ir Kuba. P?1 tik

i — O kų čia Kuba turi? 'tokiu b“du> >ra ll“.’'.a,‘
— Apie tai aš papasako- rinkimais, pali ji pasneiksti 

siu tėvui kitą kaitą. ateity.
— Bet aš nctrivoju dabar "Lietuvo* nepriklausomy- 

' bė nėra dar užtikrinta, poli
tinė mūsų padėtis nėra vi
siškai sustiprėjusi, mūsų 
kraštas yra tarp galingų kai
mynų, kurte dažnai žiūri į

PREVENT WINTER DRIVING WOES
The National Safety Council says: Always carry a pair ot 
reinforced tire chains ready for ūse when needed during Severe 
snow or ice conditions. They help avoid skid-wrecks and pro- 
longed traffic delays. Police say chainless vehicles are reepon- 
aible for chaotic traffic tie-upa. _____

žinoti.
— Turėk kantrybės, tėve.

SPAUDOS VAJUS

konstitucija. ...Yra žinoma, 
kad vyriausybę palaikančių 
gi upių tarpe esama stipriui 
srovių, reikalaujančių pa-į 
leisti beimą, kito nešaukti ir j 
įvesti diktatūrą... bar toliau 
tuo kebu ema tautininkų 
spauda, kuri reiškia nuomo
nę* jog vyriausybė turinti 
turėti ne Seimo, bet kariuo
menės pasitikėjimą, o kas 
dėl Seimo, tai pastarasis tu
rįs priklausyti nuo vyriausy
bės ir turėti jos pasitikėjimą, 
o ne atvikščiai.

"Laikome savo šventa pa
reiga griežčiausiu būdu pa- į mūsų ano meto opozicinėms par-1 
sisakyti prieš panašius pro-Jojoms tokio supratimo kaip ir 
jektus ir eksperimentus, ku-1 trūko. Pažangos partija, kuri

e 1

— Maiki, žmonės šneka,, jokio šūvio numalšino suki- 
kad taip Amerikos ir Pran- iusius savo generolus. Paro. 
cūzijos gali kilti vaina. Ai
tai gali būti teisybė?

aęs tokių gaoumų, jis įsigijo 
v aKarų nuropoję daug pasi-

— Kas bus ateity, tėve, tikėjimo ir ryžosi jai vado- 
aš nežinau; bet šiandien to- vauu. Jis stačiai pasakė,
kio pavojaus dar nėra, nors 
santy kiai tarp Washingtono 
ir Paryžiaus gerokai įtemp
ti.

— Sakai, gerokai įtemp
ti. Ar tai įeiskia, kad labai 
įtempti?

— įtempti daugiau negu 
reikia.

— 0 kas bus, jeigu jie 
trūks?

— Prie to gal neprieis.

Kad Amerikos vadovyoė Eu- 
į opoje nereikalinga. Euro
pai turi vadovauti patys eu- 
įopietiai. Tuo tiksiu turi bū.

Kanados Lietuvių Bend- mus, kaip i savo užgrobimo 
ruomenės kiašto valdyba objektą... 1 odei, jei pervers- 
kreipėsi į apylinkes, kvies- mas kiekvienam kraštui yra 
dama organizuoti spaudos pavojingas ir rizikingas ek&_ 
platinimo vajų iki vasario perimentas, tai Lietuvai per- 
16 dienos. (versmas gali turėti fatališkų'

Savo atsišaukime ji rašo:’ pasekmių ir vesti prie kraš-
„ .Ito pražūties.

.paraginti visus apylinkėje ,,T ... ,i "Ir gruodžio 17 d. j vykęs 
Lietuvoje perversmas galėjogyvenančius lietuvius, kad ne

liktų nė vienos lietuvių šeimos,
kuri nesiprenumeruotų laikraš-, 
čio. Visai nesvarbu, kokius laik
raščius mūsų tautiečiai užsipre

7 • nuvesti mūsų valstybę pne
anarchijos, tarpusavio žudy
nių, ekonominio žlugimo ir

numeruos: svarbu, kad remtų nepriklausomybės praradL

tempti. Kadangi Anglija iš yra laisvi ir netarnauja Mask- versmas. jei senoji vynausy.
bėcios laikosi Amerikos 
skverno, tai Degolis nusista
tė ir ją išstumti iš Europos

— Bet aš, Maiki, noriu tautų bendruomenės. Jis aiš.
daugiau žinoti apie tą biz
nį. Pasakyk man davadly- 
vai, kas tuos santykius tem
pia ir kodėl tempia?

— Priežasčių yra daug, 
tėve, bet svarbiausia tai 
rungtynės už vadovybę lais
vajame pasaulyje, jeigu jį 
galima laisvuoju vadinti.

kiną, kad ji yra sala, jos rei-

vos ponams. Tiems lietuviu pini- , _ . , vv,, . .... .. a. • .. be ir buv. Respublikos pre-gai neturi būti išmesti, nes jie . , . , T.r ~ . . ___ - , A ; zidentas dr. K. Grimus bu-
! tų pasielgę ne taip, kaip jie 
; pasielgė, o kovoj dėl val
džios būtų padarę tai, ką pa.

rupmasi mūsų tėvynės ir tautos 
pražūtimi.

Krašto valdyba skelbia spau- 
nuo š. m.

rie siūlo nukreipti mūsų val
stybės gyvenimą nuo tiesaus 
ir išbandyto kelio j nežino
mus ir pavojingus šunke
lius.“ (M. Sleževičius, psl. 
160-164, pabraukimai ma
no).

vėliau persiformavo į Tautinin
kų partiją, jau nuo pat Steigia
mojo Seimo nutarimo įvesti Lie
tuvoje demokratinę santvarką 
rausėsi po jos pagrindais, kad 
ją išsprogdintų. O krikščioniš
koji trejulė tą santvarką bran
gino tik tiek, kiek ji buvo nau
dinga jos partiniams tikslams.d a Zigmo Toliušio puiki

kalba yia nesenstantis do-' Pralaimėjus rinkimus j III Sei- 
kumentas norintiems beša- šiai

pažinti to meto įvy-
Ji nurodo tikruosiuskius

perversmo įkvėpėjus, su- 
bankrotavusius politikierius, 
taip pat nurodo aiškiai fa
šistinę krikdemų ir tautinin
kų laikyseną bei tolimesnius 
planus. Ta kalba stebėtinai

kalai kitokie, todėl Europo. do., platinimo va„ dar. rlm0 įkvcpej,i ir
je tai ne vieta. Ir jis jau uz- sausio16 <1. iki Vasario 16 sven- kd tojai Jei d*abal. pasta.

jai kelią , europiečių tęs..Tikime, kad visos apylinkių kIausi k davž
ąją rinką. vadybos tam reikalu, gera, pa- -ervcrsmas Lfetu’aj ten.

iruos, ir galėsime pasidžiaugti i -•
važiais rezultatais.- |k» trumpai atsakyti: p.-

____  judino pačius valstybes pa-

je jai 
Kirto 
Bendrąją

— O kas yra ta rinka, 
Maiki?

— Tai yra demokratinių 
Europos valstybių susitari- SKAITYTOJŲ BALSAI

— Aš to nesuprantu, Mai- i mas panaikinti tarp savęs 
' prekybos sienas, kad galėtų 
viena kitai pardavinėti savo 
prekes be muito. Tokia lais
va prekyba, tėve, ir vadinasi 
Bendrąja rinka, angliškai:

ki. Išvirozyk man gėliau.
— Tėvas, turbūt, žinai, 

kad pasaulis dabar yra pa
sidalinęs į dvi priešiškas sto. 
vykias. Vienoj pusėj stovi 
ginklais pasišiaušęs komu
nizmas, o is antros pusės a- 
tominėmis bombomis apsi
krovęs kapitalizmas. Ir tarp 
tų dviejų stovyklų eina "šal
tuoju karu“ vadinama nuo
latinė kova.

— Jes, Maik, aš tą su
prantu.

— Ir, būdamas generolu, 
tėvas gal žinai, kad kiekvie
nai kovai turi kas nors vado. 
vauti, ar ne?

— Šiur, Maik, reikalingi 
generolai.

— Gali vadovauti ir ne ge
nerolai, tėve. Komunistų 
stovyklai vadovauja Chiuš
čiovas, o kapitalistų sto vyk. 
los priešaky paskutiniuoju 
laiku buvo Amerikos prezi
dentas Kennedy. Nei vienas 
jų karo mokyklos nelankęs. 
Abudu politikieriai, bet 
Chiuščiovas gudresnis ir i- 
žūlesnis agitatorius, moka 
patraukti savo pusėn minias, 
nes ir pats iš jų kilęs ir gerai 
žiro jų dvasią. Todėl komu
nizmas plinta, Įsigalėjo net 
Kuboje, Amerikos pašonė
je. Bet Prancūzijoje staiga 
iškilo buvęs generolas Dego
lis, kurio pavardė prancū 
ziškai rašoma De Gaulle. Jis 
tuojau užbaigė kelis metus

"Sukilimas buvo ruošiamas 
per Kalėdas. Komunistai tikėjo
si užklupti mūsų katalikišką 
kraštą netikėtai. Areštavus jų 
vadus, rasti smulkūs sukilimo 
planai. Konfiskuoti žymūs gink
lų kiekiai. Suimtieji tebetardo
mi ir stos prieš teismą.“

' Tai taip Smetona tvirtino 
sekančią dieną po pervers
mo, norėdamas perversmą 
pateisinti ir save iškelti i
didvyrius, bet policija nesu- 

mą, demokratinė santvarka šiai i gebėjo surasti tai, ko Smeto- 
trej ulei pasidarė nebeįdomi, nes Į nai reikėjo: nei planų, nei 
nebenaudinga. Todėl ji ir pikt- ginklų, nei sąrašų.
naudojo demokratines laisves, 
visiškai nebodama, jog tokia sa
vo politika ji veda prie demokra
tinės santvarkos likvidavimo.“

