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Vakariniam Berlyne Išrinktas 
Naujas Parlamentas

Rinkimus Laimėjo Socialdemokratų Partija, Vadovauja
ma Willi Brandt; Krikščionys Demokratai Stipriai 

Pralaimėjo; Demokratą Partija Šiek Tiek Lai
mėjo; Komunistai Laisvuose Rinkimuose 

Visiškai Prakišo, Nepravedė Atstovo.

Sekmadieni, vasario 17 d., Negrai Studentai 
vakarinėje Berlyno miesto
dalyje vyko miesto parla
mento rinkimai. Varžėsi ke
turios partijos: socialdemo. 
kratai, krikščionys demokra
tai, demokratai ir komunis
tai.

Rinkimus laimėjo social
demokratai, kurie ši kartą 
surinko veik 62visų pa-'

Bėga Iš Bulgarijos

Pereitą savaitę iš komu
nistinės Bulgarijos pradėjo 
bėgti negi ai studentai, kurie 
ten mokėsi aukštosiose mo
kyklose. Iš viso Bulgarijoj 
mokosi apie 500 negrų stu-

DIDELĖ NAUJIENA ITAI ĮJOJĘ

Šia žiema Italijos slidžių sporto mėgėjai galės būti patenkinti, nes sniego ir ten ne
trūksta. Paveiksle matyti Florencijos miestas ir du slidininkai., , , .... dentu iš Afrikos kraštų, irduotų balsų ir į miesto par-, keK(* dešimtys jų jau pabė.

lamentą pravedė 85 atsto-
vus (turėjo 78 'Jtas); ,.„4 kui. gaIėtų pabėgti 
knkscionys demokratai (d.. ■( %kundįiasi, kad
Adenauerio part.ja) surinko , » „ . - diskrimį. 
veik 29% visų balsų ir pra- 7 į " • ;
yede 39 atstovus to> bJuigara koJ^anistai jiems
55); Laisvųjų demokraų J u
partija surinko apie 8 /< baL '
sų ir pravedė 10 atstovų (ne
turėjo nė vieno). Skaudžiau

go i Vokietiją, o kiti tik dai-

Venecuelos Pi ei. Betancourt 
Atvyksta j Washingtoną

Komunistai „Protestui“ Pagrobė Venecuelos Prekybinį 
Laivą Jūroje ir Su Juo Pabėgo j Braziliją. Komunistų 

Neramumai Venecueloje ir Kitose Lotynų Ame
rikos Valstybėse Rodo Kubos įtaką; Komu

nistai Griebiasi Teroro ir Kitų „Triukš
mingų Priemonių.

Anglijos Darbiečių 
Naujasis Vadas

Bandė Nugalabyti Kubos Pabėgėliai Kiek Laivų Buvo 
Prez. De Gaulle Karo Pajėgose Tikrinta Karantine

Šį antradieni Venecuelos 
prezidentas Romulo Betan
court atvyksta i Washingto- 
ną tartis su vyriausybe įvai- 
riaias klausimais ir ypač ap
tarti, kaip Amerikos remia
ma „Progreso Sąjunga“ ir 
Amerikos ekonominė paia- 
ma gali padėti Venecuelai 

! kelti jos ūkį.
Prezidentui Betancourt 

į Wa-

Anglijos Darbo Partijos 
parlamentarinė frakcija per
eitą savaitę išrinko naują 

> partijos vadą, kuris, jei bū
simuose rinkimuose darbie
čiai laimėtų daugumą, būtų
naujas Anglijos ministerių i ,
pirmininkas. Partijos vadu * begiant , 7.k? ,,
išrinktas Harold Wiison, už ^niu tonų, plačiai miškam 
jį balsavo 144 darbiečių at
stovai, o už George Brown 
paduota 103 balsai.

Harold Wilson, kaip

bėjo Venecuelos komunistų 
bandymas „pasigarsinti“ ir 
parodyti pasauliui savo 
„protestą** prieš Venecuelos 
bendradarbiavimą su J. A. 
Valstybėmis. Pereitą savai
tę, trečiadienį, komunistai

irPereitą savaitę Paryžiuje' Jau seniau buvo pranešta, 
suimti keli karininkai ir dvi kad pabėgėliai iš Kubos, ku- 
moterys. Policija skelbia,• iie nori, gali lavintis Ameri.

praneša kad laikeį mį yadag Gaitskell 
kada Ame- y,.a buvęs ekonomijos p,.ofe.

sorium, jis yra 46 metų am- ... , . .
žiaus ir nėra linkės kad JUr0Je Pa^robe vien4 Vere- 

♦ Į sinimas prieš prezidento dei tūkstančio ta teise pasinau- - tiems į Kubą ir iš Kubos, iš į Anoi;ia tėtuši i En’rnnos cue^os valstybės prekini gar-
«kiindžifl«i dėl diskriminaci- Gaulle gyvybę. I sąmokslą! do jo. Jie yra otganizuoti į viso Amerikos laivai patik-į ‘ ~

esą jvelti karininkai ir dvi, ispaniškai kalbančius bunus nno oo rusų ir kitų tautybių
moterys. Prezidentas turėjo į ir apmokomi ispanų kalba, laivus. Jokių incidentų ir ne
būti nužudytas jam belan-i naEar n>-anM9 Vari susipratimų dėl laivų tikri-

draugiją.
Nemažai negrų mokosi ir

Maskvoje „Lumumbos uni 
versitete“. Ten negraikai nralaimėio komunistai: 

jie tesurinko tik 1 su treč
daliu nuošimčio visų balsų ® 
ir nepravedė nė vieno atsto. Jos V varžymų 
vo. Seniau jie irgi neturėjo1 zu^s 1 nuo komunistų ne- 
nė vieno, bet 1958 metų rin-! PHklausem,} organizacijų 
kimuose jie visgi buvo su-j ,gi ai studi
rinkę apie 2% balsų. i sak»; kad.rasa1’ ,kada Jlu i

Rinkimuose dalyvavo 39 *a blaivi , asmeniškuos san-
% visų turinčių teisę balsuo. j tykiuose nei odo negi ams 1 a- 
ti, o tokių vakariniame Ber- slnes neapykantos... 
lyne yra 1,750,000 balsuoto
jų

organi

kad buvo ruošiamas pasike- į kos karo pajėgose, ir virš

Dabar
”Kuoos krizės* 
rika buvo paskelbusi „ka
rantiną,* laivams* plaukiam

muitų uniją 
rinką.“ 

Harold

ar
prekinį gar-

’h^ndraia Iaiv*ir Paskelbė, kad jie tą 
padarę, norėdami pareikšti
protestą prieš prezidento 

.. ..... pi mame Betancourt kelionę į Wa-
pasikalbėjime su spaudos at- shingtoną. Laivą komuni5tai

, , , . . . .. . , stovais sake, kad Darbo Par- ,. □ -kos karo laivai turėjo Įsaky- jja g metu . R . . pagrobė su dalies laivo jgu-
" net nuskandinti yj , los pagalba, is anksto slaptai

i . . 1 < ii ; įvesdami i tą laiva savokuria miręs vadas H. Gaits-: *• , , . - y? . , * T., „ \ x x ; ginkluotus salininkus. Juro-
■e 1 buvo sunkiai atstatęs,! je gįnkiuotį komunistai už- 

2. tęsti H. Gaitskell politiką i j)UOiė kraštui ištikimus jūri- 
įr 3. laimėti busimus parla - - -
mento rinkimus.

Wilson
Dabar praneša, kad ir iš

pirkti iš Kubos belaisviai ga
li lavintis karo pajėgose, ir

Jei policija skelbia tiesą, daugumas jų pradės lavintis • šauti ir. ... .
karininkas išdavęs armijos, karo laivyno ir ka- laiv.us: kurie pnesmtųsi pa- 

sąmokslininkų planus, ir a- ro aviacijos bazėse. Iš Ku-į H ^nin}U1’ 5 .ena-
reštai suardė visą sumany- bos nelaisvės buvo išpirkta' . e? V1SH * n.mn]^®
mą. Jau ne pirmas kartas 1113 belaisvių. Pasiruošimas LV?-_° uiJ1..0!-.-!”?.1*-1. 
dešiniųjų nacionalistų žmo- Amerikos karo pajėgose
nės bando suvesti sąskaitas tiems buvusiems belaisviams 
su gen. de Gaulle kulkomis gali būti naudingas, jei vėl 
ir bombomis, bet iki šiolei tektų susidurti su Kubos ka- 
de Gaulle vis išsisaugojo nuo; riuomene ir milicija, 
mirties.

nuą , mokvkla „Marso1tudentai Maskvoje J j^keu ° 3 Marso

vienas

nimo nebuvo. Tiesa, Ameri-

Neteko Vilties,
Tikslų Ir ViskoRinkimai paiodė didelį 

Berlyn miesto gyventojų nu
sistatymą prieš komunistus i
ir jų pasiryžimą išlaikyti sa. ,taių pai.Įamento narys 
vąją miesto dalį lais\ą nuo komunistas Giuseppe Bufar- 
komunistų diktatūros. ; ^ecį paskeibė laišką „komu- 

Berlyno miesto gyventojų • nįstų kompanionams“ ir sa- 
kovos priešakyje stovi soči- ko, kad Italijos komunistų 
aldemokratų vadas Willi
Brandt, kuris jau eile metų 
vra miesto buimistras.

partija nusigyveno, ir jis ne
tekės vilties dėl komunistu

Vyskupų Apetitai 
Sukels Daug Barnių

vieną laivą apžiūrėjo Ame
rikos jūrininkai, sulipę į pa
tį laivą. Rusų laivų gabena
mos raketos buvo tikrina
mos jas, ant laivų denio su-Į 
krautas, fotografuojant.

I
Karantinas faktiškai

SOVIETAI PAGERBIA 
j SUŠAUDYTĄ MARŠALĄ

_ j siekimų ir metodų, o todėl
A aržylynės rinkimuose y- traukiasi iš partijos ir perei- 

ra įdomios tuo. kad jos vyko, na j cOcialįstu partijos eiles.1 
mieste komunistų pastaty- Tokių bėglių iš komunistų 
tos sienos šešėlyje ir parodė ■ partijos nedažnai pasitaiko,

Amerikos katalikų vysku
pų užsispyrimas reikalauti, 
kad federalinė valdžia, duo-

žmonių nuotaikas. Jeigu n. bet kartas nuo karto ir ko_ neaDjenktu ? Drivačiu ka
so Berlyno miesto gyvento-, munistu vadu tarpe pabun-Labku naraniiiniu ir aukštes. 
jai turėtu progos laisvai bai- da sveika nuovoka iie nu-i • • P P, į U n aukstes.
iuoti iie neabeiotinai duotu1 - " - mok-vklU’ pradeda visvuou, jie neaoejounai duotų slgfęZia nuo Maskvos gar- lobiau erzinti Amerika vi komunistams toki pat sprag- biVoju ir pamėgdžiotojų. ab,3U elz,ntl Amellkos ™ 
ti, kokį davė vakarinės Ber.i
lyno miesto dalies gyvento- “
jai vasario 17 d.. Komunistai 
laikosi tik smurtu ir rusų 
durtuvais.

Irakas Žada Ir
Laisve Ir Rinkimus
Naujoji Irako vyriausybė, 

kuri paėmė valdžios vairą 
žudynėmis, žada piliečiams 
laisvę ir net laisvus rinki
mus, bet nesako, kada tie 
laisvi rinkimai bus daromi. 
Naujasis perversmo iškeltas ; 
prezidentas Aref sako, kad' 
arabų tautų nėra, yra tik ve. j 
na arabų tauta, bet ar Irakas! 
dėsis su Egiptu į vieną vals
tybę, jis nutylėjo. Tiesa, ko
munistų partijai naujame I. j 
rakė vietos nebus.

NUŽUDYTAS

Buvęs Irako diktatorius Ab- 
del Karim Kassem, kuri nu
žudė prieš ji sukilę kariai.

suomenę. Dėl vyskupų užsi
spyrimo gauti pašalpas savo 
privačioms mokykloms, kon-! 
gresas negali priimti jokio! 

j mokyklų šelpimo įstatymo, j 
nes kongresmanai ir senato, 
riai privengia katalikų bal
suotojų ir todėl nedrįsta vys
kupams priešintis. Gi davi
mas pašalpų privačioms mo. 
kykloms, pagal vyriausybės 
manymą, yra priešingas ša-1 
lies konstitucijai. Todėl mo
kyklų šelpimo reikalas nepa
juda iš vietos.

Protestantų organizacija, 
kuri atstovauja bažnyčios at
skyrimą nuo valstybės, sako, 
kad tokia vyskupų politika 
kelia didelio nepasitenkini
mo visuomenėje ir ateityje 
sukels daug barnių ir nesusi
pratimų. i

MĖGINS SUTAIKYTI

Tarptautinės tipografų uni
jos pirmininkas Elmer 
Brown atvyko i New Yorką 
pamėginti sutaikyti strei
kuojančius spaustuvininkus 
su darbdaviais. Streikas tę
siasi trečią mėnesį. Unijai 
priklausantieji JAV ir Ka
nados nariai moka 3'v savo 
algos į fondą, kuris remia 
streikuojančius.

Sovietų spauda plačiai ra 
bu-jšo apie 1937 metais pačių j 

vo blokada, bet kiek švei- Į komunistų sušaudytąjį mar. 
nesniu vardu pavadinta, kad i šąlą Tuchačevskį ir nesigaili

------------------------------------------ j jam visokiausių pagyrimų.
Kaip Atrodo į Tuchačevskis, caro armijos

karininkas, persimetė pas
Amerikos Fašistai} bolševikus ir iškilo iki mar 

šalo ir vieno iš žymiausių 
Sovietu Sąjungos kariuome- 

Amerikoje yra įvainų fa- nės vadų. Vėliau jį Stalinas 
šistinių organizacijų. Jos
vadinasi įvairiais vardais, 
bet jų visų tikslas yra tas’ 
pats — pašalinti krašto de
mokratinę santvarką. Apie 
Amerikos fašistų organiza-j 
cijas šių metų Keleivio ka
lendoriuje yra platokas 
straipsnis, kuriame aprašo
mos įvairios antidemokrati
nės organizacijos ir trumpai j 
paduodami jų tikslai.

Be to, šių metų kalendo
riuje yra straipsnis apie 

j 1863 metų sukilimą Lietuvo- 
! je. Suėjo lygiai šimtas metų, 
į kaip lietuviai bandė numesti1 
i rusų jungą. Kalendoriuje y-j 
Į ra visokiu patarimų, puikių 
i eilių ir kitokių naudingų ir 
; idomiu skaitymu. Patartina 
j ji užsisakyti. Kaina 75 cen- 
; tai. Užsakymus ir pinigus 
i prašome siųsti:

Keleivis
636 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

RENATA TEBALDI

Metropolitan žvaigždė Re
nata Tebaldi suliesėjusi ir 
nauja šukuosena pasipuošu
si. bet visa tai nepakenkė 
jos žavingam halsui.

ninkus ir juos uždarė, o pa
tys pasuko link Brazilijos. 
Kol buvo apsižiūrėta, komu
nistai su pavogtu laivu nu
plaukė tolokai. Venecuelo- 
los ir Amerikos lėktuvai lai
vo ieškojo Kubos vandenyse 
ir tik šeštadienį pastebėjo 
plaukiantį Brazilijon. Pir
madienį jis įplaukė į Brazili. 
jos teritorinius vandenis. Tą 
pavogtą laivą Brazilija grą
žina, o komunistams sutei
kia prieglaudos tęsę, kaip 
politiniams pabėgėliams.

VADO ALGA AUGA
KAIP ANT MIELIŲ

Hoboken, N.J., teamsterių 
unilos skyriaus viršininkas 
Anthony' (Tony) Provenza- 
no gaudavo algos 20,000 do
lerių per metus. Neseniai u- 
nijos narių susirinkimas jam 
algą pakėlė iki 45.000 dole
rių per metus, o pereitą sa
vaitę kitas narių susirinki
mas jo alga dar pakėlė iki 
S95,000.

Unijos skyrius turi apie 
14,000 narių, o paskutiniam 
susirinkime, kuriame alga 
buvo pakelta iki 95 tūkstan
čių dolerių per metus, daly. 
vavo tik 400 narių, o susirin
kime prieš tai dalyvavo 800 
narių.

Unijos skyrius turi ir opo
ziciją, kuri reikalauja, kad 
algos klausimą balsuotų visi 
nariai slaptu balsavimu, bet 
opozicijos balsas nedaug te
sveria tame unijos skyriuje.
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Venecuelos demokratija
Rašant šias eilutes Venecuelos respublikos karo lai

vai ir karo lėktuvai vaikosi jūrose, netoli nuo Brazilijos 
pakraščių, komunistų pagrobtą prekybos laivą “Anzoa- 
tegui,” kuiis bando pasiekti Brazilijos kuri noi-s uostą ir 
ten gauti prieglaudą. Laivą pagrobė Venecuelos komuni
stai dalies laivo įgulos padedami. Komunistai tą padarė 
“protestuodami,” kodėl Venecuelos prezidentas Betan
court vyksta i Washingtoną aplankyti mūsų šalies prezi
dentą. . .

Kodėl Venecuelos komunistams nepatinka preziden
to Betancourt lankymasis Washingtone? Nepatinka ir 
tiek. Jei jis vyktų į Kubą ar i Maskvą, Venecuelos komu
nistai tylėtų, bet i Washingtoną, tai jau prasižengimas!

Venecuelos prezidento “nusikaltimas" prieš komuni
stus yra tas, kad jis yra demokratas ir valdo šalį demo
kratiškai. Komunistų Betancourt nešaudo ir į kalėjimus 
jų be nusikaltimo nededa. Komunistai įsivaizdavo, kad 
Venecueloj yra “kerenščina” ir skaito, kad laikas yra jau 
pribrendęs demokratiją nuversti ir įvesti savo diktatūrą.

Venecuelos prezidentas yra “prasikaltęs" ir tuo, kad 
jis vykdo Venecueloje įvairias reformas, dalija žemes val
stiečiams, išleido padorų įstatymą darbininkų interesams 
ginti, leidžia darbininkų unijoms laisvai veikti ir tos uni- į 
jos nenori, kad joms vadovautų komunistai. Baisus daly- į 
kas—krašte demokratinė tvarka, unijos laisvai veikia, j 
įstatymas saugoja darbininkų reikalus, žemė dalijama j
tiems, kurie ją dirba, biednuomenei statomi pigūs butai 
ir vykdomos kitokios reformos. Ko gero, Veneeuela pasi
darys Pietų Amerikai savotišku pavyzdžiu ir komunistai 
nebeteks vilties ten smurtu įsigalėti ir laikyti savo dikta
tūrą, kaip tai yra Kuboje ir kituose komunistų valdomuo
se kraštuose. Prieš tą “pavojų” Venecuelos komunistai ir 
šėlsta. Jie jau darė porą sukilimų, bet tie neišdegė. Vy
riausybei ištikima kariuomenė sukilimus numalšnio ir ne
mažai komunistų atsidūrė už grotų todėl, kad įstatymus 
laužė ir norėjo nuversti teisėtą demokratinę vyriausybę.
Komunistai bandė ir kitokių smurto priemonių. Jie iš
sprogdino iš dviejų kartų aliejaus vamzdžius, jie įsiver
žė į meno parodą ir pavogė penkius brangius, iš Prancū
zijos atgaabentus paveikslus, jie bandė visokio teroro ir 
gąsdinimų, bet Betancourt valdžios nuversti jiems nepa-

PAKLIUVO SIS "PAUKŠTELIS“

Čia matome Sovietu Sąjungos ambasados Australijoje 
pirmąjį sekretorių Ivaną B. Skripkovą ir australietę 
ta m ber ros zoologijos sode. Tą nuotrauką padarė aust
ralietės draugas, ir ja pasirėmus Sripkov buvo apkal
tintas vadovaujant šnipinėjimo gengei. Mat, ta austra
lietė teikė Skripkovui slaptas žinias, bet ji kartu tar
navo ir Australijos žvalgyboj ir išdavė Skripkovą.