Saugumo viršininkas išlė
kė iš savo pareigų, nes nesu
gebėjo sudaryti taip reika
lingų provokacinių kaltės į- 
rodymų... Fašistinis laikraš
čio korespondentas nuo sa-Taigi, anot Sleževičiaus,

tiksliai nustatė ligą ir jos pa. Į ne liaudis, o šviesuomenė vęg pridūrė, kad dabar Tibe. 
sėkmės bei išpranašavo, ko-i» P1™0! eilej knkdemų bei' fig įr Nemunas teka j bendra 
kie bus to įvykio padariniai' tautininkų politikai dar ne-Į _ i bendrą

po daugelio metų. Tai buvo buvo priaugę demokratijai J b“,™v’a u m ss < • a X"X r— u S'* I *u c* ZV 1 * *-bandymas paveikti Į tų žmo
nių protą ir atsižvelgti į Lie
tuvos ateitį, bet jie buvo

grindus, pakirto pasitikėji
mą valdžios ir net pačios

Wirv«i c*
ar jos nenorėjo dėl asmenį- j Kun M K jčius , 926 
mų sumetimų. Be to, dalis m 31 d Seimo po.
tų politikų turėjo perdaug

kurti ir nebyliai, jau nekal-į dideles baimės akis, jiems 
bant apie proto stoką, nes!va^enos^ pavojai ten, kur 
Toliušio nurodytas kelias JU nebuvo. Kada Lietuva or- 
nesiderino su jų pasirinktu
asmeninės fašizmo diktatū-

sėdyje teisino perversminin
kus:

“Buvusi senoji vyriausybė 
ganizavosi, tai komunistų ’ dėI savo netikusių darbų, dėl sa- 
buvo visokiuose užkampiuo. • vo klaidingos taktikos privedė 
se, jie buvo ginkluoti, O jiem , Ijietuv^ prie pražūties kranto, 
talkininkavo demoralizuoti i Reikčjo dar vienos kitos dienos, 
vokiečių kareiviai ir suko- i kad turėtume čia ne Lietuvos 
munistėję vokiečiai sparta-! 'ėliavą, liet svetimos valstybės, 
kininkai. Bet Sleževičius ne-i—kad mes stovėtume ant Lie- 
pabūgo tokios aplinkos, o Į tuvos nepriklausomybės kapo. 
drąsiai ir be baimės organi-! ^auj°j* vyriausybė kaip tik lai-

ros keliu.
M. Sleževičiaus

i apie perversmą atpasakoja 
K. Škirpa knygoje M. Sleže-

• — ... ,... 1 vičius, psl. 289:nino musų užsieninę padėtį
.... . , ir pablogino ekonominę, i Prisipažindamas, jog buvo

Taigi, jei jokių stebuklų ne- klaida tikėtis iš ano meto opo-

Gerbiamieji,
Siunčiu S10, kad mano v'enat-

kad mane aplankytų murkuojan 
tis katinas Murklys, kad Kelei- įvyko, gyvenimas nepaleng.

Common Markei. J tą rinką! vi kas savaitę lankytų ir kalen.!^^3^'' 0̂^^

norėjo Įsijungti ir Anglija,1 <,or,us rodytų tikras metų die
bet Degolis pasipriešino,
kam ji laikosi Amerikos. j Batuotas Katinas

— Tai kibą jis suvarjavo-J BalVmorė, Md.
jc! Ar jis žino, kiek Ameri-i______________________
ka padarė Prancūzijai ge-'
ro? Net Hitlerį išmušė iš Pa-į 
i.yžiaus.

— Tai yra tik viena me
dalio pusė, tėve Bet yra 
ir kita, jau ne tokia graži.

— Na, tai pasakyk, kas y- 
ra antroj medalio pusėj?

— Antroj pusėj, tėve, yra 
atominė bomba, Sueco ka
nalas ir Kuba.

— O kaip tas gali būti?
— Tas yra taip, tėve:

Prancūzija prašė Ameriką, 
kad padėtų jai pačiai pasi
gaminti atominių bombų, 
bet Amerika nesutiko. Pran
cūzija tuo įsižeidė. Bet tai 
jau buvo antras įžeidimas.
Pirmas buvo dar skaudesnis.
Tai Sueco kanalas.

— O kaip kanalas gali bū
ti ant medalio?

— Medalį, tėve, aš pavar
tojau tik kaip pavyzdį. Iš 
tiki-ųjų gi Sueco kanalas y- 
ra ne ant medalio, bet Egip
to žemėje. Jis jungia Vidur
žemio jūrą su Raudonąja jū- ( 
ra ir yra labai svarbus kelias ■ Keleivį, ji* tau bus dėkingas:

nas.

DĖMESIO!

Ką tik gavome 
DABARTINĖS LIETUVIŲ 

KALBOS ŽODYNĄ. 
Jame yra apie 45,000 žo

džių, jų reikšmė paaiškinta 
sakiniais, 900 psl., stipriai 

į įrištas, kaina $12.00.

zicinių partijų lojalumo krašto 
santvarkai ir kad nebuvo grieb 
tąsi priemonių išaiškinti kons- 
piratorius, M. Sleževičius tačiau 
išvedžiojo, jog. esą, vargu ar ir

zavo savo kariuomenę.. Da
bar gi net paprasčiausia ei
sena ar giynai ekonominiai 
streikai išvedė kai kuriuos 
politikus iš pusiausvyros, ir 
jie ėmė šaukti apie pavojų.

griežtesnių priemonių panaudo-i Kokios didelės bailių bai 
jimas būtų galėjęs išspręsti Į mės akys!., 
klausimą, kuris buvo grynai) Kas perversmą sveikino?
politinis. Demokratinė krašto 
santvarka gali išsilaikyti tik

, to j vienų asmenų būtų pasta- 
• tyti Frie valdžios kiti. Šias 
I perversmo išvadas pradeda 
! suprasti ir kai kurie jo daly
viai, kurie dabar jaučiasi 
apsivylę...

"Aktualiausias klausimas,
kuriuo, dabar domisi visa ikai Ja brangina ir jos 
mąstančioji Lietuva, yra ,aikosi pirmoj eilėj šviesusis 
klausimas apie tai, ar mūsų tautos sluogsnis — inteligentija, 
valstybės gy venimas eis to- įnuo kurios priklauso tos san- 
liau legalia vaga, t.y. kons- tvarkos vykdymas gyvenime. 0

GERIAUSIA DOVANA

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

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje," 
kaina minkštas vršeliais $4

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

mis—apsukms katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelvje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurte gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems

ku paėmė Lietuvos vairą Į savo 
rankas ir nukreipė Lietuvos gy
venimą nuo tos Lietuvai pareng
tos pražūties.“

Dabar Krupavičius savo 
atsiminimuose tvirtina, jog 
tuomet krikdemai buvę prieš 
peiversmą, nes jį laikė žalin
gu ir pavojingu tautai. Būtų 
gražiau, jeigu Krupavičius 
turėtų pakankamai drąsos 
prisipažinti prie savo klai
dos ir nuodėmės.

(Bus daugiau) 

PADĖKA

Aišku, jį sveikino tautininkų 
ir krikdemų spauda, nepa
gailėdama apjuodinti buvu
sios vyriausybės ir jos atski
rų žmonių.

Sveikinimo telegramas 
Smetonai pasiuntė Telšių 
vyskupas Staugaitis, vysk. 
Karosas, vysk. Reinys, kun. 
Laukaitis, Andrius Vosylius, 
broliai Vailokaičiai, Ilgovs- 
kis, grafas Tiškevičius, ba
ronas von Ropp, o iš užsie
nio tik Italijos fašistai:
“Jo. Didenybei

Antanui Smetonai
Mes laikome Lietuvą antrą

ja jauna pajėga, stojančia i ei
les kovotojų prieš suirimo ten 
dencijas.

Turati. Italijos fašistų gen. 
sekretorius.“

Ir keista: kada Voldema
ras ir jo pasiuntiniai užsie
nyje tvirtino, kad Lietuvoje 
komunistinio pavojaus ne
buvo ir nėra, tai Smetona, 
pasikalbėjime su "Popolo d’ 
Italia“ korespondentu Suš- 
ter, tvirtino, kad:

Reiškiu gilią padėką mie
liems tautiečiams čikagiš- 
kiams: p.p. Pranui Gudui, 
buvusiam ilgamečiam "Dar
bininko“ redaktoriui, ir jo 
sūnui. Čikagos universiteto 
anglų kalbos profesoriui, už 
nuoširdžius kalėdinius svei
kinimus bei linkėjimus ir už 
brangias dovanas—dvasinį 
peną, atsiųstąsias lietuvių 
autorių knygas ir laikraš
čius, taipgi už užprenumera- 
vimą man vertingų literatū
ros ir meno žurnalų "Mar
gučio“ bei "Aidų“.

Linkiu geros sveikatos ir 
sėkmės Tamstų darbuose!

Ben. Rutkūnas

I skaitytojams. Bet ir suaugę neapsirtks pasiskaitę tos apy- 
atepono K,,™ Lietuv. saRog Jog Ralba pasakojimas sklandus, ir visa apy-

ain* 55^0 | gaRa dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-
Uieno' Į ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 

ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu. 
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS"

budo".
Kipro Bielinio 

įant", kaina $6.00.
Kipro Bielinio “Penktieji 

metai", kaina $6.00.
Jei savo bičiuliui išrašysi;

tuojau uzoaige Kens metus . - -
trukusį karą Alžerijoj, be ,aivams- Jam iškasti 1859 18t,8us metu»- 636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

Katinas su 
broliausis.