(Pas mane yra keletas jo 
f laiškų ir jo atsiųsta bylos
medžiaga).

Bet aplinkybės susidėjo 
taip, kad amerikiečių peticL 
jos pasidarė nebereikalin
gos, nes, kai Račkauskui ar
tėjo laikas eiti kalėjiman, 
Lietuvą užplūdo raudonoji į 
armija, Lietuvos valdžia ta
po nuversta, ir Račkauskas 
stojo dirbti bolševikams. 
(Plačiau apie tai yra knygo. 
je “Lietuvių išeivija Ameri
koje”).

Dabar atėjęs “Tėvynės 
’ Balsas“, kurį Lietuvos ko
munistai leidžia iš Rytų Bet- 
lyno, praneša, kad Račkaus
kas dar tebetarnauja Kaune 
komunistams. Tas laikraštu
kas paduoda ir daugiau in

Arabų pasaulyje i Sovietai ir aliejus

Tarp arabų valstybių san-1 Sovietų Rusija turi alie- 
tykiai vis dar tebėra gana! jaus perteklių ir siūlo >a\ o 
migloti. Egipto diktatorius aliejų Vakarų valstybėms.
Nasseris yra pasiuntęs į Je
meno valstybę (dabar vadi-

Italija jau kuris laikas daro 
didelį biznį su rusais ir mai-

.2______ 1...K,vyno. uaoar jie pagTūoe juroje preKyoos iaivą ir garsinasi 
tą padarę “protestuodami“ prieš Venecuelos vyriausybę! 
Protestuoja jie todėl, kad negali to* vyriausybės nuversti. 
Yra pagrindo protestuoti, ką ir kalbėti. . .

namą respublika) nemažai no savo išdirbinius į rusų 
' aliejų. Dabar tą pat norėjo 

daryti ir Anglija, ji norėjo 
už rusų aliejų mokėti preky
bos laivais, kurie būtų sta
tomi anglų laivų statyklose.

Bet į tą biznį įsikišo Ame. 
‘ rika ir pataria tokio biznio 

su rusais vengti. Atrodo, jog 
anglai paklausys Washing- 
tono patarimo, noi-s Italija, 
rodos; visai nebojo patari
mų, jei tokie ir buvo jai duo
dami.

Kalbos apie prancūzų ta. 
į riamą susiartinimą su ru-

kariuomenės, kuri ten ne tik 
palaiko dar svyruojančią 
vieno generolo diktatūrą, 
bet ir kariauja prieš sosto 
įpėdinio vedamą kariuome
nę. Karas svetimoj žemėje 
yra, rodos, vadinamas “in
tervencija,” bet Amerika 

formacijų apie Račkauską, nežiūrint to skaitė reikalin-
Esą, “rašytojas Karolis Vai- 
ras-Račkauskas gimė 1882 
m. lapkričio 16 d. Šiaulių 
apskrities Papilės valsčiaus 
Šiaudinės kaime. 1905 m. jis 
dirbo savaitraščio “Lietuvių 
Laikraštis“ techniniu redak
torium Petrograde. 1907 me-i 
tais išvyko į Jungtines Ame
rikos Valstybes... Savo gim
tinėje jis vertėsi žurnalistika 

.j ir literatūros darbu. 1940

ga pripažinti Jemeno respu
blikonišką diktatūrą. Matyt, 
Wa?hingtone nauja valdžia 
laikoma jau gana įsistipri
nusi, todėl nebeteks turėti! 
nemalonumo, jei monarchl-Į 
jos šalininkai dar laimėtų..ku, ko> kas pasi,odė tiktai

Irane, kui \diuzio_ Keičia v.,: tnn tarnu nisu
si žmogžudystėmis ir klanai 
kraujo lydi valdžios pasikei
timus, naujos valdžios prie
šakyj stojo Aref (kai kas

metais (tai jau prie komu-, rašo Arif), tas pats, kuiis irK.V. Račkauskas dirba KaU|C bu-nUvertus
Daugelis senesniosios mū. j “Lietuvos Atstatymo Bend- 

sų kartos veikėjų teiiaujasi rovė“. Mūsų išeivija uoliai
apie Karolį Vairą-Račkaus- tą bendrovę rėmė ir sudėjo
ką, kuris prieš pirmąjį pa- jai apie $1,000,000 kapitalo, 
saulinį karą gyveno Ameri- Bet Račkausko nelaimė
koje ir buvo plačiai žinomas 
kaip rašytojas, vertėjas, 
laikraščių redaktorius ir 
bendrovių organizatorius, 
bet seniai jau nieko apie jį 
negirdėti.

P cirigVor? Tvii v rz\ OroKllCnCEVX\CrtK*7ZXCK«7 KZUTV
vyras. Amerikon jis buvo at
vykęs, rodos, 1907 metais, 
tuoj po revoliucijos, ir tuoj

buvo ta, kad finansų srity 
jis neturėjo patyrimo, buvo 
neatsargus ir lengva ranka 
pinigus švaistė. Todėl visos 
jo sukurtos bendrovės — 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė, Raltir States
Bankas New Yorke — visos 
žlugo, palikdamos tiktai 
liūdną atsiminimą.

Centrinės bibliotekos Kaune 
direktoriaus pavaduotoju, o 
nuo 1949 metų — Petro

liškąją valdžią, buvo vienas 
iš įtakingiausių perversmi
ninkų. Vėliau gen. Kassem

Cvirkos memorialinio mu- jį iš valdžios pašalino ir net
ziejaus direktoriumi... gyve
na Kaune“.

S. M.

AMERIKOS PIRMASIS 
ALYVOS ŠALTINIS

buvo pasmerkęs mirti, bet 
pasigailėjo ir dėl to dabar 
pats Arefo šalininkų buvo.

pletkai, kai tuo tarpu įusų 
aliejus vilioja ne tik italus, 
bet jau suviliojo Braziliją ir 
vilioja net anglus. Visa pas
laptis yra tame, kad rusai 
savo aliejų parduoda pigiau, 
o jei jie dėl to turi nuosto
lių, tai atsigriebia iš savo 
satelitų,” kurie turi mokėti 
brangesnes kainas už rusų 
aliejų. . -

. Ženevoje sena istorija
nužudytas. Tada dėl Arefo į Ženevoje atsinaujino de- 
įkopimo į valdžią Amerika ! rybos dėl nusiginklavimo ir 
buvo pasiuntusi savo kariuo-1 pirmon galvon dėl uždrau- 
menę į netolimą Lebanoną, dimo atominių ginklų ban- 

Alyva buvo užtikta JAV. o Anglija į Jordaniją, o da-, dvmų. Deryboms tik prasi-
1 om ~ A £  • 1 • Vari tmcttise pirmą kartą 1859 m. rug 

piūčio mėn. Oil Creek vieto
vėje, netoli mažo miestelio 
Titusville, Pensyl

bar, kada Arefas grižo į vai-! dėjus pasirodė, kad rusai 
džia, Amerika naująją Ira- tebėra tie patys msai ir vi- 
ko valdžią pripažino. sai nepasikeitė. Jie į dery-

vanijos j įdomu, ar Arefas pasikei-j^^ atvyko su savo planais, 
tė, ar Amerika kitokią poli- kaip t? daro ir \ akarų val-

Į įsijungė čia į lietuvių socia- 
Už Venecuelos komunistų stovi Kubos komunistų Ca- Į ]įstų sąjūdį. Apsigyvenęs 

stro ir Rusijos komunistai. Maskva skelbia, kad laivą pa-: Brooklyne, jisai įsiiašė LSS 
grobusieji komunistai yra “didvyriai,” o Castro siūlėsi į 19-jon kuopon, ėmė rašinėti 
duoti tiems vyrukams prieglaudos teisę, jei jie jūrose pa- j socialistų spaudoje ir išver- 
grobtą laivą atgabens į Kubos uostą.

valstybėje. _____ ___________
Rpt Rankant ~ 1850 m* vidury George H.jtiką arabų k*rituo^‘p^e-1 stybes,’ bet jie savo planus
u! Rykaus- Bissel, New Yorko advoka- da vesti? įperša, kaip ultimatumą —

> norit, prašom, o jei nenorit,ko bėdos prasidėjo, kai jis 
1921 metais parvyko Lietu 
von ir buvo paskolas konsu.

tas, nuvyko į Dartmouth ko. 
legija, New Hamshire vals
tybėje, kur jis baigė savo Tai darydamas, Drake pra- 
studijas, dviejų profesorių dėjo metodą, kuris ir šian-I T* •__ __ _  J- J* a •

lu anglų kolonijai Pietų Af-
tė Augusto Bebelio veikalą rikoje. Kai vėliau pasinxiė,iap7^kyti'

Motens ir socializmas .1 kad Lietuvai konsulatas te-Į mažą kiekį žibalo buKai Venecueloie valdė diktatorius Jiminez vaci1* ir m j-i • ± - • • u >• -i ! rnazą kieki žibalo, kuris bu-budelis, Venecuelos^komunistai netriukšmavo. Bet Ji de.' L^Tuoti nffi” Javo”U° U^i0 

mokratinės krašto iėeos diktatūra nuvertė, tada komuni-1 daktorius Socialistų remia-; Kaunan ir parsivežti liku-j 'jitusvinl6'0 Ze™eJe’

dien yra vartojamas.
Keli mėnesiai sunkaus

darbo nedavė jokių vaisių. 
Kaimiečiai visą šį projektą 
pavadino “Drake kvailysteštai atsibudo iš miego ir nutarė “kerenščiną” išnaudoti j mas, jis 1911 metų ŠLA seki sius konsulato pinigus, kurie; -JLla I *7*•komunistiniam perversmui įvykinti. Kol kas vis be pasi-į me buvo išrinktas SLA or-i buvo paskirti reprezentaci-j Lu/Jdpdo

sekimo. Venecuelos darbininkų ir valstiečiu masės nesi-J gano redaktorium.
duoda komunistų suviliojamos, o todėl visi komunistų pa- 
simojimai vis eina niekais. Ypač komunistus siutina tas, 
kad Venecuelos kariuomenės vadovybė ir kareivių masė

Redaguodamas “Tėvynę“' reikalams. 
Račkauskas 
kias SLA

lieka ištikima demokratinei vyriausybei ir neleidžia ko- das (1916-20 ) 
munistams valdžios pasigrobti.

Venecuelos demokratija turi priešų ir iš dešinės. Ten
jau buvo poras sukilimų, kuriuos bandė sukelti dešinieji j tha“, išvertė “Karė__Kodė-
karininkai, kurie mano, kad Veneeuela “nėra pribrendu- lei?“, “žmogaus Pareigas“, 
si“ demokratiškai tvarkytis. Bet ir jų bandymai nuėjo “Aisopo pasakas“, “Ant 
niekais. Demokratija atsilaikė. Dešiniųjų karininkų dikta_ Į dugno“, “Nereikalingo žmo- 
tūros laukia visokie biznieriai, savi ir svetimtaučiai, ku- gaus gyvenimą“ ir daug ki 
rie prisimena

ir kilok ėm" konsulato nuta?’ kad jis ded? prarasti vilt»’ atsirado
n kitokiem, konsulato bQtl naudojamas . alyvosI šaltinis!

gą ' Amerika 
rikos poeto Longfellow po
emą “The Song of Hiawa

‘gerus laikus,“ kada Jiminez valdė ir “visi"
—savieji ir svetimieji—pelnėsi iš Venecuelos darbo žmo
nių prakaito ir gyrė “pastovią ’ vaidžią ir progą pelnytis 
be jokių suvaržymų. Demokratijos priešų tame krašte ne
trūksta. Todėl ir yra labai svarbu, kad demokratija ten at
silaikytų ir parodytų kelią ir kitoms Pietų Amerikos ša
lims, kaip galima tvarkytis be vagių plechavičių ir be ko
munistų diktatorių. Tas kelias Venecueloje nėra lengvas, 
bet Veneeuela nėia pirmoji Lotynų Amerikos šalis, ku
ri tuo demokratiniu keliu bando eiti. Kitas kraštas, kuris 
demokratiniu keliu jau seniau pasuko yra Meksika. Jos 
demokratinė revoliucija dar ir dabar nėra baigta, bet 
ji eina teisingu keliu, vis dar vykdo reikalingas reformas 
ir jau pergyveno tuos laikus, kada kariški smurtininkai 
viens kitą pakeisdami krašte šeimininkaudavo.

Pažangių demokratinių reformų bijo lygiai fašistai, 
kaili ir komunistai. Prieš tas reformas Lotynų Amerikoje 
šiaušiasi ir katalikų bažnyčia, prisigrobusi dūšias begel- 
bėdama didžiulius turtus ir jų besilaikanti visomis jėgo
mis. Masių skurdas yra gera dirva komunistų demagogi
jai, beviltiška padėtis stumte stumia mokslus einantį jau- 
rimą į “radikališką” kelią ir todėl P. Amerikos universi
tetuose tiek daug “kastrinių“ ir maskvinių diktatūrų gar
bintojų. Venecuelos demokratijai tenka su tomis “radika
liųjų“ diktatūrų įtakomis grumtis lygiai taip, kaip ir su 
faši. tinių diktatūrų rėmėjais. Linkėtina jai laimėti.

tų. Be to, parašė daugybę ei
lėraščių. Pasirašydavo Ka
rolis Vairas, VKRčk ir kt.

Karui baigiantis, Rač
kauskas ėmėsi organizuoti 
visokias bendroves, kūd po 
karo padėtų Lietuvai atsista

apvogę. Kauno valdžia ne
patikėjo ir iškėlė jam bylą 
dėl valstybės pinigų išeikvo
jimo. Teismas nuteisė jį 3 
metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Bausmę jam galėjo dova
noti tiktai prezidentas Sme-

firma.
Ši firma pasamdė jauną 

chemijos profesorių Yale u- 
niversitete Benjamin Silli- 
man, kad jis analyzuotų aly.

kai buvo bebaigią savaitės 
darbą, jų gręžtuvas įkrito į 
septyniasdešimties pėdų plal 
tumo plyšį. Vyrai jį ištrau
kė ir nuėjo namo, nežinoda
mi, kad jų gręžtuvas prakir.

vą. Jo 1855 m. balandžio to alyvos šaltinį. Sekančios
mėn. pranešimas tapo isto
riniu dokumentu. Tuo metu,

tona, bet kažin kodėl Rač-;kai alyva buvo naudojama 
kauskas tokios malonės ne- tik degamosioms lempoms ir 

kartais vaistams, Sillimanonorėjo iš Smetonos prašyti 
ir pradėjo rašinėti Amerikos 
lietuvių veikėjams laiškus, 
maldaudamas, kad šie siųs-

tyti. Stambiausia iš visų jo tų Smetonai peticijas ir pra- 
sumanytų bendrovių buvo švtų dovanoti jam bausmę.

I96S METŲ KELEIVIO

KyLENDORIUS
Jau išspausdintas ir siunčiamas užsisakiusiems 
Kaip kasmet, Kalendoriuje yra svarbių ir įdomių

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip
ą

buvusi — 75 centai.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS"
636 E. Bro*dway-------- :--------South Bortui 27, Mass.

tyrimai įgalino numatyti ži 
balo pramonės ateitį po 50 
metų.

Sekantis naujosios firmos 
žingsnis buvo pradėti gręži
mo darbą Bisselio žemėje. 
Buvęs traukinių kondukto
rius Edwin Drake, domėję
sis alyvos atradimu, buvo 
pasamdytas prižiūrėti gręži
mo darbą. Savo darbinin
kais jis pasirinko kalvį ir du

dienos popietę kalvis nutarė 
dėl visa ko pasižiūrėti, kaip 
jų gręžimas atrodo. Bežiū
rėdamas pro geležies vamz. 
dį, jis pamatė blizgantį juo
dą skystimą. Susijaudinęs 
jis greitai pranešė tą žinią 
miestelio žmonėms. Taip gi
mė alyvos industrija.

Šis pirmasis alyvos šalti
nis davė tik 8 statines aly
vos per dieną. Nė vienas iš 
kitų pirmųjų šaltinių nebu
vo gausus, bet jie davė aly
vos daugiau, negu kas anks
čiau manė. Buvo pradėta a- 
lyvos ieškoti visur. Po Pen-

jo sūnus — visus tris turin- sylvanijos ji buvo rasta Ken
čiu® nartm'mr» HmoVzvc tucky ir Ohio valstybėse ir 

vėliau toliau vakaruose, di
džiuosiuose alyvos laukuose 
Oklahoma, Texas ir galiau
siai Kalifornijos valstybėse.

“Drake kvailystė“ nebu
vo užmiršta. 1959 m. rugpjū
čio mėn. valdžios pareigū
nai, alyvos promonininkai ir

cius patyrimo druskos šalti
nių gręžime.

1859 m. balandžio mėn. 
darbininkai pradėjo gręžti 
kietą uolą netoli Oil Creek. 
Vėliau ši vietovė buvo ap
semta, kai buvo prieita prie 
požeminio vandens šaltinio. 
Kad daugiau potvynių neį
vyktų, Drake nusprentė pra. | daugelis kitų susirinko Ti- 
vesti pro išgręžtą skylę dide-' tusville švęsti įvykio, kuris 
lį sunkios geležies vamzdį. (Nukelta j 7-tą pal 2,

tai žinokitės.
Žinoma, ultimatumais ne 

ką pabaidysi. Tą ir rusai ži
no. Bet toks derėjimosi bū
das tik rodo, kad rusai ir da
bar neturi jokio nori susi
tarti.

Lengviausia, rodos, būtų 
susitarti dėl atominių ginklų 
bandymų uždraudimo, bet 
taip tik rodosi. Kur nėra no
ro, ten ir lengviausias susi
tarimas yra neįmanomas.

•
Syncom pabėgo. . .

Amerikos mokslininkai 
pereitą savaitę paleido į er
dvę žemės palydovą, pri
kimštą visokių instrumentų. 
Naujas žemės palydovas tu
rėjo iškilti virš 22,000 my
lių į aukštį ir bėgti aplink 
žemę palei ekvatorių tokiu 
greičiu, kad jis, žemei su
kantis, vis būtų toj pačioje 
vietoj, žiūrint į jį iš žemės. 
Taip buvo suplanuota, bet 
kai naujas žemės satelitas 
iškilo į aukštį, jis staiga nu
tilo ir dabar niekas nežino, 
kur jis yra ir kas su juo atsi
tiko. Satelito radijas dėl ka
žin kokios priežasties suge
do ir jo ryšiai su mūsų nuo
dėminga žeme nutrūko.

Naujausias satelitas bu
vo sugalvotas kaip vienas iš 
komunikacijos tarpininkų. 
Būtų užtekę trijų tokių sate
litų, pasikorusių aukštybėje, 
kad galima būtį aptarnauti 
susisiekimą telefonu tarp 
įvairių kontinentų. Bet ban
dymas neišdegė ir darbą vėl 
reiks pradėti iš naujo.

Nepasisekimas erdvės ty
rinėjime nėra naujiena. Tik 
melagiai rusai dirba be ne
pasisekimų, užtat juos ir va
dinama melagiais.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KA*

l'Aft UtUMx» \4u >.

1

Prisiminkim 1905 metas
50-ties metų revoliucinio lė, melas blunka prieš da- 

sąjūdžio Lietuvoje sukaktis baltinių satrapų darbus, 
bei visi to meto reikšmingi Argi dabartiniams Lietu- 
įvvkiai nebuvo tinkamai pa- vos okupantams būtų malo- 
minėti nei Lietuvoje, nei nu klausyti lietuvių kovų ir 
Jungtinėse Amerikos Vals- pastangų nusikratyti rusų 
tybėse. i jungą?!

Tik džiugu, kad 1959 m. j Į Jungtines Amerikos 
K. Bielinis išspausdino Valstybes išemigravo nema. 
stambią knygą apie 1905 žas skaičius 1905 metų revo-
metų nykius Lietuvoje.

Ne dėl smalsumo, bet dėl 
didelės svarbos ir vertės lau
kiama ir ano meto veikėjų 
bent pluošto atsiminimų.

Iš tikrųjų, jau paskutiny
sis laikas tų įvykių 60 metų 
proga įmanomai daugiau 
surinkti atsiminimų ir iš ei
linių ano meto veikėjų. Se
noji karta nusineša su savi
mi daug mūsų istorijai ver
tingos ir įdomios medžiagos, 
ir dėl mūsų nerangumo nu- 
skriaudžiamos ateinančios 
kartos ir nuskurdinama Lie- Į 
tuvos kovų dėl laisvės isto
rija.

Dabar jau visu frontu, 
pradedant Lietuvos dvasi
ninkais, pvz., prelatas K. 
šaulys ("Tėvynės Sargas“

liucijos dalyvių, o dar dides
nis skaičius tų įvykių stebė
tojų. Kaip vieni, taip ir ant-: 
ri galėtų pasitarnauti, įrašy
dami į Lietuvos laisvės ko-į 
vų istorijos lapus savo prisi-, 
minimų.

Amerikos lietuvių istori- Į 
jos draugija kviečia, gal 
tiksliau, maloniai prašo, vi
sus lietuvius, nepaisant po
litinių ar religinių nusistaty- ’ 
mų, parašyti iš savo apylin. Į 
kės 1905 metų įvykių atsi
minimus.

Kaip istorikas, taip pat ir 
kiekvienas atsiminimų rašy
tojas turėtų neprasilenkti su 
tiesa, taigi iš anksto nusi
statyti ką noi-s juodinti arba 
gilti, bet neperdedant atpa
sakoti ano meto įvykius. Per

STEBI, KAIP BANGOS ŠĖLSTA

Jaunuoliu būr>s stebi, kaip Ramiojo vandenyno bangos muša krantinę Suriside, 
Cal. Kelias dienas siautusios 7 pėdu virš aus normos bangos padarė didelių nuosto
lių dešimtims namų.

Čia dar minės Vasario 16-ją
PATERSON, N J.

Kalbės inž. V. Volertas

Lietuvos Nepriklausomy
bės 45 metų sukakties minė
jimas šiais metais bus vasa- 
dio 24 d. Iš lyto 10 vai 30 
min. bus pamaldos Šv. Ka
zimiero bažnyioje, 143 
Montgomery Place, Pater
son, N.J., o 3 vai. p.p. Lietu
vių Piliečių Klubo salėje, 62 
Lafayette St. iškilmingas 
susirinkimas, kuriam numa
tyta ši programa: pagrindi
nę kalbą pasakys inž. Vy
tautas Volertas iš Riverside, 
N.J., meninę dalį atliks so
listė Irena Stankūnaitė ir 
deklamatorė Irena Veblai- 
tienė. Apie jas nereikia 
daug aiškinti: kas skaito 
lietuviškus laikraščius, tas 
žino, kaip puikiai juose atsi
liepiama apie šias jaunas 
menininkes. Į minėjimą pa
kviesti ir žadėjo dalyvauti 
Patersono miesto burmistras 
X. G ravės, jr., ir kongres-

1948 m. Nr. 4.) teigia, kad tiek laiko nuo tų įvykių jau 
1905 revoliucinis judėjimas galima ir apie priešą be pyk- 
atnešęs laisvę tvarkytis ir or- čio papasakoti.
ganizuoti patiem visuomeni-. Jeigu senesnės kaitos tau. 
nį gyvenimą, daryti susirin- tiečiui pačiam būtų sunkoka 
kimus, reikalauti socialinių rašyti tuos atsiminimus, tai
reformų... Revoliucija, esą, 
praskynusi kelią ir į Di-

galima būtų leisimos knygos liucinę veiklą baustų kalėji- gučius. 
gale duoti ir trumpų žinių mu, tremtų į Sibirą? Kas? j Margučių mėgėjai ruoš- 
apie 1905 metų veikėjus. i Koks jų tolimesnis likimas? kitės!

Amerikos lietuvių -istori- i Kas dėl veiklos yra pabėgęs; Žinoma, bus skani vaka- ___ , _ ___
jos draugija pageidautų! {iš Lietuvos? Koks jų liki-; rienė, bus ir išgerti, meninė manas Ch. Joelson. Miesto 
kad atsiminimų rašytojai, j mas? 14. Ar kas iš jūsų apy- • programa, kalbos, šokiai ir burmistras taip pat Dažadė- 
pasakodami apie 1905 metų linkės yra dalyvavęs Vii- kitos pramogos.

niaus Didžiajame Seime? Po susirinkimo drg. Bronė 
Ar jūsų apylinkėje buvo pla- • Spūdienė visus gardžiai pa
tinamos seimo rezoliucijos?, vaišino. Vaišių metu dar bu- 
15. Ar jūsų apylinkėje bu-'vo proga pasikalbėti. Čia pa- 
vo jaunimo organizacijų, į aiškėjo, kad drg. K. Bielinis 
Lietuvos socialdemokratų paruošė naują knygą apie
kuopų? Jeigu buvo bent ko-i bolševikų koncentracijos ______

drauriia paieškos toie"vietok cialdemokratų atsišaukimai, kios organizacijos, tai kas stovyklas^kurijietrukus pankui Antanui Gudoniui, 2-25 
neklausyt mobilizacijos šau-į joms vadovavo? 16. Ar teko -bodys. ui g. s. Kairys pa-[33rd Street, Fair Lawn, N. 
kimų ir neiti kariuomenėn? girdėti apie valstiečių sąjun.' ru?šė savo atsiminimų ant- J., telef. SW 7-5299, arba

Amerikos lietuvių istorijos

įvykius, paliestų tokius da
lykus: 1. Kokį įspūdį pada
rė rusų-japonų karas? Ar vL 
si paklausė mobilizacijos 
šaukimų ir ėjo į msų kariuo
menę? Ar buvo jūsų apylin
kėje platinami Lietuvos so-

taip pat pažadė
jo vasario 16 d. paskelbti 
Lietuvių Diena.

Po iškilmingo susirinkimo 
bus vaišės, į kurias kviečia
mi atsilankyti visi lietuviai. 
Norintieji vaišėse dalyvauti 
iš anksto turi pranešti Šven. 
tei į-uošti komiteto iždinin

dįjį Vilniaus Seimą. Kiti je kito asmens, kuris jo at- 
dvasininkai dar drąsiau pa- pasakojimus surašys. Šiuo 
sako, kad 1905 metų revo- atveju prašysime pranešti , 
liucija buvusi stipri pakopa Amerikos lietuvių istorijos 
į Lietuvos Nepriklausomybę, draugijai žemiau nurodytu 

Šiuo metu Lietuvoje mi- adresu savo sutikimą ir norą 
nėti lietuvių tautos pastan- papasakoti apie savo apylin- 
gas atsikratyti 1905 m. cari- kės įvykius 1905 metais.
nės okupacijos labai nepa
togu, kadangi carinė okupa

Į šią talką kviečiamos 
draugijos bei atskiri asme-

cija atrodytų gerokai suma- nys, nes reikalas nėra sro- 
žinta blogybė palyginti su viškas.
bolševikine okupacija, nes 
cai-ų biurokratijos ištvirka

Atsiminimų pasakotojai 
arba rašytojai maloniai pra-

vimas, kyšininkavimas, žiau- šomi parašvti ir savo trum- 
rumai, nemoralumai, apgau- pą gyvenimo aprašymą, kad

2. Iš kur apylinkė sužinoda
vo apie neramumus ar revo
liucinius įvykius Rusijoje ir 
Lietuvoje? 3. Ar valsčiuje 
rusų mokytojai buvo išvaly
ti? Ar jų vietoje dirbo lietu
viai mokytojai? Gal rusų 
mokytojai buvo nepatenkin
ti caro valdžia? 4. Kiek bu
vo policijos valsčiuje ar 
gminoje? Kaip ji sugyveno 
su lietuviais? Ar neramumų 
metu nebuvo susidūrimų su 
caro policija? Ar policija 
paliko vietoje ar buvo paša
linta? Ar jūsų apylinkėje 
buvo prakalbų, pamokslų? 
Kas juos sakė? Ar vietos 
žmonės ar atvykę iš kitur? 
Ar buvo žinomos jų pavar
dės? Ar žmonės buvo paten
kinti vad. pamokslais? 6. Ar 
vietos gyventojų tarpe buvo 
skundėjų rusų valdžiai? 7. 
Ar jūsų apylinkėje buvo 
studentijos ir moksleivijos? 
Ar studentija ir moksleivija

gą? Ar buvo platinami jūsų t()rna;

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
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 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New dalyvavo revoliucinėje veik- 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku. loję? Jų pavardės? Koks jų

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū- likimas? 8. Kiek buvo para- 
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kai- PD°Je. kunigų? Ar parapija 
nūs, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo \. Kunigų
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
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

nusistatymas revoliucinių į- 
vykių atžvilgiu? Ar per pa
mokslus bardavo ’cicilistus4? 
9. Ar buvo jūsų apylinkėje 
sauvaliavimų: monopolių
daužymų, dvarų plėšimų, 
sauvališkų miškų kirtimų, 
teismų? 10. Gal pamenate 
revoliucionierių dainuoja-

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai1 mas dainas? Ar nedainavo
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado 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; minkštai* apdarais —$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<M E. Braadhray So. Boston 27, Ma**.

delio džiaugsmo ne tik Lie
tuvos žmonėms, bet ir išei
vijoj gyvenantiems lietu
viams. Deja, tas džiaugsmas 
tęsėsi tik 22 metus, šiandien 
mes tą dieną minėsime dar 
labiau susikaupę, i es Lie- 
.uva ii- visas Bairijos pa. u aš 
tis yra vėl paveigias, u et 
vildamiesi, kad, kovodami 
kartu su kitais laisvės šali
ninkais, iškovosime ir Lietu
vai laisvę.

Visi kviečiami minėjime 
dalyvauti.

S. Kačinską palaidojus

Sausio 4 d. mirė, o sausio 
7 d. palaidotas Stasys Ka
činskas.

Tai buvo didelių nuopel
nų žmogus. Jis turėjo orga
nizacinių gabumų, ir todėl 
jo veikla įvairiose draugijo
se buvo labai reikšminga. 
Ypač daug nuopelnų jis turi 
SLA 173 kuopoje ir Vytau
to Klube.

Iš jaunų dienų velionis 
buvo auklėjamas lenkų dva
sioje, bet apsisprendė esąs 
lietuvis ir buvo tikras ir ge
ras lietuvis, ramus, taikus, 
mokąs su visais sugyventi 
žmogus.

Velionis gimė Dainavos 
kaime, Trakų apskr., į JAV 
atvažiavo 1907 m., jau ati
tarnavęs rusų kariuomenėje, 
dalyvavęs rusų-japonų kare. 
Visa laika cm.'onn T -munllu— ——f C) *7

ir j*o apylinkėse. Gyvenda
mas čia 56 metus, jis išvarė 
gilią vagą lietuvių veikloje, 
kuri ilgai ilgai bus matoma.

Velionis jau apie 10 
tų buvo invalidas, iš .. 
paralyžuotas, bet visą laiką 
domėjosi lietuvių gyvenimu, 
skaitė kelis laikraščius.

Mirė sulaukęs 84 metų, 
palikęs žmoną, dukterį, du 
anūkus, 3 podukras ir 3 po
sūnius.

Gili užuojauta velionio 
šeimai bei giminėms, o Tau, 
Stosy, amžinos ramybės.

L. Paulauskas

bet kuriam šventei ruošti 
komiteto nariui. Jeigu iš šei
mos vaišėse dalyv aus du na-

Prisiminta, kad šiemet tu-
___  ri būti LDD ir LSS suvažia-

menate apie rinkimus į Pir-. v*maį; Brooklyniečiai manoJriai, turės sumokėt $5, vie- 
mąją Rusijos dūmą? Ko kad jie turėtų būti So. Bos-į nas asmuo moka 3 dol. 
žmonės laukė tada iš dūmos t°nę, nes čia leidžiamas Ke- šventei mošti komitetą 
atstovų? i ^ivis ir veikia stambi LDD -

.. . .'21 kuopa. Brooklyniečiai
fra suminėti klausimai mėgsta Bostoną ne mažiau 

tikslu sukelti arba pažadinti kaip Brooklyną. 
ir atkurti atmintyje įrašytus ,
to meto vaizdus, žmonių no- P* anas Spudys dar tebeke- 
rus bei dėl to meto įvykių kauja. Jis jau buvo Los An- 
jų samprotavimus. Kiekvie- &eles, ^an Francisco, Seatt- 
nas atsiminimų rašytojas ar 0 J?uo metu >ra Miami, 
pasakotojas, žinoma, palies! [la-Jls m.ėnesĮ keliauja, 
tik tnkinc dalvkus. kurie vra bet f.ai neketina grįžti, žada 

pabūti Floridoj kiek ilgiau, 
nes ten daug dzūkų.

Povilas Kriaučiukas

apylinkėje valstiečių sąjun
gos atsišaukimai? Gal pa-

tik tokius dalykus, kurie yra 
jam įstrigę ir kuriuos nebus 
sunku atkurti.

sudaro šie asmenys: garbės 
pirm. kun. kleb. J. Kinta, 
pirm. Antanas Masionis, vi
cepirm. ir iždininkas Anta
nas Gudonis, sekretorius Fe
liksas Misiūnas, naiys meno 
reikalams Antanas Rugys, 
rezoliucijų sekretoriai—Da- 
rtta Dutkutė ir Vaclovas Či- 
žiūnas, nariai—Jonas Sprai- 
naitis ir Marcelinas Senulis.

Įėjimas į minėjimą bus 
laisvas ir nemokamas, bet 

Floridos sugrįžo į Linden, i salėje bus renkamos aukos

LONG BEACH, CAL.

išLaukiame spaudos atsilie
pimų bei šiais įvykiais suin.
teresuotų žmonių pastabų, takiame,
patarimų. Kad galėtume sa-: 
vo sumanymą bent patenki-! New orką užpuolė snie 
namai atlikti. gas ir dideli šalčiau

Adresas: J. Šmotelis, 7114 Vienas iš dalyvių
S. Campbell-a^Ave, Chicago 
29, III.

|
Juozas P. Varkala,

Amerikos L. Istorijos D-j’osĮ 
pirmininkas

Martynas Gudelis,
vicepirmininkas
Juozas Šmotelis,

sekretorius

N.J., bet Brooklyne dar ne-! Lietuvos laisvinimo reika-

Turėsime chorą

Mūsų klubas turės chorą.
lams. Negalintieji dėl labai m’ntĮ iškėlė Š
svarbių priežasčių minėjime - 1 ancius’ te paieme P. At

DETROIT, MICH.

dalyvauti, prašomi savo au
ką atsiųsti komiteto iždinin
kui Antanui Gudoniui aukš
čiau nurodytu adresu.

Šventei rengti komitetas

BROOKLYN, N. Y.

Bus ir šiemet margučių
vakaras

SLA 352 kp. susirinkimas

į Kitas kuopos susirinkimas 
j bus kovo 3 d. 12:30 vai po- 
j piet Lietuvių namuose. Visi 
• nariai prašomi dalyvauti.

Praeitame susirinkime į 
kuopą įstojo keli nauji na
iiai. Malonu būtų, kad ir ki. 
tame susirinkime kuopa pa
didėtu keliais nariais.

LOVVELL, MASS.

Minėsim Lietuvos valstybės 
" atstatymo sukaktį

1918 m. vasario 16 d. Lie
tuvos Taryba paskelbė at
statanti Lietuvos valstybę. 
Tos svarbios dienos 45 metų 
sukaktį minėsime šį sekma 
dienį,

ko ir D. Mekišius. Vasario 2 
d. jau buvo pirmoji repetici
ja P. Atkos namuose. Susi
rinko 14 dainų mėgėjų. Cho
rą mokyti apsiėmė S. B. Kai. 
vaitis. Jis ir Bruno Morkis 
žadėjo parūpinti ir gaidas.

Kviečiami visi, kurie tik 
mėgsta dainą ir gali dainuo
ti, dėtis į chorą.

A.
LONG BEACH, CAL.

vasario 24 d. 2 vai 
ĮSLA 352 kuopos koncertas popiet, D.L.K. Vytauto Klu-

ši šeštadienį, vasario 23 
Vasario 10 d. Spūdžių na. j d- 7 vai. vak. Lietuvių na

muose buvo Lietuvių Darbi- Į muose. 3009 Tillman Street 
ninku Dr-jos 7 kuopos narių! rButternute gatvės kampas) 
susirinkimas, kuriame daly-! bus SLA 352 kuopos vakaas, 

dašimčiais? 12. Ar jūsų vav0 apie 20 narių. i kurio programą atliks Cle-
miestelyje buvo žydų? Ari Jame išklausyti valdybos! v^ando baleto šokėjų gru- 
nebuvo skatinami žmonės j pranešimai, nutarta ir šie- ' talentingos jaunos Joku- 
mušti žydus? 13. Ar siautėjo met balandžio 27 d. 7 vai.

vakare Lietuvių Piliečių 
Klube (280 Union Avė.) 
rengti tradicinį margučių

dainų prieš žydus? 11. Ar 
esate savo apylinkėje girdė
ję apie juodašimčius? Ką ta
da žmonės įsivaizdavo juo-

baitvtės ir Tautinių šokių 
grupė iš Toronto, visi SLA 
nariai.