žvirbliu neilgai

t
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MOTERŲ SKYRIUS

LU1GI PIRANDELLO

Gryna teisybė
(Tęsinys)

Jis težinojo tiek, kad kirviu suknežino savo žmonai 
galvą, kai, ištisą savaitę dirbęs svetimus laukus netoli 
Alunta perto miestelio ir grįžęs vieną šeštadienio vakarą 
namo, peršalęs ir purvinas, sužinojo apie didelį skandalą, 
Įvykusį Arko di Spoto kaimelyje, kar jis gyveno, San 
1 )žei lando aukštumose.

Prieš kelias valandas jo žmona buvo užklupta nusi- į 
kaitimo vietoje su kavalierium don Agatinu Fjorika.

Sinjora dona Graciela Fjorika, kavalieriaus žmona, 
dažytais skruostais,- pirštus apsimausčiusi žiedais, visa iš
sipusčiusi, kaip toji kaspinais padabinta mulė, kuri, tra
tant būgnui, veža kviečius bažnyčiai, — pati asmeniškai 
atsivedė viešojo saugumo atstovą Spaną ir du policininkus 
i Arko di Spoto sodžiuką, kad šie paliudytų svetimoterystę.

kaimynai negalėjo nuslėpti nuo Tararos jį užgriu
vusios nelaimės, nes žmona drauge su kavalierium polici
jos buvo suimta ir išlaikyta visą naktį. Kitą rylą, kai tik ji 
pasirodė gatvelėje, Tarara šoko ant jos su kirviu ir, ne-
sjiėjus atbėgti kaimynams suknežino jai galvą.

O ką čia dabar vapa teismo sekretorius —* bala ji 
žino...

Baigus skaityti, pirmininkas vėl liepė teisiamajam 
atsistoti ir atsakyti į klausimus:

— Teisiamasis Ardženta, ar jūs supratote, kuo esat 
kaltinamas?

Tarara mostelėjo ranka ir, kaip visada, šypsodama
sis atsakė:

— Jūsų malonybe, tiesą sakant, aš nedėjau galvon, 
ką jis ten skaitė.

Pirmininkas piktai jam pagraudeno:
— Jūs esat kaltinamas, kad rylą, gruodžio dešimtą. 

1911 metais, kirviu nužudėte Rozaliją Feminelą, savo 
žmoną. Ką galit pasakyti pasiteisinimui? Atsigręžkit Į sin
jorus prisiekusius ir kalbėkit aiškiai, su derama pagarba 
teismui.

Tarara prispaudė ranką prie širdies, lyg rodydama?, 
neturįs nė mažiausio noro elgtis teisme nepagarbiai. Bet 
salėj dabar visi buvo nusiteikę linksmai ir šypsodami 
lankė, ką jis atsakys. Tarara tą matė ir valandžiukę su
glumęs tylėjo.

— Na, kalbėkit! — ragino jį pirmininkas. — Pasa
kykit sinjorams prisiekusiems, ką turite jiems pasakyti.

Tarara gūžtelėjo pečiais ir pagaliau tarė:
— Tai va, jūsų malonybe, čia sėdi ponai mokyti, ir 

kas parašyta tuose popieriuose, patys susigaudys. Aš, jūsų 
malonybe, žmogus prastas. Bet jeigu tuose popieriuose 
parašyta, kad aš nužudžiau savo žmoną, vadinasi, taip ir 
yra. lr nėra čia apie ką kalbėti.

Ši karią nesusivaldęs pratrūko juokais net pats pir
mininkas.

— Nėr čia apie ką kalbėti? O ne, brangusis, čia yra 
apie ką kalbėti.

— Aš noriu pasakyt, jūsų malonybe, — aiškino Ta- 
rara, vėl pridėdamas ranką prie širdies, — noriu pasakyt, 
kad nužudžiau ją aš, štai ir viskas. Nužudžiau ją aš... taip 
iūsų malonybe; aš kreipiuos ir į sinjorus prisiekusius, nu
žudžiau aš ją pats savo rankomis, sinjorai prisiekusieji, 
kitaip aš negalėjau pasielgti, štai ir viskas. Daugiau aš 
neturiu ko bepridėti.

— Tvarkos, tvarkos, sinjorai! Tvarkos! —ėmė šauk. 
ti publikai pirmininkas, įnirtingai skambindamas vai jie 
liu. — Kur jūs esate? Čia gi teismo rūmai! Ir teisiama už 
žmogžudystę! Jeigu dar kas nors išdrįs prasijuokti — iš
varysiu iš salės. Man labai skaudu, sinjorai prisiekusieji 
kad ir jums aš esu priveistas priminti apie bylos rimtumą.

Ir, piktai suraukęs antakius, jis kreipėsi i teisiamąjį:
— Ką jūs turite omeny, sakydami, kad kitaip negalė

jot pasielgti?
Stojo kapų tyla. Tarara sumišęs atsakė:
— Aš noriu pasakyt, jūsų malonybe, kad ne aš čia

kaltas.
— Kaip tai nekaltas?
Čia jaunas teismo paskirtas gynėjas neištvėrė ir pa

laikė savo pareiga sukilti prieš agresyvų pirmininko toną 
kaltinamojo atžvilgiu.

— Atleiskit, sinjore pirmininke, bet šitaip mes visai 
sugluminsim vargšą žmogų. Man rodos, jis yra teisus, 
sakydamas, kad ne jis kaltas, o žmona, jį apgaudinėjusi 
su kavalierium Fjorika. Tai aišku!

— Sinjore advokate, aš jus prašau netrukdyti teis
mui! — apmaudingai jį pertraukė pirmininkas. — Ne- 
kliudykim kalbėti kaltinamajam. Tęskit toliau, Terara. 
Ar jūs sutinkat su tuo, ką čia pasakė gynėjas?

Terara pirma krestelėjo galvą, paskui paaiškino:
— Ne, jūsų malonybe.’Vargšė velionė irgi nekalta. 

Viskuo kalta čia toji sinjora... kavalieriaus Fjorikos žmo
na, kuri užsimanė išvilkti paslaptį aikštėn. Kuriem galam 
jai prireikė pakelti tokį skandalą prie pat mano durų?

NEPAPRASTAS ŠEIMOS “DERLIVS-

ltamon E. Sagutes Buenos Aires (Argentinoj) mieste 
pagimdė 4 kūdikius: 3 mergaites ir berniuką, visi sve
ria apie po 4 su puse svaro ir sveiki. Greta motinos 
stovi du jos vyresni vaikai ir vyras.

Bened iktasRutk unas 

ŽIEMOS PASAKA

Baltasparnis erdvių paukštis 
pina, rezga žemėj gūžtą: 
kreikia, suka snaigių pūką 
ir j saulę dairos baugščiai.

O susukęs — gūžias, deda 
ledo—deimanto kiaušinį; 
šerkšno snapas, speigo kvapas — 
dvelksmas šaltis geležinis.

Budi, miega — tyliai tupi, 
sergsti, dangsto sniego gūžtą, 
kad kiaušinis nesudužtų, 
ledo kevalui sutrupus.

Vysto, sūpauja, linguoja,• • 1 • Į__ Į_y ~ w 1 __ir VIS aairos, uaunSviai ZTaifCS J 
sparnai slepia džiaugsmą trapų, 
kad nekirstų saulės dalgis.

Baltiniai ir moters būdas

nius dėvi du kraštutiniai ti- 
! pai: senmergės ir be saiko 
elegantiškos.

Šviesiai kavinė spalva— 
elegantiškų, ramių moteių 
spalva.

Bet baltos spalvos balti
niai yra tradiciniai ir labiau-

j šiai paplitę. Seniau tik to-į 
J kios spalvos ir tenešiojo, ta.'
Į Čiau dabar ją išstumia Spal- Iš Vakarų Vokietijos pas sa-

Sovietijos anekdotai
Priversti gyventi burnas už-. Viršininkas, kuris "tėviškai 

čiaupę, Sovietijos žmonės* savo rūpinosi'* savo tarnautoju, jam 
mintis stengiasi išreikšti anek-Į patarė:
įlotais.

♦ • »

voti baltiniai. vo pusbrolį atvyko j Rytų Vokie-
Ar tas sam plota vintas yra' t iją. kuri komunistų valdoma, 

teisingas, spręskite pagal; žymus šuo. Pusbrolis norėjosve-
save.

Riešutiniai piršteliai

Pusė svaro riešutų (grai-

čią pavaišinti sultingu kaulu, 
bet tas išdidžiai atsisakė. Girdi, 
namie turis dar sultingesniu. 
Atsisakė svečias ir šuns būdos, 
pareikšdamas, kad Rytų Vokie
tijoje turis palaijias su visais i 

isi-1
karščiąvęs tarė: 1

— Girdėjau, drauge Trusove, 
kad Imvo žmonai nepatinka turi
ma patalpa. Tai nežiopsok. Mo
terų daug. o kambarių maža. 
Geriau žmoną keliu paspirti, ne
gu atsisakyti kambario. Supran
ta.?

» » •
Komunalinio buto gyventoja 

vidurnaktį išgirsta, kad kažkas 
stuksena į duris.

- — , ,r , . . — Kas ten? — drebėdama
kiškų, miško, žemės) arba pmogunials- fa‘la pusb,'o,,s JS1’’kiaus.a moteris, 
migdolų, 5 kiaušiniai, pusė i Karscl4^vęs tarč: ! ..... .. . ... ...

i svaro cukraus, ketvirtadalis! Kun- mhhm tave. Rak s
svaro miltų, 2 vafliai. I vaike, čia atnešė?