Gros geras Windsoro or-

jūsų apylinkėje baudžiamie
ji rusų kariuomenės būriai?
Ar buvo nuo baudžiamųjų 
būrių nukentėjusių? Ar bu
vo iš jūsų apylinkės už revo. dovanos už gražiausius mar-' užkandžių, alučio ir kitokių

vakarą. Kaip kasmet, bus 3 kestras. bufete bus gardžių
J__ --X X •_____ olnAJ/s

bo salėje (Central gatvė). 
Meninę programą atliks

Bostono Lietuvių Mišrus 
Choras, kuriam vadovauja 
komp. Julius Gaidelis.

Kalbės rašvtojas Stasys 
Santvaras iš Bostono.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimas suteikė di

gardumynų. Visi bus paten
kinti, todėl iki pasimatymo'

Ona Balčiūnienė

Šį šeštadienį, vasario 23 
d., 6 vai. vak., Mašinistų sa
lėje (Elm Avė) Lietuvių klu. 
bas rengia Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 45 
metų sukakties minėjimą.

Minėjime dalyvaus ir 
miesto burmistras, meninę 
dalį atliks Stasio Kalvaičio 
vadovaujamas klubo narių 
choras.

Po oficialaus minėjimo 
veiks bufetas, jame bus ga- 
Hma gardžiai užkąsti ir troš
kuli nuraminti.

Klubo valdyba kviečia vi. 
sus Los Angeles ir apylinkės 
lietuvius minėjime dalyvau
ti.



Puslapis ketvirtas

Iš pavergtos Lietuvos
BOLŠEVIKIŠKAS

BEŠALIŠKUMAS

KELEIVIS, SO. BOSTON________

PABĖGO IŠ JŲ "ROJAUS"

Triukšmas dėl JAV bos Įstaigos darbuotojai. Le- 
komunistu ! ono Pruseikos vardo kultu-

, i»,r • . . 'ros namuose posėdžiavę a-
I agal J aV įstatymą y-j prekybininkų, darbi-

munistų partija tun reš^-i ,įr kų įr kt ‘
motis kaip svetimos valsty-• Saha kitų> kaibėjusi Ky-
bės agentas, i >"] baitų maisto prekių parduo.
mo nevykdė, todėl teismas tuv^g vedėja Al. Tichomiro- 
j4 nubaudė pinigine bauoa. <a . susirinkimą buv0 atsi. 
Nutarimas apskųstas, u ai negusj skuncĮu pageidavimų 
ilgai tęsis, kol byla baigsis * r

Maskva davė Įsakymą kel.
knygą. Ji sakė: bėda, kad 
kartais tenka rausti ne dėl

ti dėl to triukšmą, todėl net gavo kakės... Fabrikai labai
Lietuvos laikraščiuos spaus
dinami laiškai prezidentui 
Kennedy, kuriuose protes
tuojama, kad persekiojami

netikusiai Įpakuoja prekes. 
Kai žmogus paprašo maka- 
ronų ar sausainių, mes pa-

Praeitų metų rudeni JAV , 
lankėsi Sovietijos rašytojų 
ir aktorių grupė. Joje buvo 
ir žinomas rašytojas Nekra
sov. Grįžęs jis "Novyj mir“ 
žurnale parašė savo Įspū
džius.

Nekrašo v nepašykštėjo ir 
juodų dažų Amerikos gyve
nimui, bet jis išdrĮso parašy
ti, kad kai kas jam ir patiko.

Už tai "Izvestija“ laikraš
ty jis gavo baisios pylos. 
Kaip, girdi, drįso Nekrasov 
parodyti abi pusi amerikie
čių gyvenimo. Tai „buržua
zinis objektyvumas*4.

"Izvestija** puola Nekra- 
sovą ir už tai, kad jis nepa-

Harald Kynholl, 11 m., ir jo draugas Juergen Hilmer, 
12 m., linksmi užkandžiauja Hanovery (Vakarų Vo- 
kietijoje), perplaukę per jau dalinai užšalusią Elbės 
i.pę iš Rytų Vokietijos. Haraido motina jau seniau 
buvo pabėgusi Į N ukarus iš komunistinio “rojaus“.

Nr 8, Vasario 20, 1963

JAV NEPRIPAŽĮSTA LIETUVOS PAVERGIMO
/ —

JAV valstybės sekretorius į laisvę ir tautinį apsispren- 
Dean Rusk > atsiuntė Lietu- dimą. Dėl to* priežastie* mo
vos atstovui Juozui Kajec- • sų vyriausybė ir toliau nepn- 
kui šitokį raštą: i pažįsta prievarta įvykdyto

Leiskite man, Jungtinių Lietuvo* įjungimo į Sovietų 
Amerikos Valstybių vyriau-j Sąjungą. -Mes -pasitikime, 
sybė* ir gyventojų vardu; kad lietuvių įrodyta* pa*i- 
perduoti šiltu* šio krašto; šventimas laisvei ir teisin- 
sveikinimu* lietuvių tautai,! gumui, kuo daugeli* jų yra 
švenčiančiai 45 metų savo į praturtinę • ir • mūsų pačių 

J valstybės nepriklausomybė*; kraštą, gerai jų tautai patar- 
atkūrimo sukaktį. Amerikie-, naus pastangose pasiekti 
čiai pasilieka stipriai įsitiki, i priklausomų teisų atstaty- 
nę, kad jūsų žmonės, kaip ir mą. Nuoširdžiai Jūsų 
visos kitos tautos, turi teisę Dean Rusk

V. TYSLIAVIENĖ 
GUDRAUJA

keiius dar Įsukam Į popierių, 
patys tikrieji, patys nuo- . nes g^da kitaip žmogui pa- j lankiai atsiliepė apie sovie- 

seklieji savo tautų reikalų (juotk I tų valdžios atstovą, kurį
reiškėjai“, teismo sprendi 
mas vadinamas "negirdėtas 
istorijoje** ir t.t.

Sovietijoje tegali veikti 
tik komunistų partija, visos 
kitos uždarytos. JAV komu
nistų partija yra legali. Ji 
čia, visomis demokratinėmis 
laisvėmis naudodamasi, rau
siasi po savo krašto pama
tais. Niekas jos nepersekio
ja, tik reikalauja užsiregist
ruoti, kad esi svetimos vals
tybės agentas, lo reikalau
jama iš visų organizacijų ir 
asmenų, kurie atstovauja ne 
šio kiašto reikalams.
Paskelbė peticiją ištremti

Impulevičių, Paškevičių

(E) Vilniaus "Tiesa“, 
anksčiau paskelbusi apie 
Chicagoje buvusi mitingą 
vad. karinių nusikaltėlių rei-

Pasirodė, silpniausia pre
kybos vieta tai—valgyklos. 
Žmonės reikalauja (skun-

Maskva buvo paskyrusi eks 
kursantams „saugoti.**

Nekrasov parašė, kad juos
džiasi), kad jose būtų gali- sekęs enkavedistas neleisti
ma pavalgyti pigiai, skaniai, 
maistingai ir greitai, kad bū
tų daugiau patiekalų iš mil
tų, pieno ir daržovių. Kultū- 
ios srity vėl nusiskundimai. 
Esą, daugeli dienų kultūros 
namai būna tušti, apleistas 
nino teatras.

Kamerinio orkestro 
gastrolės

(E) Vasario 1 d. Į Urainą 
išvyko Sauliaus Sondeckio 
vadovaujamas Vilniaus ka
merinis orkestras, šalia Ba
ko, Vivaldi ir kt. kūrinių 

Įtraukti ir lietuvių muzikos 
pavyzdžiai. Orkestre daly
vauja keli solistai, jų tarpe 
ir Helsinkio festivalyje pia

nai elgęsis, neleidęs niekam 
kiek ilgiau nuo grupės pasi
traukti, dažnai "skaičiuoda
vo mus kaip viščiukus“.

Taigi, pagal "Izvestijas**, 
Nekrasov būtų buvęs beša- 

jei būtų viską, ką

Brangus broliai ir sesės!
Švenčiame Nepriklauso- šiame krašte jau trečiasis 

mos Lietuvos 45 metų su-! dešimtmetis vadovauja A- 
kakti. Vasario 16-tos dienosi merikos Lietuvių Taryba. Ji 
iškilmėse tauriai prisimena-1 neseniai persitvarkė ir savu
me ten,* prie Nemuno kran--sias gretas bei veiklą sustip
tų, žiauių mūsų Tautos liki-įrino. Vieningai paremkime

JAV matė, su žeme sumai
šęs, o jeigu jis paminėjo ir 
jam patikusių mažmožių, jis 
nusikalto.

Štai kodėl ir Į JAV atsiųs
ti sov ietų korespondentai tik j jįtikos įvykius. Mūsų dėme- džiai jus kviečiame: 
viską juodai tepiesia., Ta,p si kreipia Amerikos Vals. Gausiai da!yvauti šfa}

metų Vasario 16 d. iškilmė-
elgiasi ir lietuvis Albertas 
Laurinčiukas.

NAUJIENA

kalu, dabar (23 m.) paskel-, ėjusią vasarą pasižymėjęs 
altistas—P. Radzevičius.bė mitinge priimtąją petici-

ciją JAV teisingumo mims-
teriui Rob. Kennedžiui. Pe- Kasta urna su
ticijos tekstas anglų k. jau Mačio-Kėkšto palaikais 

buvo paskelbtas "Vilnies** j <E) Sausio 30 d. Vilniaus 
dienraštyje, Chicagoje. Pe-j ladijo pranešimu, buvo ras- 
ticijoje nurodyta, kad tame ta urna su 1902 m. JAV-se 
mitinge 1962 m. gruodžio 8 mirusio poeto, publicisto, vL

Keleivio administracijoje 
ralima gauti ir šias knygas:

VLADAS NAGIUS-NA-
nF.VI^IIJS Lo, avuAnim/i av 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa

d. Mildos salėje buvo susi 
rinkę .JAV piliečiai—"žydai, 
lietuviai ir slavai**. JAV gen. 
prokuroras (teisingumo mi
nisteris) prašytas "Ant. Im
pulevičių ir MečĮ Paškevi
čių, pasivadinusį Miku Po- 
vilioriu“, ištremti Į Lietuvą 
arba grąžinti Lietuvai. Pe
ticiją pirmuoju pasirašė kaž
koks prof. B. Kubilius ir du 
nelietuviai.

Ta pati "Tiesa** (22 nr. 
sausio 26 d.), nesiliaudama 
varyti akciją dėl Impulevi- 
čiaus grąžinimo, pranešė, 
kad ir Philadelphijoje susi-

suomenės veikėjo palaikais 
ir dabar pastatyta literatūri
niame muziejuje. Pagal J. 
Aisčio duomenis Liet. Enci
klopedijoje (17 t.), J. Ma- 
čys-Kėkštas JAV gyveno 
dvejus metus, jam 1902 m. 
mirus džiova, palaikai buvo 
sudeginti, o 1938 m. dr. J. 
Baltrušaitienė-Želvienė urną 
su poeto palaikais perdavė 
\ ytauto Didž. Universiteto 
rankraščių skyriui Kaune. 
Nors dabar bolševikų garbi
namas, tačiau Kėkštas, tei
gia Aistis, nėra buvęs revo
liuciniu dainiumi. Jis buvęs

nai ir aiškiai yra išryškinęs.
Tuo pačiu laiku dėl Pabalti
jo laisvės besidarbuoją su- ----- -—
pranta, kad šis tikslas trum_ Vienybės leidėja \galeri
jų laiku nepasiekiamas, kad ja Tysliavienė, nuvežusi į 
is reikalauja intensyvaus Vilnių ir ten Rasų kapinėse 

darbo. palaidojusi savo vyro pele-
Informacija ir propagan-j nus, grižo labai gudri, 

la yra svarbiausios priemo-į Ji žino, kad: 
lės palaikyti pavergtose tau
tose gyvą rezistencinę dva
sią. Programų transliavimai 
per radiją yra veiksmin
giausia priemonė pasiekti 
žmones už gelešinės uždan
gos ir juos painformuoti.
Aukšto lygio programų 
transliavimas Į Lietuvą, Lat
viją ir Estiją yra būtinas da_

"ruošiantis minėti Vasa
rio 16 ir norint sustiprinti 
pastangas kovoje už Lietu
vos nepriklausomybės atga
vimą, būtų naudinga ir kai 
kuriems laisvinimo veiks
niams apsilankyti krašte, 
kad savo veiklą čia geriau 
suderintų su bekintančia pa
dėtimi Lietuvoje. Iš anapus

mą komunistinėje vergijoje. Amerikos Lietuvių Tarybos bartinėje politikos padėty, žiūrint, kai kuris mūsiškių 
Peržvelgiame spaičiai besi-į žygius ir darbus. j Laiške prezidentui pa-

Nuošir- brėžta, kad transliavimas 
per Radio Free Europe Į Pa
baltijo kraštus lietuvių, lat
vių ir estų kalbomis juo la
biau pasidaro aktualus, kai 
pagalvoji apie geografinę- 
politinę svarbą pusseptinto 
miliono pabaltiečių, gyve
nančių labai svarbiame stra

bei Nepriklausomybės,

kreipia
tybių vadovybėje vykstanti 
laisvojo pasaulio kraštų šal-iį^ 
tojo karo kova su Sovietų! ’ ... . . , . .
Saiunga ir josios talkinin- -♦ leningai kelti s\ arų 
ka-ą balsą prieš musų Gimtojo

Šioje žūtbūtinėje demo-‘k,^‘? sovietinę okupaciją Įr 
kratinio pasaulio akcijoje're‘kalautl L,etaTa* La“ve* 
jokiu būdu negalime pasilik
ti pasyviais, neutraliais, bet

Jteginiame plote. Užsispyru-
o __ J šiai besipriešiną pabaltiečiai
o. n™ pagai »vo is-, say0 prisirišimu prie Vakarų 

galės siais metais kiek di- rprivalome visomis savo jė
gomis tąją Laisvės kovą pa-iresne pinigine auka šventą 

i i remti ir kartu Brangiajai! Lietuvos laisvinimo kovą.
\ei s ų, psl., kaina^6.s £įetuvaį Laisvės ir Nepri-1 Savas aukas skirti Ameri- 

onas Autis, POEZIJA kiausomybės siekti. Nė vie- i kos Lietuvių Tarybai
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Abi knygos labai tinka 
padovanoti gimimo, vardi
nių ir kitomis progomis.

Br. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II

ir
Įteikti jos skyrių surengtose 
Vasario 16 d. iškilmėse arba 
siųsti Amerikos Lietuvių Ta
pybai šiuo adresu: Lithuani
an American Council, Ine., 
6818 So. Western Avė., Chi-

nai akimirkai negalime pa
miršti, kad politiniams išei
viams išblaškyti bei sunai
kinti mūsų priešas—Sovietų 
Sąjunga netaupo nei lėšų, 
nei priemonių. Įkiria ir ap
gaulinga propaganda, bei į cago 36, Illinois, 
neva kultūrinio bendradar- Pasirašė:

tomas, 336 psl kaina So biavimo ar ryšių palaikvmo n r - i r.^
Leonard Valiukas, LI- ,u kraštu nriedan : Dr* St* Blczls’ Jonasou gimtuoju kraštu piledan-, -j Algirdas Kaulėnas, 

M. Krupavičius, dr. P.
THUANIA LAND OF HE-
ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina $4.75.

dejavimai Lietuvoje vykdo
momis statybomis.

Sausio 24 d. tas radijas 
paskelbė iš Tauragės, kad 
jau 10 metų ten statoma čer_

pasaulio lietuvius suskaldyti, 
susilpninti ir kaip valingus 
Lietuvos kovotojus likviduo
ti.

daręs "antifašistinis komite. Į nemažų gabumų lietuvis po- 
tas“ iš Įvairių tautybių at- j etas-patriotas, naujų kelių 
stovų ir šie taip pat reika- į pradininkas. !
laują impulevičių perduoti! Ir Lietuvoje minėjo Volgos 
arba "bent išvyti ji iš Phi- ne Stalingrado mūšį ’ 
ladelphijos“. • _
„.. . t - i (E) Vasano 1-3 dienomis
Kijevo studentai į v ilmų j pavergtoje Lietuvoje lei- 

(E) Vasario 3 d. Į Vilnių ■ ūžiamoje spaudoje, per ra- perprojektuota. Esą,
pasisvečiuoti atvyko trauki- ^ijų, susirinkimuose buvo Planuotojai vis ginčijasi, ką 
niu 500 Kijevo politechnikos plačiai minėtas "legendari- Suminti Tauragėje, 
instituto studentų. Įprasti;™5 mūšis“ ties \olga, Įvy-1 . Dabar juokiamasi, kad 
vad. "draugystės traukiniai“ 1943 m. Minėjimuose, v amzdžiams Lietuvo je

daug kalbame ir rašome, ne
retai dėl smulkmenų, rodos, 
kalnus nugriausime, o tačiau 

pių-drenažo vamzdžių ga- svarbioje politinėje veiklo- 
! mykla, tačiau kada ji bū- je mer kai aukojamės Tau- 

ianti baigta, niekas nežino.

Mačiulis, dr. Ant. Montvy 
das, Pov. Norvilą, inž. K. 
Martynas Purvinas, dr. K. 

. Šidlauskas, Valerijonas Šim-
Esame,gerokai su.-^kaldę, > kuSj Liuda* Šmulkštys, Vin

cas Šmulkštys, Ant. Stan
kus, Jonas Valaitis, dipl. 
agr. Ant. Virbickas.

idėjų yra svarbūs perteikė 
jai laisvės idealų kitoms So
vietų Sąjungos tautoms, ypa
tingai rusams.

Laiške duota ir daugiau 
svarbių motyvų, Į kuriuos ti
kimasi atitinkamo reagavi
mo. Laišką pasirašė visų tri
jų pabaltiečių bendrinių ir 
centrinių organizacijų (A- 
merikos Lietuvių Tarybos, 
Amerikos Latvių Sąjungos 
ir Estų Nacionalinio Komi
teto) pirmininkai.

ALT Biuras

AUKOS ALT

Red. pastaba: Šis atsišau.

veikimas čia jau atrodo nai-
vus**. (Vienybė Nr. 5.). 

Taigi, ji žino visos mūsų
"aukštosios“ politikos pasi
sekimo paslaptis, bet jas pa
silaiko sau, ir savo kelionės 
Įspūdžių nutarė dabar ne
skelbti.

Tegu ji ir toliau gudrau
ja, nes jau dabar galima aiš
kiai pasakyti, kad ir ji rašys 
taip, kaip jos laikraščio re
daktorė Salomėja Narkėliū- 
naitė: visko bus viena pusė 
nutylėta.

Kad ne kitaip ir Valerija į 
tą dalyką žiūri, jau gana aiš
ku iš jos gudrių užuominų 
apie savo kelionę.

Štai jau minėtame Vieny, 
bės Nr. 5 Įdėtos kelios nuo
traukos iš Lietuvos. Vienoj'e 
ją matome svečiuose pas ra
šytoją A. Gricių-Pivošą. Po 
nuotrauka tarp kitko para
šyta:

"A. Gricius 1941 m. su 
šeima buvo ištremtas Į Sibi
rą ir Į Lietuvą grĮžo Palec
kio pastangomis“.

Ir tame sakiny pusė teisy
bės nukąsta.

A. Gricius, Įpratęs kailį
Iki šiol, be paminėtų anks

tyvesniuose pranešimuose 
aukų, Amerikos Lietuvių keisti, tuoj tautininko kailL 
Tarybai atsiuntė dar šie as- ™us nusimetė ir visa dūšia 
menys: .atsidavė komunistams. To

Po $50.00 dr. Pr. Jaras ir dėl jis tuoj buvo iš Sibiro pa-

svečius iš Sovietijos Į Lietu
vą atgabena jau ne pirmą 
kartą. Ant traukinio vagono

žinoma, jau neužsiminta, 
kad tai buvęs Stalingrado 
mūšis. Lietuvoje net ir Pa-

Kaune pilna tos Įmonės brė
žinių, o pati Įmonė jau ketu
ris kartus buvusi projektuo.

žaliavos (molio) pakanka, 
tad geriau gaminti kanaliza
cijos vamzdžius, žaliavą

buvo užrašai: taika, mir,į'an£°s poilsiautojai (o jie tiektų Laltaarusija ir... bū-
Frieden, paix. Studentų sve-i ftau^umoJe atvykę iš "bro- 

‘ liškųjų respublikų“ -E.) bu
vo sukviesti Į kultūros na
mus išklausyti Pakomovo

čių tarpe buvo ir per 100 
užsienio kraštų studentų, be. 
simokančių Kijevo politech
nikos institute. Tris dienas 
Vilniuje viešėję, studentai 
apžiūrėjo architektūros pa
minklus, buvo vedžiojami ir 
po Įmones.
Ky bart iečiai nusiskundžia: 
trūksta rūpesčio žmogumi

(E) Sausio 15 d. Kybar
tuose buvo susirinkę buities 
klausimų aptarti Vilkaviš
kio rajono Kybartų miesto 
kultūros, buitinio aptarna-
vimo

tos reikalams. Priešas tuo S klynas gautas vėlai, todėl 
sumaniai naudojasi. Tad P1 ieš vasario 16 d. nebegalė-
šios Tautos šventės proga jome išspausdinti. Spausdi 

name dabar, nes dar ne vi- 
5 sur Vasario 16-sios minėji-

yžkimės būti vieningos ko
vos talkininkais ir pažadinę 
savyje gailestingąją lietuvis, i mai pasibaigė. Iš antros pu- 
kąją širdi bei sveiką ūkinin- į sės, nevisi galėjo juose da- 
kišką protą, prisiminkime į lyvauti ir auką Įteikti. Atsi
gavo pagrindines pareigas į šaukimas jiems primena šitą 
savajai Tautai ir Valstybei, pareigą ir nurodo, kam savo 

Lietuvos laisvinimo kovai auką atiduoti.

tų tarprespublikinis bendra, 
vimas. Girdi, Įklimpo varg
šai planuotojai, o jie, "regis 
labai diplomuoti ir gana so-

paskaitos, pažiūrėti doku- ėdžiose kėdėse sėdi.“
mentinio filmo "Didysis mū. 
šis prie Volgos“

Įmones projektuojamos 
ir perprojektuojamos...

(E) Nors sausio mėn. Lie-

Opera rusų kalba
V alst. akademiniame 

peros ir baleto teatre Vilnių 
je sausio 22 d. pirmą kartą 
pastatyta Rimskio Korsako-

o-

tuvoj'e vyko triukšmingi mi.! v.° °Pera ”Mozartasir Salie- 
tingai Elektrėnuose ir Kė- ^*1 °PeJ'a atliekama rusų 
dainiuose, gerbiant elektri
nės šiluminės ir chemijos 
kombinato statytojus, tačiau 
peiV ilniaus radiją pagrečiui

kalba. Ją pastatė J. Gry
bauskas, o pagrindinius 
vaidmenis atliko tenoras

Reikalaukim žodžio Lietuvon!
Šiomis dienomis ALT pir. į vo. Laiško nuorašas yra pa-

mininkas ir Bendrojo Ame 
likos Pabaltiečių Komiteto 
pirmininkas L. Šimutis iš
siuntė JAV prezidentui J. 
F. Kennedy išsamų laišką. 
Jame prašo to komiteto var
du paitaigoti Laisvosios Eu
ropos Komitetą (Committee 
for Free Europe), kad Free 
Europe radijo programa bū
tų transliuojama i Lietuvą,

kun. J. Dakinevičius.
J. Kibort $25, kun A. E- 

zerskis $20.
Po $10: prel. F. Bartkus, 

dr. P. Kazlas, prof. J. Kup- 
rionis, J. Stankus, P. Jaku- 
baitis.

Po $5: kun. V. Širka, dr. 
P. Stančius, J. L. Babrys, 
kun. V. Valis, Fr. Pūkas.

M. Šaltenis $3.
Po $2: V. Romanas, J. A- 

1 reška, V. Ambroze.
’ Po $1: L. Bagdonavičius, 

Kan. V. Zakarauskas iš Chi
cagos surinko iš lituanistinės 
mokyklos mokinių—$80.

Visiems aukotojams ALT 
labai dėkingas.

ALT Biuras

leistas (o gal ten nebuvo su
spėjęs nė nuvažiuoti) ir per 
Maskvos radiją pradėjo 
plakti nacius ir lakštingališ. 
kai giedoti apie komunistus, 
kvietė jų laukti sugrįžtant 
išskėstomis rankomis.

Ar jis tai padarė Paleckio 
paskatintas, mes nežinome, 
bet aišku kiekvienam, kad’ 
taip ištikimai komunistams 
karo metu tarnavusiam po 
kai o nebebuvo reikalinga 
kieno nors pastangų, kad 
galėtų grįžti Į Lietuvą.

J. V-gas

Virgilijus Noreika (Mozart) Latviją ir Estiją pabaltiečių
ir kooperatinės preky- nuskambėjo nusiskundimai, ir R-Sipai*is (Salieri). kalbomis, ko ligi šiol nebu- kurią JAV prezidentes daž

siųstas Valstybės Departa 
mentui ir John Ridchardson,
Committee for Free Europe; vyžota, lopyta mano Lietuvė- 
pirmininkui. i lė. bet mano! Lininiai, arielki-

Laiške tarp kitko pabrė-; niai. mėšluočiai, dažnai padlecai 
ziama, kad Pabaltijo žmonių tie lietuviai, bet—mano broliai1 
laisves ir nepriklausomybės, j. Tumas-Vaižgantas
siekimas Pabaltijo valsty
bėms vra ir bus svarbus tiks
las. šio tikslo siekia visi lais
vę mylį žmonės. Tą tikslą 
turi ir JV užsienio politika,

Pakalbinkime draugus, kai
nynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį." Kaina me
tams penki doleriai.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran- 
amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 

dolerių.



KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penktasNr 8, Vasario 20, 1963

KERŠIJA TEISĖJUI 
KUPKAI

I

Bostoniškio "Heraldo“ [ 
bendradarbis U. Farrell pra
neša, kad Massachusetts le
gislatūroje esąs Įneštas Įsta
tymo sumanymas (House 
Bill 440), kuiiuo reikalauja
ma paskirti komisiją Brock
tono apygardos teismo pir-

j mininkui teisėjui Kupkai 
"ištirti“.

Tokia komisija turėtų su 
sidėti iš septynių narių: 
dviejų senatorių, trijų legis- 
latorių ir dviejų gubernato
riaus paskirtų asmenų. Ji

1926 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)

Pajauju
Seimą paleidus ir naujų

rinkimų neskelbiant, buvę 
energingesni seimo nariai— 
Pajaujis, Mikulskis, Pa- 

.1 plauskas, Plečkaitis, Ke- 
. dys—griebėsi savo iniciaty

vos diktatūrai nuversti.
Seimo narys Aleksandras 

Tornau buvo bandęs sukeltiI V VA > • • • , • * • 1
Įpareigojama ištirti teisėjo Provincijoje stovinčią a

sinti pasiuntė du kaiiuome- 
į.ės pulkus, 7-tą ir 8-tą, kurie 
atvyko vakare, apie 5 valan
dą. Tauragėje, Šilalėje, 
Skaudvilėje ir Eržvilke Į- 
vykdyti plataus masto suė
mimai, areštuota 205 asme
nys. St. Mikulskis žuvo, oį 
kap. Majus ir agr. V. Mic-Į 
kus pabėgo užsienin. 

Tauragės sukilimą malši-

LENGVIAUSIAS BALIONAS

Tai daug lengvesnis balionas, negu tie, kuriais naudo
tasi pirmojo ir antrojo pasaulinio karo metu. Jis gali 
pakilti iki 40.000 pėdą su 10,000 svaru sveriančiais 
įvairiais tyrimo instrumentais.

..----- ------------- ----- ----- . . . . , nant, buvo paiodvtas ypa-
Kupkos "elgesi, etiką ir tem. nuomenę pnes pei v eisrni_ tįn kariuomenės žiauru-
peramenų“. ' i«‘nkus dar,.gu.°^zl<>..1? d”jmas ir buvo sušaudyta ne-

Nejaugi teisėjas Kupka jeti j? nepalatke hau i mažiau 35 sukilėliai arba
(lietuvis) iš tik»-ųjų elgiasi • va,L _ . ..
netinkamai? 1 J,uo.zas Pajaujis susidėjo

Jis elgiasi, kaip rimtam,- ka! kuila*s kans įais pa-

šiaip pakliuvę po ranka, bet 
buvo paskelbtos tik aštuonių1 
sušaudytų pavardės (žiūr.

stengiasi jam keršvti. Ir ši-',, ajaujj* . ko juos sutikti Kauno sun-
i tas Įstatymo sumanymas ”iš_ ^ąuko teismo nu jaustas mir- kiųjų darbų kalėjime jau iš
tirti jo elgesį“ esąs padary- V.es ^Utme kar!u.su ema}_ buvusius ten dešimti metų, 
tas tain nat kei-što siimpti-l clu» ^et pasigailėtas .n \e- bet. griežtai atsisakančius ra- 

liau ištremtas užsienin.

Vosylius
Studentas Andrius Vosy

lius, kartu su Bulota ir Mar
tynu Gudeliu, 1928 m. Įvyk- 

kiųjų darbų kalėjime jau iš- Į dė pasikėsinimą prieš min.

— Nu, Maiki, kokių nau-jrens ir padarė daug mistei
jienų tu man šiandien paša- į kų, akurat kaip jaunas pre- 
kysi? j zidentas.

— O gal būtų geriau, kad Į — bet nesakyk "mistei-
nors kartą tėvas ką nors: kų“, tėve, o sakyk: padarė 
man pasakytum? i klaidų.

— biur, Maik, aš galiu pa- j — Okei, Maik, tebus mis- 
sakyti. Jeigu nori, tai aš ga-j teikai klaidos. Pirmiausia

tas taip pat keišto sumeti 
mais.

Minėtas laikraščio bend-' Tauragės sukilimas 
ladaibis sako, kad teisėjuiŽemaitijos sacialdemo- 
Kupkai pnmininkaujar.t, ne_: suorganizavo tikrą
seniai buvo svarstoma kri- j sukįlįmą prieš Smetonos 
minahne byla, kurioje vie-; diktatūrą, kuriame dalyva- į

bet griežtai atsisakančius ra 
syti bet kokius malonės pra
šymus.

Tuo metu Tauragėje buvo 
suimtas Tauragės miesto 
burmistras, buvęs St. Seimo 
naiys, Jonas Bildušas, kuris

pirm. A. Voldemarą. Volde
maras išliko sveikas, bet žu
vo jo adjutantas Gudynas. 
Andrius Vosylius buvo su-

O pats Studentų Sąjun
gos suruoštas minėjimas bu
vo puikus, kurio programai 
nestigo nei jausmo, nei 
Įdomumo, rašo M. Matulio
nis.

Kartu su M. Matulioniu 
reikia apgailestauti, kad 
Chicagos lietuvių jaunimo

gautas ir sušaudytas, o Bu- dauSu™. ‘ok*a apsileidusi, 
7 „ . _ i atsalusi lietuvio švenčiausiai

liu tau išvirozyt, kodėl svie. i klaida buvo ta, kad buvo 
tas neturi gana razumo. • (sutvertas tik vienas Adomas.

nas doroviniai iškrypęs as- Į vo s^ialdemokrat’ų b7s^ia- saugum° duomenimis Jau 
muo bu\ o kaltinamas nemo., revoliucionierių asme- 
įaliu elgesiu su mažamečiu nyg_ yas sukilimas Įvyko 
berniuku. Tos bylos metu 1927 m. rugsėjo 9 dieną. Ta- 
v ienas politikierius, Massa- me sukilime žymų vaidmenį 
chusetts legislatūros narys, suvaidino buvęs Seimo na- 
pi įėjęs pne teisėjo Kupkos jyg Mikulskis, ats. kap.
V 1 TIb V.age^dav*m! Majus, studentas varpinin-
kad byla būtų išspręsta kai- kas Banys, St. Paulauskas,

nuo birželio mėn. ruošęs su
kilimą ir tam tikslui suorga
nizavęs Respublikos gelbėji
mo komitetą. Pats Jonas Bil
dušas rašo, kad jisai buvo 
suimtas visai nekaltai, bet

lota ir Gudelis laimingai pa- į 
bėgo užsienin.

Vilkai

Rašant apie Voldemarą 
buvo suminėta, kaip jisai 
planavo Geležinio Vilko or. 
ganizacijos pagalba atsikra
tyti Smetonos, bet buvo iš
aiškintas ir pašalintas iš val-

! pareigai. O gal kitur ji ge-
resne

TEISININKŲ VADOVYBĖ

O kas sakė, kad netu- Vienam žmogui gyventi ant tn amojo naudai t. y., kad mokytojas F. Soltonas, agr.
viso svieto buvo markatna, ki įminalistas butų įsteism-; Vincas Mickus, Peteraitis, 

ta». Teisėjas Kupka jam at- vietos šauliai, kuriems vado-
n? viso svieto buvo markatna,

— O kam reikia, Maiki, nebuvo su kuo nei banano 
kad man kas pasakytų? Aš j pasidalinti. Nu, Ui Dievaskad 
pats žinau. sutvėrė jam J ievą. 15 e t ir čia

— Gerai, tėve, jeigu žinai,! buvo misteikas: Adomas
tai pasakyk. i pradėjo skųstis, kad dabar

— Olrait, pradėsiu r.uo' jis neturi nei pakajaus, nei
V-“-i. C Vuoin noc n

•akęs :
kafc±įS npsi L'altinsimri-in oru_'

nėjas, todėl nekišk savo no 
sies i mano pareigas.“ 

Politikierius labai

Tamsta nesi advo-'vavo Vaclovas Dikus.

laisvės. Nuėjo pas Dievą ir 
sako: sutverk daugiau žmo
nių, kad Jieva turėtų su kuo

pajuokai ir pasityčiojimui i džios. 1929 m. rugsėjo 23 d. 
saugumo policija ji surakino j naują ministeriu kabinetą 
geležiniais pančiais su kri-1 sudarė Smetonos svainis Jz.
minaliniais kaliniais ir ve
džiojo kaip retą žvėrį po 
miesto gatves. Vėliau jis bu
vo nuteistas mirties bausme, 

4 v ai. ry to apie 300 sukite- į pasigailėtas.

Į Lietuvių Teisininkų Dr- 
jos centro valdybą kores
pondentiniu būdu iši inkti 
New Yorko teisininkai: J. 
Šlepetys, dr. B. Nemickas, 
V. Sidzikauskas, M. Brakas, 
dr. A. Trimakas, A. Sodaitis, 
ir A. Ošlapas, kandidatais 

liko A. Senikas, dr. J. Petke
vičius ir V. Stašinskas.

} Reviijos komisiją išrink-Ai- v ....w: uroiunisAiai ur. v. uepas, 
A. Keturakis ir dr. B. Miko- 
nis.

Į Garbės teismą — Los 
Angeles teisininkai: dr. P.

Tūbelis su šiais ministeriais: 
Jonas Aleksa, Ignas Mustei
kis, Konstantinas Šakenis, 
Jonas Variakojis, Aleksand
ras Žilinskas. Voldemarą iš
siuntė ištrėmiman Į Plate
lius, vėliau Į Zarasus.

Tas volaemarininkų ir

lių susirinko Tauragės mo
kytojų seminarijoje ir iš ten 
puolė policiją. Puolimo me- 

j - . , , tu stud. Banys buvo sužeis-
į8 L^m.? .®yma”yynas’ tas ir jam buvo amputuota! Seimo nariai socialdemokra- kad tūtų ištirtas te išėjo

įniršo,
ir štai legislatūroje pasiropradžios. Gali būti, kad tau 

šita istorija atrodys juokin
ga, ale nesijuok, ba ji teisin-
g — Gerai, tėve, aš pasi-' susiedai daro, kas susipyko, temperamentas, 
klausysiu. Į kas nusipirko naują dresę, ir r ‘ 1

„ . . . taip toliau. Vienu žodžiu, ji- Pirmiausia, vaike as norj ka(] jai bfl klum ani. 
tau parodysiu

i,---- .---------------  — — v,, r, , ... ranka. Tauragėje ir keliuosepasikalbėti ir sužinoti, M{eltresys, etika, irjValsfiuose sukiIeliai pastotė

Alytaus sukilimas
Jis Įvyko tuo pat laiku, j 

kaip ir Tauragės sukilimas.

vaike, aš 
nors keletą 

davadų, kad iš tikrųjų svie
tas netui i razumo. Kai Ame

ja, kai aš išeinu žuvauti. Su
tverk jai klumpaniją. Ol-

tai — Plečkaitis, Paplaus
kas ir Kedys suorganizavo 
apie 200 vyrų, kurie bandė 
užimti Alytaus miestą. Su
kilėlių tarpe minėtini: Jz. 
Vaivada, Jz. Markevičius, 
Kazys Malinauskas, Olius

,11 <uumv. ĮVdi rait sako Dievas Us nesun-
rika su Anglija laimėjo pa- ku bus adarvti tik surask 
skutmi karą, tai areštavo vi. j man daugiau •Jn(llio Ado. 
sus Hitlei 10 genei olus n pa- į mas sako> moko yra pienti

j prie upelio, kur aš žuvauju. 
Visas krantas—vienas molis.

korė kaip karo kriminalis-i

TT . , . 1 savo valdžią, kap. Majus pa-
Heialdo rašytojas sa- si?kelbė karo komendantu 

ko, . kad panašių bilių jr išleido sekajitį įsakymą:
Massachusetts legislatūroje
pasirodo gan dažnai. Jų mo-! Įsakymas,
tyvas visada esąs grynai as-Į
moninin vtnEfirl’ riai, darbininkai ir valstiečiai,!me 1 10 pobūdžio noi as krauia dėl Lietuvos kio dvaro, Kazys Marcinke-

a’Xaei± “ vičius Kazys Kučinskas Rm
nors pasitarnauti. Ir šiemet u kra“M dėl žraoniy laisv4s- Jie denU ka‘m° " BuJanaus as 
keletas tokių projektų esą šiandien sutriuškino smurtinin- 
jau Įnešta. Paprastai jie esą kus’ krau»erlus dvarininkus, 
taip gudriai suformuluoti,

smetonininkų susipiovimas| Pamataitis, dr. V. Raulinai- 
suskaldė tautininkų partiją, tis ir K. Dapšys.