Riešutus arba migdolus Svečias atsakė:
nuplikyti, išdžiovinti, nutrin
ti paviršutinę rudą plėvelę ii- — Panorėjau paloti. Aišku? 
supiaustyti plonais, pailgais į Vyras netikėtai įvirsta į savo 
gabaliukais. Paruoštus rie-' kambarį ir randa žmoną su mei- 
šutus galima truputį pagruz. lužiu.
denti su cukrumi. — Ką jūs, gyvatės, čia laiką

j Trynius ištrinti SU trečda-i gaišinate! — šaukia įširdęs vv- 
Į liu cukraus, Įdėjus tarkuotų! ras. — Jau ištisą valandą krau- 
į citrinos Žievelių. Į išplaktus, tūvėje baltus miltus parduoda.
kiaušinius, visą laiką pia-* Greičiau į eilę! 
kant, berti po truputį cuk-j 
raus, kol atsiras standžios ir i 
sunkios putos. Po to sudėti; 

į jau paruoštus riešutus, kiauJ 
šinių trynius ir miltus, atsar-, 
giai išmaišyti ir uždėti antį -----------------♦----------------
vaflių. Apkepti nekaistoje LEAVE YOUR TEARS IN lietuva budo, . Stepono K.irfo
, v . 1 . . I „ . labai vaizdžiai ir įdomiai parašytikrosnyje. Iškepus ataušinti, \10SC0W, Barlmros Armome- 
ir supiaustyti plonais ilgais
pilveliais.

durų atsiliepė panaktinis taip 
pat drebančiu balsu. — Tai ne 
juodas \aruas (suprask: polici
jos juodas automobils), lx-t jū
sų namas dega iš visų pusių.

♦ ♦ ♦
— Girdėjau, kad "I’ravila“ 

paskell>ė tarptautinės apžvalgos 
konkursą, — praneša bičiulis.

— O kokia pirmoji premi
ja? — paklausiau.

— 25 metai darlx) stovyklos

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. I.. Nas- 
vvtis, 222 pusk, kaina ....$3.95. 

NAUJIENA lietuvio išeivija .Amerikoje
------------- vaizdi šio krašto lietuvių istorija,

»z,i • • i - - x ... gausiai iliustruota, parašė St. Mi- Keleivio administracijoje! chei sonas, virš 500 puslapių. Kai-
oalima fcmti ir knviras-l viršais 55.00, minkštais
” »------------—— -’S. ’j viršais ....................................... $4.00

VLADAS NAGIUS-NA- i kaina .*................................  ,r28
CFVIrlIię in <rVU»n;mn -l ŽVILGSNIS J PRAEIT). K- Žuko i UtVlClUb, jo gyvenimo ir dofn,is ate'iminjmai, ’77 psl., kai 
darbų apžvalga, redagavo ! na .................................. 55.00
dr. Balys Matulionis, labai Į žemaičiu krikštas, p amh 
gražiai išleista, daug pa-: istorinis romanas iš žemaičių krik 
veikslų, 374 psl., kaina SO. *”

Jonas Aistis, POEZIJA.
Suknelė dažnai slepia, o jų moterų, kurios gyvenime t Joj „ žvmaus ooeto

baltiniai parodo moters bū- vengia priklių veiksmų, ieš.: zjj s,..,,*,i b./ dienojant
dą. Sukneles spalva ap- ko kultūrines, civilizuotos na minimai,
sprendžia išorines aplinky- aplinkos.
bės mada, darbo rūšis, vy- .Juodi baltiniai yra blogas 
ro skonis, kišenė, o baltinius i ženklas. Tai priešlaikinio 
moteris perka sau ir jų spal- genėjimo, perdėto konserva
is pasirinkime ji pati save tizrno ženklas.
P Taip tvirtina Toronto Dai. , R.eiki?_
Iv Star bendradarbė, pasi- kurtos dėvi raudonae balti- 
.ėmdama šitą klausimą stu- n,us- Tai dažniausia, yra vy-

na $6.
Abi knygos labai tinka 

padovanoti gimimo, vardi
nių ir kitomis progomis.

Paskutinės mados

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė. daiif svarbiu patarimo 
vaikų sveikatos klausimais. 136 psl.

IANT. “knvgnešių karaliaus"’ 
Kipro Bielinio įdomūs atsi 

464 psl., kaina.__ 56.00 J

atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai’ vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.60

ŽEME DEGA, J. Savicko kar.. mvtų 
(1939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................54.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina . — $4 50

KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji -lar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina....................$0.75

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knvga šių dienų klausimams su-

1965 METAI, Kinro Bielinio atsimi- Į prasti. Kaina ........................... 50c.
nimu antroji dalis, 592 puslaoiai. 1
Kaina ........................................ $6.00 : MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo-

Picii’iin upnrvrr vimvna*?- trilogiška istorijos kronika. 73PASALIJO LIK T V" ŽINYNAS j didelio formato, gera p»pie-
paruoše Amcetas S.mutis daugy-Į kajna .........................,2.60
be žinių lietuvių 1: anglu kalbomis 1

lietuvius visame pasauly., IŠĖJUSIEMS NEGRJŽTI. M. Kati- 
.. 56.50 į liškio meistriškas aprašymas, kaip 

karui einant prie galo tūkstantiai 
lietuvių bėgo j Vakaru- nuo ru
sų ‘vaduotojų’. 536 psl. Kaina 55.00

apie 
464 psl. Kaina

LlETItVIU DAINOS AMERIKOJE. Į 
surinko ir suredasravo Jonas Ba- j 
lys, 472 dairos su ^raidomis. Anr- Į 

liškai duotas kiekvienos dainos SIAURUOJU 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, irišta 
326 pusi. kaina ..................... 55.00

SOČIAI IZMAS IR RELIGIJA Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū 
nas. Kaina............................25 Cnt

Paryžiuje praeitą savaitę 
baigėsi naujų madų parodos. 
Naujiena — tiumpi plaukai, 
žemesnės batų kulnys, koji-; 
nės su siūlėmis, lūpos ryš 
kiai dažvtos.

rų medžiotojos, nepastovaus 
būdo, "medžio jančios“ tik

Dangaus spalvos baltinius'<lė! malonumo ieškančios, j. 
perka moterys pastovaus,! sĮ’udzių. bet apdovanotos d.-
konservatyvaus būdo, atsar.! * e lu S,oz,u- 
gios, bet..* žinančios, ko šie-į Sunkiausia apibūdinti tas,! 
kia. i kurios mėgsta margus, kaip;

Geltonos spalvos dažniau- laumės juosta baltinius., 
ia dėvi tos, kurios apie sa- kurios tokius dėvi dėl j.

ze daug mano, kurios taria- vyras nusibodo, kad; ja prašo mielųjų skatytojų,

dijavusių gautomis 
mis.

zinio-
TAKELIU. K B. 

Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių jrvva- 
nlmo. 178 psl., kaina ........... 52.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. 52 00

___  ' MARLBOROUGH'S LITHUANIAN | MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim-
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ire- 
ras vadovėlis lietuviu kalbo® mo- 
kytis antiškai kalbančiam, 144
pal., kaina ............................ 51.26

----------------- J ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
Keleivio” .dmini.tr,cb |

I
NEMUNO SŪNUS. Andriaus Value- 

ko romanas iš 1935 metų Suvalki-

ADM1NISTRAC1JOS
PRAŠYMAS

mai yra abejingos kompli-:-vra ne<b ąsios, kad tokia pa-; kurie keičia adresą, prane- 
mentams, o iš tikrųjų yra! skutinė mada, kad neturi sa-!<<nt naująjj adresą neuž-

batienC, J. Gimbutas. J. Linifis, J. 
Balys Jr J. žlleriėiu-, 326 pal., 
kaina .......................................  55.00.

CEZARIS, Mirko Jeauliė romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalia po 
$2, ara visos 3 dalys.......... 56.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michebonienė, 250 įvairių lietų.u«

uščios ir išdidžios.
Violetinę spalvą mėgsta

os, kurios mušasi i "aristo
krates“ Įsitikinusios savo 
grožiu ir galvoja esančios 
meniškos prigimties

vo skonio, tokios, kurios ta- m/rati parašyti ir tenąij. 
me spalvų margumyne ma
to progą pasireikšti meniš
kam temĮ>eramentui, kuris 
šiaip jų gyvenimo sąlygose 

j negali pasireikšti ir t.L
Rausva spalva yra gražių- Bronzinės spalvos balti-

Toki skandalą, sinjore pirmininke, kad net grindinio ak
menys ir tie paraudo iš gėdos, žiūrėdami, kaip garbingą 
bajorą, kavalierių Fjorika, — o juk visi mes žinome, kad 
jis yra didelis ponas, — policija užklupo vienmarškinį, 
su kelnėmis rankoje, nevalyvos kaimietės urve? Vienas 
tik Dievas žino, sinjore pirmininke, kiek tenka visko 
mums pakelti dėl plutelės duonos.

Kol Tarara šitaip kalbėjo drebančiu balsu su ašaro
mis akyse, spausdamas prie krūtinės sunertas rankas, 
salė griaudėjo nuo homeriško kvatojimo, o daugelis tie
siog leipo juokais. Tačiau net pro tą juoką pirmininkas 

1 bemat sugavo, kad šiuo savo pareiškimu kaltinamasis pa
kreipė bylą nauja linkme. Tatai suprato ir jaunas advo
katas. matydamas, kaip griūva visas jo gynimo pastatas. 
Staiga atsisukęs Į teisiamąjį, jis davinėjo jam ženklus

DžIAI GIASI SAI LE

Sandy Steeves džiaugiasi 
saule Miami paplūdimy, nes 
ir ten šaltis buvo užklupęs.

nutilti.
(Bus daugiau)

ko romanas ia metų >uvsiki- viškų ir kitų tautų valgių receptų,
Jos ūkininku sukilimo pneš Sme , ,32 pū9iapjaj, kaina...............$1.25
tonos diktatūra- Pirma dalis 380 H
pal. Kaina 53.00

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Valac- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina......... .................. 54.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nlėtojimos’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kay- 
ya sn dauyybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ i 
RUSIJĄ, arba komunistu diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 60 Cnt

sFNOVES LIETUVIŲ PTNTGAI nw 
•.eniansių laikų iki Lietuvos Pe 
priklausomybės sralo 1795 metais 
Paraiė Jonas Karys, daurybė pa 
veikslų, 396 psl., treras popierius 
kaina .............-.............. .... 510.Of

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai dauy paveikslų, 255 psl. zera 
popiera. Kaina ........................ 56.00

ALTORIŲ SESEI,Y. V. Putino-My- 
. kolaiėio romanas trijose dalyse.

Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigą® Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dalys jrištos j vieną į 
knvirų. kieti viršai, 031 puslapis Į 
Kaina .................................... 56.00 I

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

SOCIALDEMOKRATIJA IP. BOI- 
SEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikas lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ............................... 51.00

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Paraiė Ikonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kala 
Kaukazo išponis buvo paridaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina........................... 25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psl., kaina........  26 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mnsuose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.05

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslu, 12k puilapiai, 
kaina ........................................ 60 Ct

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63« E. Broadway ------- :-------- So. Boston 27, M*m.
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KAS GERO BROOKLYNE
Mirė J. Styra

Sausio 26 d. mirė Jonas 
Styra, 79 m. amž., palikęs 
liūdinčius žmoną Emiliją, 
sūnų Edvardą, marčią Olgą 
ir brolį Petrą.

Velionis Jonas buvo aukš-

LDD 7 kuopai, todėl jos 
pirm. B. Spūdienė ir sekr. 
A. Buivydienė atsiuntė gė
lių, prieš išleisiant j kapus 
A. Buivydienė pasakė gražią 
kalbą, kurioje apibūdino ve
lioni. Velionis palaidotas bev eiiuins »j<Jiia> uuvu dUAb- i - . . . „ _

Uitis, kilęs iš šekštininkų X^,g’ tyP"

| kolonijų lietuvius šitam mi-, 
' nėjime dalyvauti ir savo au.
Į ka paremti Lietuvos laisvi
nimo darbą.

Po minėjimo bus galima 
užkąsti, veiks ir bufetas.

J. Mačys

PATERSON, N J. 

Petroniu auksinė sukaktis
kaimo, Biržų apskr. Į Ame
riką jis atvyko 1908 m. ir 
apsigyveno So. Bostone, 
Mass., dirbo siuvykloje, pri
klausė siuvėjų unijai.

1916 m. velionis persikė
lė Į Brooklvną, nes čia po 
didžiojo streiko 1913 m. 
siuvėjai daugiau uždirbo, 
negu kur kitur.

Brooklyne velionis Jonas 
sutiko taip pat siuvykloje 
dirbančią Emiliją Šiaučiū- 
naitę, rokiškietę iš Naujikui 
kaimo, ir su ja sukūfė šei
mą, susilaukė sūnaus Edvar
do, kuri gerai išmokslino: 
jis porą metų mokėsi Kau
no Vytauto Didžiojo univer
sitete ir šiandien dirba svar. 
bu darbą elektronikos srity
je

Velionis buvo bimbinių 
pasekėjas, bet prie jų orga
nizacijos nepriklausė, todėl 
ir jam miius iš bimbinių gru
pės niekas nepasirodė. Ge
rai, kad jo žmona priklauso

NAUJAUSIOS KNYGOS

Bimbinių elgesys su velio
niu yra geras įspėjimas vi
siems, kurie seka “bimbiz- 
mo mokslą“: kol sveikas — 

. dirbk, savo centus mesk į jų 
kiaurą maišą, o kai ligos su
spaus, mirtis parblokš, tada 
ypač bimbinių vadukai tau 
nė akių neparodys, nes tu 
jiems nebesi reikalingas, jau 
nebegali jų komunizmui bū
ti naudingas.

Siuvėjas

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

NEW BRITAIN, CONN.

Nepriklausomybės sukaktį 
minėsime vasario 17 d.

Vasario 17 d. 11 vai. šv.
Andriejaus bažnyčioje bus 
pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisiMės, o 2 vai.
Lietuvių name (352 Park
St) iškilmingas susirinki- ,
mas. Į ji vra pakviestas ir Kode neduoda

> majoras. I,etuyui ka,bo!

Anelė ir Jonas Petį omai į salos 27 akrus žemės ii 
sausio 19 d. minėjo vedybi
nio gyvenimo 50 metų su-

Ellis salos ateitis neaiški '
Ellis'salos New Yorko bių kraštas. Jie atvyko, ieš- 

uoste, vartų į Ameriką dau-, kodami laisvės nuo milita- 
giau kaip 20 milionų emi- rizmo ir kariuomenės tamy. 
grantų, ateitis dar vis abejo. į bos, nuo neturto, ghetto ir 
tirą, nors tuo klausimu buvo politinių persekiojimų, 
senato pakomitečio New; Nors Ellis sala paskutinį 
Yorke apklausinėjimai gruoj emigiantą matė prieš aštuo. 
džio 6-7 dienomis. Klausi- nerius metus, ji lieka ameri- 
mas, kaip geriausiai panau

kakti. Kartu buvo ir Anelės 
Petronienės 70-tasis gimta
dienis.

Puotoj dalyvavo sūnus 
Antanas su savo šeima, se
suo Abakanavičienė su savo 
žentais ir jų šeimomis ir ne
mažai kitų giminių ir kaimy
nų.

Svečiai buvo gerai pavai
šinti, o sukaktuvininkai ga
vo daug nuoširdžių sveiki
nimų ir įvairių dovanų.

• Petroniai yra pavyzdinga 
šeima, darbštūs, vaišingi, di
deli spaudos, ypač Keleivio 
ir Naujienų mėgėjai.

Ten buvęs

pasenusius raudonų plytų 
pastatus, dar vis neatsakytas 
nuo to laiko, kai tautos pa
grindinė emigracijos stotis 
ir perėjimo vieta buvo prieš 
S metus uždaryta.

Buvo svarstomi pasiūly
mai panaudoti Ellis salą li
beralinių mokslų kolegijai, 
tarptautiniam universitetui, 
diagnostiniam centrui pro
tiniai atsilikusiems vaikams, 
seno amžiaus piliečių bend
ruomenei ir kt. Salos suko- 
mercinimo ir rezidencijos 
bei pasilinksminimo tiks-

prisiminimuose kaip 
paskutinis jų europietiškų 
kraštų taškas ir naujo gyve
nimo bei naujo krašto pra
džia.

American Council

URUGVAJUS

AUSTRALIJA SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

DAUG PA-

LB Krašto Valdyba 
pasiskirstė pareigomis 
(E) Australijos Liet. Ben-! Amerikoje,“ 

druomenės suvažiavime A- •VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
delaidėje į Krašto Valdybą) STA1S viRSAlS $4.00, 
išrinktieji pasiskirstė parei- į 
gomis: pirm. Izidorius Jo-1 Kle.lAi2> 
naitis, I vicepirm.—M. Za-| 
karas, II vicepirm.—Juozas 
Maksvytis, sekr.—Povilas 
Protas, ižd.—Pr. Nagys, na. 
rys kultūros ir švietimo rei
kalams ir Kultūros Tarybos 
pirm. Henr. Keraitis ir na
rys jaunimo, reik.—Daiva 
Labutytė.

$5.00.

miesto
Pagridinis kalbėtojas pa

kviestas iš New Yorko.
Visi vietos ir apylinkių 

lietuviai kviečiami minėji
me dalyvauti.

Mirė 52 lietuviai
Per 1962 metus Nevv

Sako puodas, 
kad katilas juodas

Anksčiau buvęs dvisavai
tinis, o dabar retkarčiais pa-: 
sirodantis, bet jau daug 
“riebesnis“ Urugvajaus ko
munistų lietuvių laikraštis 
"Darbas“ visokių nesąmo
nių prirašo. Pavartykite jo

lams planai senato pakomi- gruodžio 21 d. išėjusi Nr.ll- 
tečio tarpvaldinėms opera-! 12. Ko tenai nerasite! Ten 

į cijoms, kurio pirmininku y- į su džiaugsmu rašoma, kad

Jei Lietuvos priešui netrūks
ta ryžto lietuvių tauta engti, 

1 mums neturi pritrūkti ryžto l»ei 
i kantrybės ją laisvinti.

Juozas Kajeckas

i ra senatorius Edmund S. 
| Muskie iš Maine valstijos, 

PHILADELPHIA, PA. j nebUvo rimtai priimti.
Senatoriai, dalyvavę ap-

dabartiniai Lietuvos oku
pantai rusai su savo lietuviš
kais pastumdėliais teisia ir 
šaudo tokius pat buvusius ki-

GARDAUS MAISTO

SIUNTINIAI
j VISUS KRAŠTUS. 

Pristatomi per 3-4 savai
tes. Pilnai garantuoti. Pra
šykite sąrašų, kainaraščių. 
GRAMERCY SHIPPING 

COMPANY
118 E., 28th Street
Nevv York 16. N. Y. 

Tel. .M U 9-0398.

? Į klausinėjimuose, susidomėjo tų Lietuvos okupantų vokie. 
pavyz ,«ų. j Eduardo Corsi siūlymu, pa. i čių bendradarbius, kaip ku-

Vietos laikraštis The j darytu Amerikos Tarvbos i nigai išnaudota vieną proto; 
iii u d ei nh i a Innnirer“ turi 'ne....... x____ v • ____ ' ,‘..i__ • i. , i___ • . iPhiladelphia Inųuirei 

skyrių Languages in the j sį, kuris yra minėtos organi- 
news“, kuriame skaityto- zaeijos valdybos piiminin- 
jams pateikiama Įvairiomis jr anksčiau buvęs imi-

tun ■ Tautų tarnybai vardu. Cor- netekusią, bet kunigų pagal.1

!
Bri-

žiai irišta, kaina... $2.50. tain mirė 42 lietuviai: 24 vy-
MURKLYS, A. Giedriaus graži 

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

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl.. kaina..........$2.00

I TETUVTU ISEIYIJA A- 
MERIKOJE. St. Micheiso

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

RASTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo- j 

zas Liūdžius, 246 pusla-
niai. kaina..........$3.00

ATSTMINTMAI APTE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, narašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
nsl. kaina

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ
SKELBIMAS

rai ir 18 moterų. Mirusiųjų 
tarpe yra ir vienas grabo- 
rius—Antanas Venskūnas, 
kurio įstaigai toliau 
vau ja duktė Lorein.