Viso labo balsavo 121 
draugijos narys.

iššaukė teroro aktus ir ka
riuomenės sukilimus. Žino
miausias teroro aktas buvo, Į 
kai du saugumo agentai,! 
Geležinio Vilko nariai, ban-i
dė peiliais supiaustyti vi-!

Narsus mūsų kariai savano-’--------------------------------’--------d,-.„ i
čiai i helius ir Patapas iš Ivoniš- daus įeikalų ministerj Rus-

tus. Ar ne teisybę sakau?
— Teisybė, tėve, teisybė. Kcman Įsakoma: visiems piliečiams

rnas Tauragės apskrityje nuo 8laisva, ir išžudė tūkstančius zmo. Bet šiaip ar taip, o Die-; Pavvzdžiui> vienas le?is_
nekaltų jos žmonių. O betgi; vas nuėjo su juo to molio pa-. latoriu*g inir-o biznio fir. vaI- 'akaro iki 5 vai. ryto.

Vladas Gudelių bažnytkai
mio, visi Gudelių II valse.

Dalis šio sukilimo dalyvių 
po pralaimėjimo pasitraukė 
Lenkijon, kur vėliau išsigi
mė Į apgailėtiną plečkaitia-

(Bus daugiau)

JAUNIME, KO SIEKI?

Visur pasigendama, kad 
suaugusiųjų susirinkimuose 
nematyti jaunimo. Net Va

AUSTRALIJA

Staliną ir jo sėbrus paliko j žiūrėti. Molio buvo tiek, kad i 
gyvus, kad dar daugiau ne- ■ galėtum plytų fabriką pa
kaltų žmonių išžudytų. Arį^CytL h- raidavei pra- 
ne teisybė? sidėjo darbas. Adomas su-

— Teisybė, tėve, teisybė, kaupė krūvą molio, o Dievas 
................pradėjo lipdvti žmones. Lip-— Bet tai ne viskas, Mai

ki. Pasidairyk aplinkui ir 
pažiūrėk, kas dabar ant
svieto darosi. Vieni ieško, e . v------------- 1
darbo ir negali rasti, o kiti,’ baigsim, tai ateisim rytoj ry
ką turi darbo, tai pameta iri ^a’ reikės juos dar nupen-‘ 

tyti, kad butų baltų, gelto
nų, raudonų ir juodų, ir tada 
visiems sudėsime smegenis, 
kad turėtų razumo.

mos, kuri atsisakė pardavi 
nėti jo siūlomus produktus. 
Keršydamas jai už tai, jis 
inešė legislatūron Įstatymo 
sumanymą, kad juo pažeistų' 
tos firmos bizni. Tačiau neiVn;!:iki !Tm°- ^el1’ visi tokie'istatvrau sumany

mo Dievas Adomui, sian-, maj įna • <
dien vistiek jau darbo neuz. c• - - - - - 1 o.

streikuoja. Kiekvienas nori 
apsiženyt, o kai apsiženija, 
tai raidavei nori atsiženyt. 
Valdžios daro visokias kon. 
ferencijas ir skymuoja, kaip 
susivienyti prieš kitas val
džias, o kai susivienija, tai 
tuojau pradeda peštis ir vėl 
skaidosi. Ar ne teisybė, Mai. 
ki?

— Teisybė ir tas.
— Nu, tai dabar aš tau iš-

Lietuvių sąskrydis 
Australijoje

(E) Lietuvių spauda šių 
metų pradžioje keliais at- 

j vėjais vertino, minėjo lietu- 
Į vių sąskrydi Adelaidėje, 
Australijoje, praėjusių metų 
giuodžio 27-31 dienomis. 
Pagal "Mūsų Pastogę“, to
kio masto lietuviškos veiklos 
demonstracijos dar nebuvo 
Australijos lietuvių istorijo
je. Tomis dienomis Įvyko 
tryliktoji sporto šventė, aš
tuntoji PLB Krašto Tarybos 
sesija, antroji Meno Dienų 
šventė, septintasis Australi
jos Liet. Studentų S-gos su
važiavimas, pirmasis Liet. 
Veteranų S-gos “Ramovė“ 
suvažiavimas, Ateitininkų 
Sendraugių suvažiavimas, 
Katalikų Federacijos posė
džiai, kunigų sekretoriato 
pasitarimai ir kt. Visuose 
pasireiškimuose aktyviai da
lyvavo per l,0C0 Australijos

sario 16-sios minėjimuose jo 
dą. Su propagandine me- ; nedaug teatsilanko. Bet, pa- 
džiaga bei teroristiniais už-J S1, odo» kad nesilanko 
daviniais plečkaitininkai bū- net i. Pačiy jaunųjų sureng
davo siunčiami laikas nuo ^us r’mtus pobūvius.

Pasiskaitykime, ką Drau
go Nr. 36 rašo prakilnus jau
nuolis Margis Matulionis a- 
pie Studentų Sąjungos su
rengtą Chicagoje Vasario 16 
minėjimą.

"Vasario šešioliktoji, ypatin
gai mums tremties lietuviams, 
lieka reikšmingiausia tautinė 
šventė. Jos kasmetinis minėji
mas išlaiko gyvą gimtinį žiburį.

Kas nuaidės įsakymui' bus lai,k° Lietuvon bet dėl pro-i 
baudžiamas karo lauko teismo. ^okatOiiy veiklos Jie patek-,

Tauragės karo komendantas ,,av0 f Policijos rankas, ir

Valdžia

kap. Majus“ 

sukilimui mai

žuvo apie 10 žmonių. Žuvu-
’ šiųjų dalis suminėta skyriu
je Balansas.

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

mis—apsukrus 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 ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, noi’s 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

...v.-t.ov1 Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems
psl., kaina $1 00^ skaitytojams. Bet ir suaugę leapsiriks pasiskaitę tos apy-
Ta pati knyga angly kalba 1 sakos- Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 
kaina ... $1 o<r ?aka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-

»i£LYNi karveliai. Aioyro b«- i ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu. 

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

į-j 636 E. Broadway--------:-------So. Boston 27, Mass.

M.

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS. A. Giedriaus apy
saka, 130 psl., kaina . . $1.80. 

— Ar tėvas tiki, kad taip TRYs SAKALAI, Alf. Vambuto
15 pasakų ir padavimų, 186

pusi., kaina .....................$2.00
GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos. 24 i

buvo?
— Džiūsta minut, Maik, 

čia dar ne galas. Kai ryto
jaus lytą Dievas nuėjo su A- 
domu prie to upelio, tai ne
rado jau nei vieno žmogaus. 
Per nakti jie apsipentino

virozysiu, kodėl svietas ne
turi razumo.

— Na. tai kodėlgi?
— Tai yra valuk to, Mai

ki, kad, tverdamas pasauli,1 
ponas Dievas buvo dar jau
nas, neturėjo gana ekspy- ^ką iškasei?

viens kitą ir išsivaikščiojo, 
nelaukdami, kol bus smege
nys sudėtos. Tai ve, Maiki, 
kodėl dabar svietas neturi 
gana razumo.

— O iš kur tėvas tokią pa.

rono arysj, avės vsikanr>s. fi“ n«l
«»»"» ....................................... J 1.50 !

Tai mano biznis, Mai-!

kurio sergėjimas yra kiekvieno 
lietuvio šventas įsipareigojimas, lietuvių, taigi beveik kas d
Tačiau vasario 10 d. to žiburio 
liudytoja buvo pustuštė Jauni
mo Centro didžioji salė. Ir vietoj 
sujaudintos, užsidegusios lietu
vių minios minėjimo garbingi 
svečiai, senatorius Paul H. 
Douglas ir JAV Chicagos vie
nuolikto distrikto atstovas Pu- 
chynski, stebėjo tik tuščių eilių 
bedugnę. Gaila, kad jaunimas 
nesirenka ne tik į senių ruošia

mus parengimus, bet net ir į

šimtas krašto lietuvis. “Mū. 
sų Pastogė" (1-2 n r.) pabrė
žė: “Adelaidės suvažiavimai 
ir parengimai davė atsaką Į 
visus mūsų rūpesčius—mū
sų stiptybė ir ateitis glūdi 
konkrečiuose lietuviu kultu, 
ros darbuose ir apraiškose.“

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYT.^ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

savo pačių ruošiamus minėji- į Amerikoje,” DAUG PA- 
mus. Jaunimas galėtų nors kar-1 VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
tą permetus užpildyti nedidelę' STAIS VIRSAIS $4.00, 
Jaunimo Centro salę“. KIETAIS—$5.00.

¥

u.su
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BENEDIKTAS RUTKŪNAS

J j REIKIA N TRAMINTI

•»*
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Savižudžiai
Jie lėkė be kvapo.
Tarsi būtų plakami aštriu botagu, bėgo jie galvo

trūkčiais per dienas ir naktis. Baimė subūrė juos i milži
nišką krūvą ir vijo be gailesčio j nežinią.

Drebėjo oras nuo šūvių ir sprogimų. Pažaliavęs lavo
nu, aptaškytas krauju akiratis stingo nebylioje baimėje ir 
siaube. Dangus liovėsi alsavęs. Šviesa nei šilima nesruvėjo 
iš jo. Joks paukštis, joks vabzdys nesiplakė į aukštį.

O jie nešėsi vis į priekį suskliaustom ausim, plačiai 
išplėstom akim, prakaituodami krauju.

Drebėjo žemė iš sopulio nuo aštrių, kertančių kanopų, 
smingančių jon. Už jų buvo atsivėręs pragaras.

' Pasaulio pabaiga...“— galvojo bėgūnai. Kurtinantis 
trenksmas, sprogimas, šiurpulingas riksmas vis dar tebe- 
žeidė jų jautrią klausą.

— Tik toliau, kuo toliau’.. O, koks siaubas! O! —į 
plakėsi jų smegenyse.

Ir jie šniokštavo, išplėtę šnerves, nuo ilgo bėgimo pa- 
dusę.

Pagaliau žvėrys akimirkai sustojo. Tačiau pakako 
trakštelėti žagarui po jų kojomis, lapui sušlamėti — ir 
jie šoko išgąsdinti, šuoliavo priekin dar sparčiau: šniokš
dami, bliaudami, maurodami, staugdami, lyg milžiniškas 
gauruotas debesis, pritvinkęs perkūnijos ir žaibų, besiritąs 
pažemiu. Jie kliuvo už pasitaikiusių akmenų, kelmų, šiekš- j 
tų, klupo, virto per galvą, žeidėsi; klimpo į liūnus, lieknus.
Jiems lūžo kojos, ragai. Jų nugaros buvo nudegintos lieps
nų, šonai išplėšti, akys išdurtos. Kelias, kuriuo jie nešėsi, 
buvo aptaškytas krauju ir prakaitu. Iš našių jiems tiško 
putos. Alkis, troškulys degino vidurius...

Tūkstančių sparnų nešami ūžė virš jų galvų begaliniai 
paukščių būriai, temdydami dangaus skliautą. Kaip pia- 
siveržęs gamtos gaivalas, skridę jie nuvargę, klaikiai klyk. 
darni. Rodėsi, lyg jie norėtų išlėkti iš šio pasaulio—vistiek 
kur, bile tik toliau nuo karo šėlimo.

Po ilgo, ilgo bėgimo ir skridimo — iš dienos į naktį, iš 
nakties i dieną—žvėrys ir paukščiai pasiekė didelį, tam
sų mišką, kuris jiems suteikė pastogę. Jie metėsi išsekę į jį j 
ir pasislėpė tamsiausioje tankynėje.

Paukščiai nutūpė į medžių šakas išžiotais snapais, pa —
šiauštom, sutaršytom plunksnom, nukalusiais sparnais. vaidina labai svarbų vaid-, dokumentuos n santykiau 
Po jų našta lenkėsi žemėn viršūnės, treškėjo, lūžo žalios

.\e» Yorko akvariume ry kliukui leidžiami raminan
tieji .vaistai, kad ji leng-viau būtu .nuvežti į West 
Hempslead, N J. Vanduo tanke, kuriame jis bus veža
mas, ir jo naujame ’’name” turi turėti vienodą tempe
ratūrą — 72 laipsnius. Kai prieš 5 metus rykliukas bu
vo pagautas, jis tebuvo 1 pėdos ilgio, o dabar yra 7 pė
du ir sveria 200 svarų.

Faustas Kirša 

LIETUVA GĖLYNUOS

Lietuva gėlynuos, Lietuva žvaigždynuos. 
Baltijos atdūsiais skamba krašto daina. 
Milionai žmonių neša amžių jausmus 
Ir pražiūri dienom su širdim kruvina, — 
Lietuva gėlynuos, Lietuva žvaigždynuos.
Iš toliųjų dienų šneka laumių vaizdais .
Ir seni ir jauni — visa žemė gyva. 
lž kapų milžinų ateitinsu vadais 
Kelias žiedo spalvom nemari Lietuva 
Ir senųjų dienų šneka laumių vaizdais.

šakos.

Jei jaunasis įneš 2,000 
frankų vestuvių puotos išlai
doms, 1,000 frankų pabro
liams ir pamergėms, tada jis 
jau gali tuoktis su savo pa
sirinktąja visam amžiui ir 
laukti ko daugiau dukterų.

JACQUELINE TURINTI 
3 PERUKUS

Prezidento Kennedy jau
niausiojo brolio, dabar sena. 
toriaus, Edvvard žmona 
”Look“ žurnale parašė "pa
slapčių“ apie savo brolienę, 
prezidentienę.

Sovietijos anekdotai
Priversti gyventi burnas už- Traukiny senas kolchozinin- 

ciaupę, Sovietijos žmonės savo įkas pasakoja bendrakeleiviui:
širdele, jaunystėje 
kai tik baltinius

mintis stengiasi išreikšti anek-j 
įlotais.

j — Zinai, 
mano boba,

— Draugai, kol įvykdysime 
dvidešimtmečio planą, teks dir
žus suveržti, — aiškino kalbė
tojas.

Vienas užpakaly sėdėjusių 
klausytojų neiškentęs pertraukė 
kalbėtoją:

— Klausyk, mielasis, neple
pėk, bet greičiau sakyk, kame 
jiarduodami tie diržai? Kurion 
krautuvėn jų atvežė?

* # *
Kitas kalbėtojas aiškina kol- 

chozininkams “didžiuosius lai
mėjimus", “sovietinės aviacijos 
galingumą" ir t.t

še:

skalbdavo, tai vis prašydavo jai 
padėti, o dabar, ačiū Dievuliui, 
ji man liepia nuogai nusivilkti, 
lipti ant krosnies ir ten pabūti, 
kol ji juos išskalbs ir išdžiovins. 

* * »
Komunalinio buto gyvento

jui Galkinui skambinant, reikė
jo skambutį paspausti 7 kartus. 
Kai Galkinas m‘rė, jo 13 metų 
sūnus prie durų pakabino raš
teli tokio turinio:

— Galkinui neskambinti, nes 
jis išsikėlė į geresnį pasaulį.

Kitą dieną Galkino sūnus bu- 
į vo suimtas. Motina buvo apkal-

Vienas klausytojų jį paklau-1 **nta Sl*nų paskatinus taip para

— O kam mums ta aviacija ? 
— Štai, seni, tu gyveni Tam- 

bovo srityje, o tavo vaikaitis 
\ ladivostoke. Vieną gražią die- 

• ną jis tau telegrafuoja: ”Vladi- 
I vostoke cukrų kilogramais par- 
| davinėja“, čia ir paaiškėja soci- 
! alizmo pranašumas: sėdai tu į

• syti. o gyventojus pasodino 
kalėjimą už nepranešimą.

1

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo-
Jdynas, paruošė Vilius Pete-

į lėktuvą ir leki prie to cukraus į raitis, 58f puslapiai, kaiua

Ji rašo, kad Jacąueline tu. 
ri 3 perukus (dirbtinius! 
plaukus). Ji kalbinusi ir sa_- 
vo brolienę perukų nebijoti, j 
bet ši, vieną peruką nusipir- 

*kusi ir pabandžiusi, įsitiki
nusi, kad kvailai atrodanti. LEAVE

\ Iadivostoką. Aišku ? 7 doleriai.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

YOUR TEARS IN
O prezidentienė gana dažnai i MOSCOW, Barboros Armonie-

Kodėl lietuves taip daro?
Jau 13 metų gyvenu JAV Malonu, kad ne viena mū- 

ir vieno klausimo neišsiaiš-- sų žymioji moteris taip ir el- 
kinau. “ giasi. Pavyzdžiui, lietuvių

Žinojau, o dabar dar ge- tarpe mes težinome tik No- 
i riau žinau, kad moterys čia rą Gugienę, Biežienę, Tys- 
i įvairiose gyvenimo srityse liavier.ę, Mikužiūtę ii' t.t., o

dabinantis perukais, ypač 
keliaudama.

BUČKIO MENAS 
NEVERTAS $30,000

menj, dažnai vyrams ”bo- damos su amerikiečiais jos, 
sauja“, bet vienu atžvilgiu i turbūt, yra Mrs. Nora Gugis, 
jos savęs visai nevertina. Į Mrs. Biežis ir t.t. Ir tas joms 

Rodos, visur kažkodėl į-į nieko nekenkia. Tai kodėl' 
prasta, kad, išeidama už vy- negalėtų ir visos kitos lietu- 
ro, moteris netektų savoi^s ta’P daryti? 
mergautinės pavardės. Taip- J- Petraiti*

Lieknuose, bedugniuose liūnuose, kur ėmė pradžią 
upokšniai, girdydami upių sroves, ežerus ir jūras, —knibž. 
dėjo suplaukusios žuvys, lervojo eibės visokių šliužų žalia
me, burbuliuojančiame dumble.

Tik dabar žvėrys pajuto mirtiną nuovargį. Kritę į Į yi’a ir JAV. Bet čia to dai i AVITJI,
minkštas samanas, giliai kvėpavo ir laižėsi karštais lie- maža, čia moteris netenka AVINŲ UZ ŽMONĄ
žuviais pūliuojančias žaizdas. Giria juos dengė nuo prie
šų, teikė gaivesį, užuovėją, pavėsį. Žmogaus pamišimas 
nebedrumstė užviešpatavusios ramybės. Joks žmogus ne
buvo dar į šios girios gelmes įžengęs, nei jos užteršęs savo 
kvapu. Kirvis nebuvo palietęs jos galingo kūno.