Čia turime 3 lietuvių gra- 
borius. Taigi visiems buvo 
darbo.

Dievas davė mums šitokį uz- 
, tikrinimą: "Dievas taip mylėjo pensiją išėjusią lietu-. (žmoniją). kai Jis davė

vaitę; kaip Nikita pasaulio savo viengimusį Sūnų, kad kiek-
,__  __ _______ ___ ........... taika išgelbėjo. Rasi ten ir j vienas kurs i jį tiki, nepražūtų,

kalbomis būdingų posakių komisionierius EI- daugiau visokių kitokių ko-1^1 turėtų amžinąjį gyvenimą*,
kalbų skirtumams, jų Štilis-į Įjs saloje nuo 1931 m. ligi munistų mokslu paremtų ne. Jėzus, kaipo "Dievo sūnus, 
tinėms, fonetinėms savy-; 1934 m., skatino kongresą j sąmonių. j kuris atima pasaulio nuodėmę“,
bėms pavaizduoti. Kartais padaryti šia salą tarptauti-j ‘ Kas negalvoja, tas gal ir saXanoriai,ir ^iktiaai su Die- duoda <W kalbomis palypiu pamink|u irida pąski,- tiki "Darbo- žodžiai^ be, ) SS’
nimų, ne tik anglų, piancu-j tj komisiją nuspręsti jos to-

1*1 icnomi įtoln K/at ir> ir__ _____ • _____ i _ * • 2 •

ba i

galvojantis žmogus kelia 
klausimą: Ar gali teisti ir 

ar laisvalaikio tikslams. į žudvti. sakvsim. kad ir fa- 
“Ellis sala vra daugiau, šistinius žmogžudžius tie,

neradau lic-tuvių kalbos po-[negu žemės turto dalis**, pa.: kurie patvs vra žudikai, ku- mas aiškina- ku<l ”vis> nusidė- salfio Į_ i.t >->__ 1 x_ ; x__Ai. • . x. jo ir visiems trūksta Dievo gar-

zų, rusų, ispanų, italų, bet ir Jimesni naudojimą švietimo 
vado- kinų, japonų, hebrajų, sva-

hili ir kt. Tačiau nė sykio

Miršta ir šiemet
Šiemet jau mirė 9 lietu

viai. Jei toks mirtingumas 
bus ir toliau, tai netnjkus 
mažai kas lietuvių beliks.

Pranas Naunčikas

NEVV HAVEN, CONN.

$1.00 J

Minėsime Vasario 16-ją
Amerikos Lietuvių Tary-

NEPRIKLAUSOMĄ LTE- bos skYrius Lietuvos nepri-
TUVĄ STATANT. Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 440 
nsl.. kaina. . . . $5.00

VIENTSI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas. 117 nsl.. kaina $1.50

TuZU KLUBAS, Antano 
Tulio 11 novelių, 196 nsl.. 
kaina .................. $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai. kaina............. $3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

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

sakio. 'sakė Corsi. “Ji turi tam tik-
Pi iežasties nežinau. Galj }ą reikšmę Amerikos gyve- 

to skyriaus vedėjams mūsų Į nime ir istorijoje. Ji turėtų
hu trinrta ič canionoin mr iL-i* _ ____ _ _ _

rių rankos suteptos Pra vė

sius", kad paskui Jis galėtų su
derinti mus su Dievu, nes jis yra 
"permaldavimas“ už mūsų nuo- įr n į niHųlnrrt£*x.‘*.
Nors Apaštalas toliau kalbėda-

bės“. Jie nuteisinami be nuopel-

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS. 1X3 
psl., kaina .................... $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu žemė. 
lapių. 96 psl.. kaina . . $0.73

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai. 
na ................................ $0.50

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

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

LYTIŠKOS LIGOS. dr. E. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25

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

LI ETŲ VOS SOČI A I.D E M < )-
KRATŲ PARTIJOS PRoG- 
KAMLNĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina
33 centai

SIELOS BALSAI, J. SmeUto- 
riaus eilėraščiai, 22! psl.. kai
na .................................... $0.75

t.SDP FOR LITHUANI A’S
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 30 centų

NEPRIKLAUSOMOS LI ETII- 
V0S PINIGAI. Jonas K. Ka
rys, 223 psl., kaioa .. $5.o0

ANARCHIZMAS. 29 ps!., kai
na .................................... $0.15

IS DŪMINĖS I.ŪSNELeS. K- 
Kraučiūno eilėraščiai. 124 
psl.. kaina .................... $1.00

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

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽF.MĘ. 28 pt^l., kaina . . $0.10

EILĖS IK STRA IPSN f AI 
(Kaip atsirado prjpiežiai. re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl.. kaina . . $0.2:5

M ATERIAI.ISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl.. 
kaina ................... ... $0.20

GYVULIŲ PROTAS. 212 psl., 
kaina 75 centai.

SLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 ps!.. kai- 
kaina ............................ $0.25

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

DAINOS APIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis, %2 psl., kai
na ..................................... $0.75

.JAUDIES DAINOS. gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina ............................ $1.50

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

MONO! OGAI IR DEKLAMA
CIJOS 96 psl.. kaina .. 80.25

KAS YRA SOCIALIZACIJA. 
K. Kautsky, 31 psl.. kai
na .................................... $0-30

PAPAftCIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pvsakos. A. Antar.ov, 45 psl., 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwav 
Itnutnn 27.

niškės, Rainių, Panevėžio ir, nų jo malone, atperkami Jėzaus 
kitų vietų aukų krauju? Ku-! Kristaus; jį Dievas paskyrė bū-

kalba, viena iš seniausių gy
vųjų indo-europiečių kalbų J milionams emigrantų, kurie į Lietuvos žmonių savo kau- telsy^atfėidimu^nSiau Die°- 
klasikinio sanskrito sesuo, j kartu su kolonistais ir anks-Į lais nuklojo Sibiro laukus? jvo kantrumo metu padarytų

būti

lanksti, skambi, vaizdinga, 
turtinga ir graži, nepapras
tai subtili savo mažybiniais,

klausomybės paskelbimo 45 
m. sukakties minėjimą ren
gia vasario 17 d. šv. Kazi
miero parapijos salėje (339 
Greene St.).

10 vai. bus iškilmingos 
pamaldos Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, po pamaldų bus 
padėtas vainikas prie pa
minklinio kryžiaus. 2:30 vai. 
popiet didžiojoj parapijos 
salėje iškilmingas susirinki
mas. Jame paskaitą skaitys 
d r. A. šerkšnas iš Hartfor
do, Conn., meninę programą ! 
atliks parapijos choras, Litu. 1 
anistinės mokyklos mokiniai

naudojama pagerbti į rie yra kalti, kad tūkstančiai pa^vt^1™11

nuklojo
tyvesniais pionieriais pa-j Kalbėdami apie kunigųnu.od«milĮ- ka<l parodytų savo

"i - 1 -x 1-1 j v 1 • x • teisvbe šiuo metu. kad jis butustatė musų kraštą ir padare! juodus darbus, komunistai teisingas ir nuteistu ta. kuris 
Ameriką dinamiška, laisvę! turėtų patys į save gerai pa- turi tikėjimo į Jėzų Kristų“.— 

sižiūrėti, nes ii* jie neblogės.! Kom. 3:23-26. šitam pradiniai
ni snecai Mes P-alime nri 1 Parengtam Išgelbėjimui įvykus m specai Mes ganme pn- Djevo tinkamu laiku žmonija 
minti Rasikų, Brehngų, Žeg-jbus atsteigta į tobulybės stovį, 
lių ir kitų tos rūšies specia- i amžinąjį gyvenimą, 
listų juodus darbus. Jie ap

vertęs! vogė ne tik savo organizaci.
1 jas, bet ir savo gerus darbus.

malonybiniais daiktavar- j mylinčia tauta, per emigra 
džiais, yra svetima. Bet jei-j ciją surišta su viso pasaulio 
gu jau to skyriaus redakto-'žmonėmis. Nepanaudoti tos 
riai sugeba duoti pavyzdžių | salos šiai tradicijai pratęsti, 
net iš puslaukinių Afrikos: jai simbolizuoti būtų pra- 
ir Azijos tautų kalbų, tai jie'
turėtų sugebėti tokių pavyz
džių surasti ir lietuviu kal
bos. ‘

Reikėtų, kad to laikraščio 
skaitytojai lietuviai parašytų 
redakcijai laišką ir papra
šytų, kad minėtame skyriu
je nebūtų pamiršta ir lietu
vių kalba. Reikėtų nurodyti, 
kad Pennsylvanijos univer-

rasti tautinį didelės 
kertini akmeni.“

“Beveik pusė Amerikos i 
žmonių gali susekti savo Į 
kilmę iš tų, kurie į ši kraštą 
atkeliavo per Ellis salą“, nu
rodė Corsi. “Pagerbkime 
šiuos vėlesnių dienu pionie
rius ir tuos, kurie išlipo Ply
mouth uoloje ar Jamestovn. 
Toks pripažinimas gali su

M. Krasinskas

URUGVAJUS

s <brba žynius lietuvių i teikti vaikams ir anūkams,
kalbos mokovas prof. A. Sa- kilusiems iš emigrantų, nau. 
lys, kuris galėtu patalkinin- ją pasididžiavimą savo kraš-
kauti, jei 
kreiptųsi.