Po tankiu, tamsiažaliu Stogu neužpūtė vėjas, lietus 
neįlijo. Vien tik tankmės-gelmės gausiai liejo aplink savo 
ūkanotus burtus ir tamsųjį grožį.

Ilgai, godžiai gėrė nuilsę kūnai gaivinančią vėsą.
Migdanti sutema glostė juos. Jų sąmonė budo pamažu
lyg iš šiurpaus sapno. Jie sprendė žmogaus prakeikimo no Petraičio ir jau pasirašo. keti 500 kokoso riešutų, kiek j 
mįslę, jo velnioniškas aistras, nors ir pasibaisėjimas vis j Mrs. John Petraitis. 'vėliau nustatytu laiku dar;

net savo vardo. Jeigu ji bu- ;--------
vo, sakysim, Miss Louise; Nigerijoj (Afrikoje), ma- 
Morgan ir ištekėjo už Char-j VU trūksta moterų, todėl 
les Doyle, tai ji nuo tos va-;žmonos kaina labai pakilo: 
landos jau vadinama Mrs.!1^ Ja reikėjo mokėti net 60 
Charles Doyle. {avinų. Tuo susirūpino Vy-

Missouri valstijoje 20 me
tų moteris ir jos vyras teis
me iškėlė $30,000 ieškinį 
dantų gydytojui dėl to, kad 
jai dantį ištraukus, ji rrete-į 
kusi jautrumo lūpų ir žando 
srityje ir ret "pasibučiavi
mo meno“.

Teismas ieškinį atmetė, 
nes ieškovai neįrodė, kad 
dantų gydytojas būtų kaltas.

MIRĖ NEŽINODAMA,
KAD SŪNŲ PAGIMDĖ

.IETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai? vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

tEMfi DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai Pirmoji da
lis 453 p?l. Kaina ................... $4.50

*EME DEGA, J Savicko užrašų an-Al M. .A—lž — lt A- 1 » - • — - tLA.psi. sama . . . .=h.«jv

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

sOCTALTZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar
keisis. Kaina ..................... 25 Ct

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

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 50c.

ŽEMAITES RAŠTAI. Garbiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 128 pu-iaoiaL 
kaina ..................................... 50 Ct

’SEJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prip galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Vakarus r.uo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 p«l. Kaina *5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl„ kaina ........... *2.00

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų. 255 psl. gera 
popiera. Kaina....................... *5.00

4AŽOJI LIETU V A, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius. 326 psL, 
* ’   $5.00.

nės “Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai-

Ici^Laig yrj-čaic RTĮ DA
vii šais.....................TTTTl.... $4.00

......................................... *1.26

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ......................................... *5.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelki 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... *3.5>

VAIKO SVEIKATA, paraše dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio jdomūs atsi
minimai, 464 psL kaina.... *6.00

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ......................................... $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė A uicetas Simutis, daugy- ! 
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ........................ $6.5t'
San Antonio, Tex., mirė 

23 m. amžiaus Sharon Jtnes, 
kurią 1960 m. gale ištiko eis
mo nelaimė. Dėl to ji neteko 
sąmonės ir, jos nebeatgavu- 
si per 781 dieną, mirė vasa
rio 8 d._  resniųjų Taryba ir nustatė

amerikonės, bala jų nematė,! ~ kainą, kurią 7 mėn.
bet šitaip daro ir lietuvės irt Jaunikls !un sumokėti iki sitikimo ji pagimdė sūnų, 
tai santykiaudamos su lietu- i mokėti jis
viais. Buvo, sakysim, Ona‘^a 1 uanmis.
Daugėlaitė, ištekėjo už Jo-j Susižiedavus reikia įmo-i

Kad taip darytų tikros-

bet, kadangi buvo be sąmo
nės, mirė to nežinodama.

-tatytu
dar tebegąsdino jų širdi. Jie kiūtojo tylūs, vis dar uosda- J Kai aš tai girdžiu ar ma- 1000 frankų, kaip meilės į->
mi orą, kurio nebeteršė dūmai ir aitrūs nuodai. Ir jie leng- j tau laiškuose bei spaudoje rodymą, 
viau kvėpavo. Tačiau prasiveržią skundo šauksmai kartais į parašyta, man gaila ir pikta. jej susižiedavusių meilės j 
draskė tylą:

— O, žmogus, žmogus!
— Koks jis pabaisa! Koks naikinimas!
— O, šitie milžiniški paukščiai-pabaisos! Šarvuotos, 

urzgiančios šmėklos.
— Per kalnus, per miškus rėplioja. Upes perplaukia. 

Dangaus žydri perskrodžia; skaldo, ugnimi spiaudo. Die
ną naktį mirtį nešančius kiaušinius svaido, viską ardyda
mi, pakeliui triuškindami, gyvybę naikindami.

— Tvankūs, troškiną dūmai teršia orą. Lavonais už
tvenktos upės.

— Pavojus grūmoja ir po žemėmis. O, tas nuolatinis 
kurtinąs triukšmas!.. Kaip apsėstasis, rausiasi žmogus į 
žemes. Ir mirtis lydi jo žingsnius.

— Ko trūksta tam besočiui? Ko jis nori?
— Kada gi jis baigs dūkti pagaliau?
— Kur mums dėtis? Ar neateis ir čia jis žudyti? Mes 

nelaimingi! Benamiai! Vargas mums! Mūsų žaizdos — 
kaip dega jos! Uhu-hu-hu!...

i Kaip galima taip savęs irjreikalas ir toliau gerai klo- 
savo papročių negerbti? |jasi, jaunasis turi sumokėti 

Juk lietuviai skiria galu- jaunosios tėvams tam tikrą 
nes netekėjusiai ir tekėju- SUmą pinigais, bet ji negali 
šiai moteriai : Daugėlaitė— būti didesnė kaip 6,000 fran-1 
Daugėlienė, Petraityje—kų.
JPetraitienė. Kas yra girdė
jęs, kad lietuvis Jono Pet
raičio žmoną Oną vadintų 
Jonas Petraitis? Ji jam yra 
Ona Petraitienė.

Kas verčia lietuves mote
ris šiame krašte kitaip elg
tis? Mano supratimu, niekas 
kitas, kaip jų pačių nesusi
pratimas. Amerikonams ji 
gali būti, sakysim, Mrs. Jo
nas Petraitis, bet lietuvių 
tarpe jai niekas netrukdo 
vadintis Ona Petraitiene.

Jaunoji turi gauti 3,000 
frankų, du ritinius audeklo 
ir porą batų.

Jaunosios krikštatėviai 
gauna 500 frankų.

Pagaliau turi būti sudary
tas jaunųjų kapitalas, kuris 
negali būti mažesnis kaip 
10,000 frankų. Tuo taip pat 
turi pasirūpinti jaunasis. Jis 
ne būtinai turi būti tik iš pi
nigų. čia tinka įvairūs pro
duktai, gyvuliai ir kt.

ŠOKIS SAULĖJE

Filipinietė aktorė Sonja Ha- 
bana džiaugiasi saule Las 
Vegas, Nev-, kai temperatū
ra pakilo iki 70 laipsnių. Ji 
naktiniame klube vaidina 
vyraujančią rolę “South Pa- 
siric“ veikale.

MILŽINO PAUNKSMfi, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera poj 
ra, kaina..............................

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpi 
pasakojimu. ISO psL Kaina .. *2.0* '

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti n 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
826 pusL kaina ......................- *5.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardft. 
nas. Kaina............................26 Cnt

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGTIT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo- 'EZARIS, 
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psL, kaina ............................ *1.26

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki-

• jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kains *3.00.

NEMUNO SCNCS, Andriaus Vafcic- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina............................ *4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... *8.50

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

SENOVES LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psL, geras popierius, 
kaina ......................................... *10.00

Taip staugė, spiegė, šnypštė jie vienas paskui kitą. Jų ...

Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dali? po 
*2. ara visos 3 dalys........... *6.00

-JAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau-

Susiomis žiniomis papildyta tuo 
aušimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

.IETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ............................... $1.00

Į SOCIALIZMĄ. 
Bliumas. Trumpai

TAVO KELIAS 
Parašė Leonas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kala 
Kaukazo išpoois buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu- 

e. Kaina .voje. 25 Cnt
ALTORIŲ SESfiLY. V. Puttoo-My- 

kolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža- .
Viš. ’SSf’SS. Ivy5? oru™? r°«Įs,J.os '‘V/

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt

skundas aidėjo miške, kilo į dangų.
__Uu-uu! — šlamėjo medžiai, krūmai, ir jų lapai

drebėjo.
Aido išsigandę, susigūžė žvėrys, spaudėsi prie sama-

nų, prie žemės, lyg paskęsti norėdami. Paukščiai dengėsi 
lapais. Kad tik niekas jų nepastebėtų, kad tik nelaimės 
vėl neprišauktų, nuo kurios jie taip ilgai bėgo.

(Bus daugiau)

knygą, kieti viriai, 681 puslapis. 
Kaina .................................... *6.00.

NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. *1.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

63* E. Broadvray ------ So. Boston 27, Ma



Nr 8, Vakario 20,1963 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintas

Balfo žinios
“Gatvė* Vaikas“ N. Yorke

New Yorko balfininkai 
pasikvietė Lietuvių Scenos 
Darbuotojų S-gos Chicagoje 
parengtą ir gerai pasirodžiu
sį vaidinimą “Gatvės Vai
kas“ į Nevv Yorką. Vaidini
mas bus statomas š. m. ko
vo 23 d. 6 vai. Brooklyne, 
Franklin Lane mokykloje.

Vaidintojai ne tik neima 
už pastatymą jokio atlygini
mo, bet dar suka galvas, 
kaip sutaupyti kelionės išlak 
das, kad tik daugiau centų 
atliktų bendrajai lietuvių 
šalpai—Balfui.

"Gatvės Vaiko“ vaidini
mu norima užbaigti N. Y. 
Balfo vajų, davusį daugiau 
kaip 6,000 dolerių lietuvių 
šalpai.

150 Balfo siuntinių 
sausio mėnesį

Sausio mėnesį Balfo Cent
ras išsiuntė aiti 150 indivi
dualinių siuntinių kelių tūks. 
tančių dolerių vertės į įvai
rius kraštus vargstantiems 
tautiečiams. Dauguma siun
tinių — rūbai, aprangos 
naujos medžiagos.

Venezuėla labiau muitiną 
negu Lenkija, nes vienam 
vargšui ligoniui pasiųstas 
vartotų rūbų siuntinys grįžo 
atgal. Gavėjas neturėjo 70 
dolerių siuntiniui išpirkti.

Sausio mėn. Balfo Centre

jaunų sekretorių lydimas. 
Pernai užsieny “studija

vo“ Richard Lankford, karo 
______  j reikalų komisijos narys. Jis
, ’• * — • Vai Vn • pateikė $6,082 sąskaitą, ku-ta grąžinto. , Kubą. Kai ku- pažymėta, kad
ne gnzo savo valia. į išlaidų“ tulėjo

turi kvotos, bet jų forma- Į .
liam atvykimui reikalingas. Dabar yra jnestas „ -
giminių ar artimųjų pakvie-l m0 sumanymas, kuris numa.

VIETINES ŽINIOS
Ir vėl lietuviai operoje Koncertas veltui

i Lietuviai laimėjo AMERIKOS PIRMASIS 
ALYVOS ŠALTINIS

Bostono tarpklubinėse 
rungtynėse So. Bostono Lie
tuvių Pil. Draugijos šachma
tininkai vasario 8 dieną 
laimėjo rungtynes su Cam
bridge 2 santykiu 3' 2-i/> su 
viena nebaigta, kurioje jau
nuolis Algirdas Leonavičius 
turi tvirtų vlčių pelnyti taš
ką iš H. Dondis.

Vasario 15 d. lietuviai tu-! 
įėjo paskutines rungtynes 
su pereitų metų meisteriu 
Cambridge I, kurias pralai-į

(.Atkelta iš 2-o psl.)

įvyko prieš šimtą metų. Da
bar kiekvienais metais tūks
tančiai turistų aplanko Dia- 
ke Šaltinio Parką ii- apžiūri 
senąjį indą, kuriuo pirmoji 
alyva buvo semiama ir iške
liama į viršų.

A.C.

LIETUVIŲ FONDAS IR 
INTERNAL REVENUE

Šį ketvirtadienį, vasario 
21 d. 10 vai. vak. radijo sto
tis WBUR (FM banga 90.9) 
transliuos smuikininko Izi
doriaus Vasyliūno vasario 
14 d. koncerto programą. 
Pasiklausykite, kurie kon
certe nebuvote.

Leidžia sonatą

to, kad į užsienį valstybės 
sąskaita tegali važiuoti tik organizacija 
tie, kuriuos senatas ar atsto- Fausta*, uuoje

timas ir darbo bei buto ga
rantijos. Tokių pakvietimų
Imigracijos įstaiga turi per . .
200,000. Tiek yia išduoto vų rūmai nutars siųsti, 
laikinų vizų—Waiver. Ta
čiau Kubos vyriausybė ne
noriai duoda leidimus išvyk
ti, o dar sunkiau gauti kelio-' ta $6,724,387. 
nės priemones. Dabartiniu 
tempu (po šimtinę per sa
vaitę) keliaujant, visi užsi
registravę ii- turintieji laiki
nas vizas (Waiver) galės at-' Anglijoje nuo 1831 m. te

Per praeitas dvi sesijas 
senatoriams ir kongresma
nams minėtų išlaidų išmokė-

GALAS ĮSTATYMUI, 
SKATINUSIAM PLĖŠIKUS

beveikė įstatymas, kuris rei
kalavo paprastiems darbi
ninkams algas mokėti tik

vykti į JAV.tik per dešimt 
metų.

Europos tremtinių i grynais pinigais. Tas buvo 
kelionė į JAV i labai potogu plėšikams, ku-

Europoje nebėra pakan
kamai tremtinių, norinčių 
vykti į JAV. Kaip gal dau
geliui žinoma, įstatymas PL 
86648, leidžiantis Europos 
tremtiniams be kvotos į JAV 
atvažiuoti, pratęstas ir tebe
veikia prezidento priežiūro
je. Pačią imigraciją tvarko 
specialūs valdininkai savo 
įstaigose Europoje. Dėl ma. 
žo tremtinių skaičiaus šis į- 
statymas nevykdomas visuo
se Europos kraštuose. 1962 
m. buvo neišnaudotos 4,700 

j laisvos tremtiniams skirtos 
! vizos.

Aną kartą buvo rašyta, 
kad The Opera Group sta- 
tytoj operoj Sevilijos Kirpė. 
jas dab, vavo solistas Arnol
das \ oketaitis (Basilio rolė
je). Praeitą penktadienį ta 

pastatė operą 
dalyvavo

Onos Ivaškienės vadovauja, 
ma tautinių šokių sambūrio i 
8 poros šokėjų (Dangerutis;
Aukštikalnis, Bronius Ba-! Smuikininkas I. Vasyliū- m,ėjo 2:^3. Po tašką laimėjo 
naitis, Danutė Barūnaitė,, nas jau surengė kelis kon 
Gintaras Čepas, Helga Gre- certus, kurių pelną skyrė lie- 
verytė, Gerimantas Griauz-

Lietuvių Fondo Tarybos 
Algis Makaitis ir Ezerinš. na, iams dr. B. Poškui ir d r. 

Taškus mūsų vyrai laimė- A Razmai apsilankius “Chi- 
tuvių muzikų kūriniams lei- J° šitaip (pirmieji įvardinti cag0 District Internal Reve. 
sti. Netrukus tomis lėšomis Cambridge vyrai) :Sehapiro nue“ buvo gautas praneši- 

0—Makaitis 1; Eastman i/2, mas> ^ad visos L. Fondo au
kotojų aukos iki 1963 metų 
yra atleidžiamos nuo mokes
čių (tax exempt) 1962 me
tams.
L. Fondo Tarybos pirm. —

A. Razma
L. Fondo Valdybos adresas:

Lithuanian Foundation 
c o T. Blinstrubas 
7243 So .Albanv Avė., 
Chicago 29, III.
Tel. HE 4-4076.

i dė, Vytautas Ivaška, Giedrė
Karos 
kaitė
Glorija Razvadauskaitė, Ju. 
dita Subatkevičiūtė, Valen
tina Ščiukaitė, Laimutis Ta
mošaitis, Vytautas Tamošai 
tis, Helmutas Valaitis.) 

Apie lietuvių šokėjų daly

trosaitė, Audronė Lapins-jbus išleista Kazio V. Banai 
itė Laiva Mučinskaitė, čio viena sonata.

I. Kamantauskienė — 
garbės pilietė

Klinovas Ų2; King 0—L. 
Šveikauskas 1; Dondis—Le. 
onavičius dar nebaigta, o 
paskutinėj lentoj tašką gavo 
trečias jaunuolis Ramūnas 
Girnius.

Vasario 15 d. Leonavičius 
baigė atidėtą partiją, ir tuo 
būdu lietuviai laimėjo prieš 
Cambridge II 4’k partijų j 
iš 5.

Rungtynėse pirmą kartą 
šį sezoną pasirodė Leopol
das Šveikauskas, užtikrintai 
laimėjęs tašką iš Bart King. 
L. Šveikauskas dėsto ekono
miką Yale universitete, Nevv 
Haven, Conn. Mūsų koman-

So. Bostone gyvenanti 
dailininkė Irena Kaman- 

vavimą parašyta ne tik pro- į tauskienė paskelbta Boys 
gramoje (čia suminėtos- T°wn garbės piliete, 
sambūrio vedėjos ii- visų šo-! šitas ’ \ aikų miestas“ yra 

Prieš šimtą su viršum me- kėju pavardės), bet ir ame-* Omaha. Neb. Ji įkūrė 
toks mokėjimo būdas bu- rikiečių spaudoje. 1 vienuolis Flanagan bena-

Kad ii- kuklus lietuvių ina.' miams vaikams. Ten jie yra 
šas į šitos operos pastatymą, • mokomi ir auklėjami. Patys 
bet malonu, kad operos pa- vaikai sudaro ir miesto val- 
statymo vadovai talkon pa- ^žią.
kvietė ne ką nors kitą, bet!

rie turėjo daug progų gry- 
nais pinigais algą gavusius 
apiplėšti.

tų
vo geras, nes kol to įstaty 
mo nebuvo, darbdaviai mo
kėdavo algas maisto daly
kais, drabužiais, svaigalais 
ir Lt. ir tuo būdu savo darbi
ninkus dar labiau išnaudo- lietuvius. Matyt, jie jau iš Kaziuko mugė jau čia pat

DĖMESIO!

davo. šiandien tokio išnau- anksto žinojo, kad neapsi- 
dojimo baimės nebėra, todėl, rįks> kad per trumpą laiką 

* (vieną savaitę) lietuviai šo.

turėta ll,39o doleriai paja- A......................... ,
/k aaa ■* kt v • m Žinia, šia privilegijamų (5,000 iš N. Y. vajaus) ... *• • •• , . 1 • •/1 visi tremtiniai gali pasinau-u- padaryta 6,718 dolerių is- D.,„ni

laidų. Vasario 16 gimnazijai • 
surinkta ir išsiųsta 3,216 do
lerių, Vokietijos lietuviam—
902 dol-- Lietuvos šalnai— _ . _ ... ..
SOS Hnl ’ * ' taip P®1 formaiiai jie turi

: būti skirtingos tautybės to 
Balfas JAV sostinėje Į krašto, kuriame dabar gyve. 
Šių metų sausio 5 d. JAV į na įPav- iš Silezijos, Jugo-

ne

doti. Pagal įstatymą, jie tu
ri būti pabėbėliai nuo komu
nizmo, kuriems gresia per
sekiojimas grįžus į tėvynę,

nuo kovo 1 d. tas įstatymas 
nustos veikęs, ir minėtos rū
šies plėšikai gaus pasiieškoti 
kitų progų plėšti.