II P. Amerikos Lietuvių 
Kongresas

(E) Vykdant I-jo P. Ame.j 
likos Liet. Kongreso nutari-} 
mus, antrasis P. Amerikos 
didesnių lietuviškų kolonijų 
sąskrydis įvyks vasario 23- 
25 dienomis Montevideo

Taigi aišku, kad visu jo malo
ningų tikslų žmonijos labui i- 
vvkdyme tarpininkaus mūsų 
Viešpats Jėzus, kuris kaipo tei
sėtai žemės valdovas-karalius, 
kaipo karalių Karalius ir viešpa
čių Viešpats Dievo Karalystėje 
ant žemės. Nes ir pirmame Jo 
atėjime Kristaus skelbimo našta 
buvo Karalystėje.

(Rus daugiau).
Skelbia:

tVilIiam Shimkus. l.mroln Avc
( Irveland 3-1. Ohio 

Mes turime pasi^kaitvmui la
pelių ir knygučių įvairaus turi
nio tikėjimo klausimuose. Para
šykit mums laišką, ar atvirutę, 
ir gausite nemokamai.

redakcija į jį tu ir savimi pačiais. Tai gali į mieste. Tokiais lietuvių są-

B. R.

Keleivio administracijoje: ir tautinių šokių grupė.
So. Boston 27. Mass. 1 Rengėjai maloniai kviečia

636 E. Broadway, visus vietos ir kaimyninių

nauja rolė

duoti naujus matus mūsų ly
I gvbės tradicijai.“

Ellis sala buvo paversta 
emigracijos stotimi pagal 
svarbu TAV-iu Aukščiausio

skrydžiais norima palaikyti 
lietuviškumo dvasia jauno
joje kartoje. Per dainą, tau
tinius šokius, sportą ir jauni
mas įsoijungia į sąskrydžių

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

* Biznio kortelių
* Spautdintų vokų
* LaiikamB antgalvių
* Programų ar plakatų
* Bet kokiai pramogai biletų
9 Draugijoms įstatų ar blankų

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

' “KELEIVIS“
E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Anne Bancroft Broadway 
teatre. New Yorke, vaidina 
“Motinos drąsa ir jos vai
kas“ veikale.

Teismo sprendimą 1890 m., programas. Montevideo kon.
kuriuo emigracijos jurisdik. 
ei ja buvo perduota iš paski
rų valstijų žinios federalinei 
valdžiai. Po dviejų metų. 
pastačius ligonine, gyvena
mas patalpas, apklausinėji
mų ir tikrinimu skyrius ir 
garlaivių prieplauką, Ellis 
sala pradėjo priimti milio
nus pilnu vilties emigrantų, 
kurie vyko ieškodami gali
mybės pasilikti šiose drau
giškose pakrantėse.

Šiems naujiems atvykė
liams, atstovaujantiems 50 
įvairių tautų, kalbantiems 
kelių šimtų dialektų kalbo
mis ir turintiems apie 12 į- 
vairių tikybų, Amerika buvo 

i geresnio gyvenimo galimy-

erese apie lietuvybės išlai
kymą P. Amerikos mūsų iš
eivijoje referuos Argentino
je gimęs žinomas visuomeni. 
ninkas bei kultūrininkas C. 
Juknevičius, o koreferentais 
bus rašytoja H. Mošinskie- 
nė iš Sao Paulo ir K. Čibiras 
iš Montevideo. Be to, numa
toma įvairi meninė progra
ma ir kongreso delegacijos 
kontaktai su Urugvajaus vy. 
riausybės nariais, spauda, 
televizija ir t.t.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.“ Kaina 
tams penki doleriai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotu organizacija gyvuoja nuo 18811 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTIN] JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausi ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSI VIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalhą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA 'laupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street • New York 1. N. Y.

I t
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Vietines žinios
L. Darbininkų Dr-jos 

susirinkimas
Ligony* sveiksta B.L. DRAMOS SAMBŪRIO Dramos Sambūrio režisierė į Pakalbinkime draugus, kai-

VAIDINIMAS

Gubernatorius priima 
lietuvių delegaciją

Minės Kkaipėdos 
atvadavimą

Gubernatorius Endicott 
Peabody ši ketvirtadieni, va
sario 7 d., 4 vai. popiet, pri. 
ims Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriaus delegaciją ir 
ta proga pasiiašys deklaia- 
ciją, skelbiančią Vasario 16- 
tąją Lietuvos diena.

Kaip jau buvo minėta, 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 45 m. sukaktis 
bus minima vasario 17 d. So. 
Bostono aukšt. mokyklos sa. 
Įėję. Pradžia 1:30 vai. po 
pietų.

Ivarkykimės taip, kad tą 
dieną visi galėtume minėji
me dalyvauti ir tuo parodyti 
Lietuvos pavergėjams, kad 
tebesame pasiryžę nenuleis
ti rankų tol, kol Lietuva vėl 
atgaus laisvę.

Sujudo ”aviejų 
melžėjai4

karvių

Pernai Mass. seimelis pri
ėmė buv. gen. valstybės gy
nėjui John McCormack va-į 
dovaujant Įstatymą, kuris 
draudžia viešųjų Įstaigų pa. 
reigūnams daryti bizni su jų 
vadovaujamomis ar kuriose 
jie tik dirba Įstaigomis.. Nu- 
sikaltusieji šiam Įstatymui 
baudžiami iki $3,000, kalėti 
iki 2 metų ir visam amžiui

Lietuvių Bendruomnės 
Bostono apylinkės valdybos 
kviestas inz. J. Miklovas pa
daryti viešą pranešimą apie 
žmonių gyvenimą okupuoto
je Lietuvoje, susidėjus nepa. 
lankioms aplinkybėms, at
vykti regalėjo nei vasario 
9 nei 10 dienomis, kaip buvo 
žadėjęs.

Todėl šį šeštadienį, vasa
rio 7 d., 7 vai. vakaro toje 
pačioje Liet. Piliečių Drau
gijos III aukšto salėje, So. 
Bostone, rengiamas viešas 
Klaipėdos krašto atvadavi
mo 40 metų sukakties minė
jimas.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas iš Filadelfijos Ma
žosios Lietuvos veikėjas, 
vliko sekretorius Joną*
Stikliorius.

Toliau seks trumpa meni
nė dalis ir bendras pasilinks
minimas. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti.

{ėjimas — auka.
LB apylinkės valdyba 

Paradas pirmadienį

į Lietuvių Darbitinkų Dr
ujos 2i kuopos narių susirin- 
tkimas bus sekmadieni, va
sario 10 d., 2 vai. popiet, So. 
Bostono L. Piliečių Dr-jos 
patalpose.

\ įsi nariai kv iečiami susL 
rinkime dalyvauti, Atskirų 
pranešimų nebus.

N. Jonuška,
sekretorius.

Inžinieriai minės Vasario 
Šešioliktąją

Rašėme, kad buvo kilęs 
ginčas, kada šiemet turi bū
ti Evakuac

akt. Aleksandra Gustaitienė, m u žį,Umu, ui.ila. 
vėl atkakliai sumobilizavu-!

jaunuosius menininkus kyti “Keleivį.” Kama me-1- •__ 1___ I
penki doleriai.

Edmundas Ketvirtis po 
operacijos jau grįžo iš ligo
ninės. i Bostono Lietuvių Dramos' dar vienam kūrybiniam ban-’, ,am>

Vincas Anesta taip pat po į Sambūris vėl atgyja su nau-. dymui ir kilniam reikalui
operacijos grįžta šią savaitę.! Ju spektakliu. Sj kaitą Bos- 

1 tono Lituanistinei Mokyklai

Po ilgesnės pertraukos i si“

Ne toks laimingas yra Jo
nas Vasiliauskas, kuris po 
širdies smūgio dar tiek ne
sustiprėjo, kad galėtų namo
grižu Linkime jam kad ne- j Auk§
beieiketų ligai būti ligom-1 ^kyk,os
ne^e‘ 1 Veikalas yra repetuoja-

mėnesių. Re
peticijoms patalpas malo-

paremti statoma Dario Nic- 
codemi 3 veiksmų pjesė 
'Neūžauga“.. Vaidinimas 
rengiamas kovo 9 d. 3 vai. 
popiet So. Bosto 
Mokyklos salėje.

KAMBARYS MOTERIAI
Išnuomojamas kambarys mo

teriai. Skambinti vakarais tele
fonu : 489-1082

Bostono lietuviai inžinie-i 
riai ii ai chitektai yra susibū- į 
rę Į savo organizaciją, kul i i 
renkasi kiekvieną mėnesi.!

Rooeu ligoninėj tebeguli 
ir Jadvyga Tumaviciene, J 1 
kuriai taipgi linkime grei- 

; ciau namo grįžti. mai davė savo namuose 
L. Bendruomenės Bostono 
apylinkės pirmininkas Sta
sys Griežė - Jurgelevičius.

qr- . , - . . _ o Tai didelė parama DramosTai ptautino Instituto kas- c . . 1 .... 1 . ... hambuuui, nes. ilgesnį lai

bi žgavėnių banketas

\ asai io mėnesį jie susiren- met rengiamas Užgavėnių i 7
ka pnes pat Vasano 16 die- banketai-Mardy gL Bali, I ^peluojant, tokios darbo 

viii iven-rt. . .. 1 di j patalpos seniau daug kai-šiemet dus sį sestaaienĮ, \a , nuodavo s. Griežė
vičius leido savo 

! sukrauti ir visą

ną tai didelei lietuvių šven
te\ T.a Pro8a jie sario 9 d. 8 vai. vak. Statleri
sudeua ir stambią sumą Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Jurgele- 
namuose 
Dramos

Sambūrio inventorių.
Neūžaugos“ pastatyme 

Sausio 26 d. susirinkimas , bostonišl<iai tulžs 1,,OSOS

Hilton viešbuty.

PRANEŠIMAS

Dėmesiui ir Žiniai, 
kad krautuvės ir siuntinių 
išsiuntimo įstaigos 359 VV. 
BROADWAY, SO. BOS
TON 27, Mass., vra pakeis
tas telefonas.

Prašom skambinti dabar: 

AN 8-0068
Gauta naujų prekių: įvai

rių moteriškų ir vyriškų odi
nių paltų ir žaketų.

Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4 
vai. vak. Kartoju telefoną: 

AN 8-0068

REIKALINGAS

Spaustuvėje darbininkas
Su patyrimu, arba gali išsimo
kyti darbo. Kreiptis asmeniškai 
ar laišku Į “Keleivio” admini
straciją šiuo adresu:

680 Broadway, So. Bostone

NECCHI SIU V AM A MAŠINA 
1960 Modelis

\ebuvG dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, iš-siuvinčja, dirba monograma.., 
::ti>a zirkavot.es ir t. t., ir t. t. 

Ori;<inaie su penkių metų garantija 
. Zū uz vi.-r.ų—galima mokėti po $1.25 

per savaite 
HA 6-3900

Šiemet tas susirinkimas. SLA 308 kp. valdyb. 
bus vasario 16 d. inž. K. Ba- j 
rūro bute. Jame kalbės iš1 ___ _____
Fhiladelphijos atvykęs prof-} išrinko šitokia" valdvbą:' Pamatyti ne tik jau iš anks-
Alfonsas Jurskis. 1 pirm A Andriulionis vice ' čiau Pažistamy savo koloni- Vedėjas J. Vaičaitis

Meninę dalį atliks smui-'pirm. St Kiliulis, sekr. K. j > 'vaidintojų, bet ir naujų 
fu sMin R Runrpitra nno-zl , --j • ▼ vpifin knnp na atlipka svar-ku stud. R. Budreika, poezL Bačanskas, ižd. ir organ. J.! veidų, k.uJrie čia atlieka svar-, DOVANOS . L1ETUVA

-- ---------- t-------  . , į 1US vai(jmems Vaidinime ^7 .. .1 .
dalyvauja Rita Ausiejūtė, . Siųsite dovanų siunti- 
Laima Katauskaitė, Zita Za. nilw 1 Lietuvą per
tankaitė, Feliksas Kontau- mus^ !8taiS4- Siuntimai nu- 
tas, Jurgis Jašinskas, Anta-

mosi. Neužmirškime gimi-

jos pynę—Janina Ambra- Gedmintas, fin. sekr. F. Jan- 
ziejienė, K. Baiūnas ir stud. čauskas, iždo glob. J. Jurė-
U. Kubilius, pianu palydės nas jr j Vailionis, 
komp. J. Gaidelis. Poezijos 
pynę surinko Z. Gavelis, pa
ruošė K. Barūnas.

Arnoldas Voketaitis 
Bostono operoje

v,-J Nuo 1959 m. Bostoneuacijos dienos para-, veikja „The Boston Gl.į
.... . .........._____________  das: sekmacher,j, kovo l/ djkuri duoda kiekvienų sezo-
pašalinami iš viešosios tar-Įai P*™adien(, koto 18 d., ną porą operų.
nybos.

{statymas dar neveikia,
het tie "dvieiu karv ių melžė- — — — ----------- - —» --
jai’*, kurių visur netrūksta, 
labai jaudinasi ir daro pa
stangas, kad įstatymas būtų 
pakeistas.

Majoras Collins nutarė, 
kad paradas turi būti pirma
dienį, kovo 18 d.

Tėvynės mylėtojų 
susirinkimas

Mirė S. Kaškonas

Sausio 26 d. mirė So. Bos
tone gyvenęs Stasys Kaško
nas, 52 m. amž., naujakurys, 
kilęs iš Alytaus, viengungis. 
Laidotuvėmis rūpinasi Ba- 
liukonis.

Šoks Bostono universitete

nas Vilėniškis ir jaunosios . .
kartos studentai Romasi"'driu« L,e‘uvo)e-

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

415 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA

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

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

Budreika ir Margaitis, lan
kąs čia dramos studiją. Šis 
ertuziastingas kolektyvas, 
aukodamas savo laisvalaikį, 
nori suteikti bostoniškiams'
ne tik kultūrinę pramogą,1___________ __________
bet savo darbu paremti ir J Telefonas: A N 8-2805 
Lituanistinę mokyklą, ku- j • Dr. JOS. J. DonOVūU . 
rios materialinė padėtis vi- } n s • !
sada kelio rūpesčio. IJ Dr. J. PasakarniO J

„Neūžaugą“ režisuoja — | į p ė D i N i S 
nuolatinė Bostono Lietuvių

Šiemet vasario 1 d. buvo
linksmos operos Sevilijos Onos Ivaškienės vadovau- 
knpėjas premjera (vasario( jamį lietuvių tautinių šokių 
° u. ią pan.art©jv). įšokėjai vasario 15 d. šoks

Šioje operoj muzikos mo-; Bostono universitete, 
kytojo Don Basilio rolėj bu
vo jaunas, Amerikoje gimęs 
ir išsimokslinęs dainininkas ■
Arnoldas Voketaitis, kuris 
bostoniškiams prieš kelerius;

Šį penktadienį, vasario 8 
d. 7 vai. vak. Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėj (368 W.

na_Į Broaduay) bus Lietuvių Tė.j metus yra dainavęs Laisvės! 
vvnės Mylėtojų Dr-jo6 81 Varpo surengtame koncerte, 

vo.-oiav- „ v. . vai i kuopos narių susirinkimas. Jau tada visi džiaugėsi jo 
(194 f Jame bus renkama šių metų! gražiu balsu, šiandien jis SM“ga^(1b1ynų .

Užgavėnių blynai

SLA 308 kuopa savo 
riams ir jų šeimoms šį 
tadienį, vasario 9 d. 7

vakarą. Bus ir linksma mu 
zika.

Visi nariai su šeimomis 
prašomi dalyvauti.

Kuopos valdyba 

Mirė poetas R. Frost

sumanymas leisti Lietuvos 
žemių aprašymą ir t. L 

Visi nariai prašomi daly
vauti.

Valdybos vardu
A. Andriulionis

P. Čepui 80 m.
Praeitą savaitę mirė ilgus 

laikus Cambridge gyvenęs 
garsusis Amerikos poetas 
Robetr Frost, 88 metų amž. 
Jis buvo išgarsėjęs ir už A- 
merikos ribų ir čia keturis 
kartus apdovanotas Pulitzer 
premija.

Petrai Čepui, gyvenan
čiam 103 Beach St., Belmon
te, vasario 11 d. sukanka 80 
metų. Sveikinu ir linkiu jam 
dar daug ramių, malonių 
metų.

Draugas

vi

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

svarbu pabrėžti, kad A. Vo
ketaitis yra ne tik geras dai
nininkas, bet ir vaidintojas. 
Publikos jis buvo labai šil
tai sutiktas. Plojimai buvo 
griausmingi.

Visas operos kolektyvas 
yra daraus, aukšto lygio, 
žiūrovams ir klausytojams 
teikiąs didelio pasigėrėjimo.

Pažymėtina, kad Opera 
Group administracijos di
rektorium yra lietuvis Fran. 
eis W. Šidlauskas, Yale uni
versitete gavęs dramos ma
gistro laipsnį, daug sceninės 
patirties turis administrato
rius. Vaidintojų tarpe, be 
jau minėtojo A. Voketaičio, 
kareivio-muziko rolėj buvo 
Daniel Mažeika.

Opera Group vadovų tik
slas—nuolatinė opera Bos
tone. Uždavinys sunkus, bet 
tos organizacijos įkvėpėja 
Sarah Caldwell ir kiti tikisi 
savo tikslą pasiekti. Jiems į 
pagalbą atėjo operos meno 
mėgėjai, prieš metus organi
zavę “The Boston Opera 
Group Guild,” kuri jau tu
ri apie 1000 narių ir tikisi jų 
skaičių padidinti iki 10,000. 
Jų tarpe gal būti įau yra ir 
lietuvių. Vasario 14 d. Ven- 
dome viešbuty bus jo pir-

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

j « r r. u . n . o j
• OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.' 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos:
Sekmadieniais

2—4 ir 6—8 
ir šventadieniais

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Į PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINTAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Ui Aukšto Spaudimo

$269.

390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji ivairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Vi«i dokumentą1 
paruošiami rucų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesios iš BOSTONO nėr 48 
valandas nuo ių priėmimo,—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas. odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer“ mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsą kata
logą.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsą viršuj nurodyto adresu. Įdėkite daik- j masis Šl'pmot ciicirinL-imoc' tu saraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavą. į “ t SUSlFlMKimaS.
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas. { UpCfOS Vaidinimai būna

laikĮr _ , DonneIIy aeatre Q adminis.

GI AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais 
Siuntiniai priimami kasdien nno 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Vasario 15 ir 23 d.d. tame
pačiame teatre statoma ope
ra Faustas.

Ž—-is

24 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St-, Dorchester, Mass.

GEneva 61204

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

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

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

BRONIS KONTRIM
Jastice of thePeaee—Constable 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

► - -- _ _  . +
Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje, h
Lipdau popierius ir taisauą 

£ viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią 
P medžiagą. *

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854
• Dt

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

I Gazo Šilimą permainyti $265
Telefonas: CO 5-5839

į 12 MT. VERNON STREET į 
DORCHESTER 25, MASS.

************************1

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Conrord Rd.. Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY !
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžio*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Square , 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

zirkavot.es