VOKIETIJA

Vokiečių spauda apie 
Vasario 16 gimnazijos 

pasirodymą

kėjai pajėgs Įsilieti į visą 
operos kolektyvą ir jį dar 
darnesnį padalyti.

Ir tikrai neapsiriko, šokė
jai šoko taip, lyg jie jau ne- 
pirmą kaitą būtų tokiose są
lygose šokę. Ypač mergai- 

' tės gražiai ir laisvai šoko. 
Aplamai operos pastaty-

Kovo 3 d. Bostono skau
tai ės ruošia savo tradicinę 
Kaziuko mugę. Kas buvo, 
prisimena — tai tikras tur-

pintai vadinama “Lithuani
an“, komandai vadovauja, 

i kol seiga Merkis, jaunuolis
„ .... . . I Algis Makaitis. Jis dabarsu? Vilniuje. Cm gausite Į-|moekosi Harvardo unh«rej. 

vairiausių rankdarbių, audi. j tete
nių, drožinių — sunku viską’

Ką- tik gavome 
DABARTINĖS LIETUVIŲ 

KALBOS ŽODYNĄ. 
Jame yra apie 45,000 žo- 

da lygos rungtynėse sutrum. I džių, jų reikšmė paaiškinta 
sakiniais, 900 psk, stipriai 
įrištas, kaina $12.00.

imigracijos valdytojas (Co- 
mmissioner) R. Farrell pa
sikvietė į Washingtoną įvai
rių organizacijų atstovus, 
norėdamas susipažinti ir kai 
kuriais klausimais pasitarti. 
Pasitarimas įvyko Imigraci
jos Centro patalpose, daly
vaujant keliasdešimčiai at
stovai. Balfui atstovavo Cent
ro Valdybos vicepirmininkė 
dr. E. Armanienė ir reik. 
ved. kun. L. Jankus.

Kubos tremtiniai — 
dabartinis rūpestis

Imigracijos valdininkai da. 
bar turi daugiausia rūpesčio 
su Kubos tremtiniais. Jų at
sirado JAV teritorijoje arti 
150,000. Dauguma yra Flo
ridoj, iš kur juos stengiama
si išsklaidyti po visą kraštą. 
(Viena kubietė buvo įpiršta 
į šeimininkes net Lietuvos 
pasiuntinybei Washingto- 
ne).

Viešai ar slaptai atvyku- 
siejį į JAV kubiečiai mielai 
priimami, jiems leidžiama 
čia pasilikti ir padedama į- 
sikurti. Iki šiol dar nei vie-

slavijos ar Sovietų Sąjungos 
Vokietijoje atsiradę vokie
čiai nelaikomi tremtiniais. 
Į šią kategoriją patenka ir 
naujai atvykusieji iš Lietu
vos į Vakaių Vokietiją lie
tuviai).

ŠVAISTO ŽMONIŲ 
SUDĖTUS PINIGUS

(E) Ryšium su sausio 27! mas gera?. Taip jis ir visos 
d. Stuttgarte surengtu kelių i spaudos įvertintas. Salėje 
tautybių dainų ir šokių vaka-j buvo matyti ir lietuvių ne- 
ru, kur sėkmingai pasirodė* mažas būtys.
ir Vasario 16 gimnazijos! Kitą šeštadienį, vasario 
choras ir tautinių šokių gru-: 23 d. 8 vai. vak. tame pačia- 
pė, apie vakarą plačiau pa-' me Donnelly teatre (209 
rašė dienraštis “Stuttgarten• Mass. Avė.) opera Faustas 
Nachrichten“ (24 nr.). Ap-į bus Pakartota.
rašęs “Šventę akimis ir au-į 
simis“, jis pastebėjo, kad 

didžiausią pasisekimą tu-

ir išskaičiuoti. Karšti lietu 
viski pietūs ir kepsniai. Be 
to, pamatysime vaidinimą 
"Paparčio žiedas“.

Visus kviečiame tą dieną 
atsilankyti į Piliečių Draugi

' rėjo

Senatoriai ir kongresma
nai labai mėgsta pasivažinė
ti po pasaulį valstybės lėšo
mis. Jie sugalvoja visokių 
progų vietoje ištirti tokį ar 
kitokį svarbų klausimą ir 
dumia ar tai į Europą, ar 
kur kitur. O ten “bestudi
juodami“ dažnai daugiau 
laiko praleidžia naktiniuose 
klubuose.

Paskutiniuoju metu net 
kongrese daug kalbų sukėlė 
atstovų i-ūmų darbo ir liau
dies švietimo komisijos pir
mininko Adam C. Powell 
kelionė į Europą moterų 

i vaidmeniui darbininkų ju
dėjime ir bendrosios ūkinės 
rinkos klausimams studijuo. 
ti. Jis ten tuos klausimus

lietuviai. Jie Huetten- 
felde turi savo gimnaziją, o 
jų dainos ir šokiai, pabrėžė 
Stuttgarto dienraštis, buvo

nas kubietis nebuvo prievar- “studijavo“ dviejų gražių

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

• Biznio kortelių
9 Spauadintų vokų
• Laiikamt antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai biletų
• Drangijome įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS”

MM E. Broadvray, So. Boston 27, Maaa.

A. Smetonos koncertas

Jauno pianisto Antano'
Smetonos koncertas bus šį 
sekmadienį, vasario 24 d. 3

• ttt - - i - J vai- Gardner muziejaus sa-jos III-ciąji aukštą ir bent|.ėie Iėl*ima« nemokamas 
kelias valandas pabuvoti’ J
Vilniuje.

Skautai/ės
K. Merkis dar ilgai nešoks

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185
pei Vaina __________ Si JSO

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu. 96 psl., kaina .. $0.75

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

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

Mūsų šachmatininkas Ka. ’ dėl PINIGŲ, 3 veiksmu dra- 
, zys Merkis praeitą savaitę į ma, L. Tolstojus, 62 psl.. kai- 

. ligoninėj patikrino savo nu-!,,^,'‘ 
lauztą koją. Gydytojo zo- j tulaitis. 24 psl., kaina $0.25 
džiais, koja gerai gyja, bet STABMELDIŠKA LIETUVA, 
dar porą mėnesių negalės 32 psl., kaina............... $0.10

_ . , , . , jos priminti ir teks naudotis LIETUVOS SOČIALDEMO-
Dorchesterio L. P. Klubas į rengdamas pats vienas kon- ,.amentajs> KRĄTŲ

Dorchesterio Klubas 
rinksis penktadieniais

Smuikininkas laužo ledus

Naujam ateiviui muzikui 
sunku čia prasimušti, bet 
smuikinikas Izidorius Vasy. 
liūnas atkakliai to siekia

nutarė rinktis kiekvieno mė-: certus. 
nėšio ketvirtą penktadienį, Štai jis ir praeitą ketvir-
8 vai. vak. So. Bostono L. P.

' ypatingai aukšto lygio me.' Draugijos patalpose. 
nm,u zv,lg,u.“ Vokiečiai ir- Kadangi 
jų spauda pareiškė pasiten
kinimą, kad įvairios tauty
bės, ypač lietuviai, savo tar
pe puošė ėja tautinius pa
pročius.

NAUJAUSIOS KNYGOS

vasario menesj 
yra Washingtonotą dieną

diena, tai susirinkimo ne
bus. Kita? susirinkimas bus 
kovo 29 d. 8 vai. vakare.

P. Trečiokas į Floridą

Petras Trečiokas, Bav- 
view Motor Service savinin
kas, vasaiio 16 d. išskrido i 
Floridą, kur žada pabūti ke-

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra- 
žiai įrišta, kaina__ $2.50.: savaites. Malonių ispū

MURKLYS, A. Giedriaus graži j 
apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina.............................$i.go,

džių.

J. Kapočius P. Amerikoje

Lietuvių Enciklopedijos t palydovui.

tadienį Jordan Hali vėl su-į 
rengė koncertą, kurio pelną 
skyrė lietuvių muzikų kuri
niams išleisti.

Į koncertą atsilankė ne 
taip jau gausus būrys muzi
kos mėbėjų, bet jie buvo be
veik visi nelietuviai.

Smuikininkui talkininka
vo pianu jo sūnus Vytenis 
Marija.

The Christian Science Mo- 
nitor muzikos recenzentai 
yra gana griežti, bet Will- 
iam Saunders, recenzuoda
mas ši konceitą, nepagailė
jo pagyrimo žodžių nei pa-į 

ičiam smuikininkui, nei jo;

PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina

Vasario 16-osios minėji-JEJ"1!1.-CAT T c
i iu-- -• v L SIELOS BALSAI, J. Smelsto- muose kalbėjo šie bostonis-i riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai-

kiai: Stasys Santvaras New| na .................................... $0.75
Yorke, Antanas Gustaitis ‘ LSDP FOR LITHUANIA’S 
Kennebunkporte, Me., inž. į
Vytautas Izbickas Lauien- BEPRIKLAUSOMOS LIETU- 
ce, Mass., inž. Viktoras Ku-, VOS PINIGAI, Jonas K. Ku
bilius dar kalbės Vasario 24 ^s. 225 psi., kaina .. $5.00
d. Norwoode ir Stasys San
tvaras Lowell’yje.

Bostoniškiai kalba kitur

Meilės ir kosulio nepaslėpsi.

Užsakymus su pinigais prašo
ma siusti:

KELEIVIS 
636 Broadway

So Ro^foo 27. Ma<«.

PLAUK, MANO LAIVELI, ^idėjas Juozas Kapočius
JPetro Segato eilėraščiai, 

111 psl., kaina...........$2.00
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINIMAI APIE JUO

pereitą savaitę išskrido į 
Pietų Ameriką, grįžti žada 
po mėnesio.

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

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio*! 1 novelių, 196 psl., 
kaina ..................  $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet- šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
ronėlė Liūdžiuvienė, 881 <>aA —1 '•—
psl. kaina............... $1.001

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

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

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

Radijo stotis WBUR (FM 
banga 90.9) koncertą tran
sliavo savo klausytojams.

1)1 LUTH 2. MIX\\ LIETUVIAMS
Turiu reikalą atvykti iš Floridos j 

Duluth, Minn. .bet pirma norėčiau su
sirašyti su kuriuo nors vietiniu lietu
viu. Prašau man parašyti šiuo adre
su:

Mr. Joe Pundik 
1643 N. W. 43rd Avė.
Miami 44, Fla.

GARDAUS MAISTO

SIUNTINIAI
i VISUS KRAŠTUS.

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

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

Tel. MU 9-0598.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų orpranizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą. ___
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera. ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di- 

rezervais
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų 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, joa teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

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

f t



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 8, Vasario 20, 1963

Vietines žinios
SUKILS SLAVAI IR 
KITI PAVERGTIEJI

OFFICE OF THE MA YOR 

CITY OF BOSTON 

CITY HALL

Choro linksmas vakaras Penktadienį paštas uždaras

BOSTONO LIETUVIŲ 
MILŽINAS

KOVO 10 DIENĄ 3 VAL 
TIKRAI VAIDINS

Aišku, tai So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-ja, ku
rios turtas siekia beveik pu
sę miliono dolerių, tiksliau 
kalbant — $ 339,609.78.

štai keli duomenys iš pra
eitą sa vaitę išsiuntinėtos na. 
riams 1962 m. apyskaitos, 
kurią svarstys narių visuoti
nis susirinkimas šį ketvirta
dienį, \asario 21 d.

Kiek draugija turi užsi
mokėjusių nario mokestį na
rių, apyskaitoj nepažymėta, 
bet iš kitų šaltinių žinoma, 
kad jų via per 1,500; nepa
žymėta nė kiek naujų narių 
per metus priimta, bet sura
šyti mirusieji — 21 (1961 
m. mirė 30).

Viso labo pajamų buvo 
$99,851.01 (1961 m.—$100, 
108.11). Iš tos sumos baras 
davė $64,293.60 (1961 m.— 
$85,022.94), nuoma už sa
les $7,503.00 (1961 m.—
6,747.00), biliardas — $2, 
618.75 (1961 m.—$1,615. 
30), rūbinė — $1,508.50 
(1961 m.—1,814.50).

Išlaidos (skliaustuose pa
žymėtos 1961m. išlaidos): 
už prekes sumokėta $41,241. 
04 ($41,028.49), algos — 
$23,264.29 ($24,984.73),
mokesčiai — $9,796.83 ($9, 
691.67), šviesa, kuras — $3, 
189.04 ($3,551.26), orkest-

Kadangi Bostono Lietu
vių Dramos Sambūris ilges
nį laiką nestatė čia jokio 
naujo didesnio veikalo, tai 
kai kurie tautiečiai dar pa
pildomai teiraujasi, ar se 
niau žinutėje minėtas "Ne
ūžaugos“ vaidinimas tikrai 
tia bus, kad tą dieną kur 
nors išvykdami iš Bostono 
nepraleistų retos probos ap
lanku, ti savo kolonijos teat
rą.

Kaip mums tenka patirti, 
Diamos Sambūris Dario Nic- 
codemi "Neūžaugą“ ("Gat
vės Vaiką”) yra gavęs se
niai dar iš akt. Henriko Ka
činsko, jį išsi venęs ir pradė-

eg 191 nn (ZZ SOfi
00.), atlyginimas valdybai— 
$2,075 ($2,025), aukos — 
$1,622 ($2,186), narių lai
dotuvės — S700 ($860), pa
rengimai nariams — $799. 
87 ($620.55) ir t.t.

Draugija šių metų sausio 
mėn. 1 d. turėjo grynų pini
gu $35,825.27 ir kitokio tur.

Bostono Lietuvių Mišraus; penktadienį yra Wash- 
Choro linksmas Užgavėnių ingtono diena. Ta dieną paš- 
vakaras bus šį sekmadienį,to įstaiga bus uždaryta.
vasario 23 d. So. Bostono L. •----------------------------------
Piliečių Dr-jos salėje. Įėji-Į REIKALINGAS
mas tik $1.50, o bus ir dainų,

. Praeitą sekmadienį Bosto- 
į no lietuviai iškilmingai mi
nėjo Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 4o metų su
kaktį. Susirinko beveik pil-i On the Forty-fifth Anniversary of the Independente of Li-j 

' na So. Bostono aukšt. mo- j thuania, 1 extend a message of hope and cheer to the Lithuanians u 11
kyklos salė. of Boston and America and those in their native country. | “ Jur’ kikili m-aSmatnv-

Legionieriams ir jaunimo m0 peoples have ever had love of liberty more deeply rooted ; &
oiganizacijoms įnešus vėlia- jn lreįr hearts. Because of that intense love of liberty, and tra- į 

ditionai devotion to principles and bravery under adversity, the ‘
Lithuanian people will not remain enslaved. They will again 
through courage tnd perseveranee demostrate and regain their 
right to life, liberty and the pursuit of happiness.

To the Lithuanian Americans of Greater Boston, who gather 
on this oecasion to commemorate the Anniversary of Lithuania’s 
Proelamation of Freedom. I extend the good will and greetings 
of the people of the City of Boston as well as my own sincere 
personai best wishes.

I know that Lithuanians evervvvhere in the world will hold 
fast to their hope and determination that the soil of their native 
land shall be free and that their people shall know liberty.

Now, therefore, I, John F. Collins, Mayor of the City of Bos
ton. do herebv declare Saturday, February 16, 1963, as

vas, sugiedojus himnus, kun 
Žeiomskiui sukalbėjus mal
dą, Ako skyriaus pirm. A. 

ge. Į Matjoška tarė žodį ir papra
šė stud. Uogintą Kubiliui 
perskaityti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo ak
tą. U. Kubilius tikrai akto
riškai, gražia tarsena tai at
liko.

Po Lietuvos garbės konsu
lo adv. Anthony Shallnos 
kalbos adv. John Grigalus 
trumpais žodžiais supažindi
no su į minėjimą atvykusiu 
vicegubernatorium Francis 
X. Billotti. Vicegub. Billotti

jęs iš lėto repetuoti dar prieš gubernatoriaus
cikagiškių sumanymą jį ten 
statyti. Atliekamu nuo kitų 
darbų laiku dirbant, šis pa
ruošimas užsitęsė gana ilgai.
Bet dabar repeticijos artėja; Latvių atstovui dr. Bi-uno' 
prie galo, ir kovo 10 d. (sek-į Skultei pasveikinus, kalbėjo 
madienį) 3 vai. popiet So.Į iš Chicagos atvykęs inž. Jo. 
Bostono Aukšt. mokyklos įnas Jurkūnas, kuris savo kal- 
salėje "Neūžauga/ globoja-į boję ragino visus nuolat bū 
ma Balfo, statoma Bostono 
Lituanistinei Mokyklai pa
remti. Cia vaidina senesnieji 
ir nauji sambūrio nariai—R.
Ausiejūtė, L. Katauskaitė,

proklamaciją ir nuo savęs 
tarė gražių žodžių apie lais
vę ir žadėjo lietuviams pa
dėti.

DECLARATION

PRANEŠIMAS

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

Prašom skambinti dabar:

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

636 Broadway, So. Bostone

REPLBLIC OF LITHUANIA DAY

in the City of Boston, and 1 urge all of our citizens to observe this 
oecasion in appropriate manner and pray God to strenghten the 

1 hearts and hands of the Lithuanian people in cause of righteous- 
ness and freedom.

JOHN F. COLLINS
Mayor of Boston

Majoro deklaracija Pietų
ti kovingos dvasios ir dirbti, 
dirbti... tada, kaip susirinki- Vasario 12 d. Bostono 
mui vadovavęs ALTo pirmi- Majoras John F. Collins pri- 
ninkas išsitarė, baigdamas '•
minėjimą, — sulauksime

ėmė Bostono Lietuvių Tary
bos atstovus— adv. J. J.

Amerikos socialinės 
problemos

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 
Vedėjas J. Vaičaitis

DOVANOS J LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi-

NEUCltl SI L V AM A MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja, dirba monogramas, 
•iiroa žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$25 už viską—galima mokėti po $1.25 

per savaite.
HA 6-3900

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T reciadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Dr. Julius Kakarieka, Ci- ir draugų Lietuvoje.
lės universiteto profesorius, 
apie tai kalbės šį šeštadienį,

Grigalų, Oną Ivaškienę ir vasario 23 d. Bostono Lietu- 
Jackų Sondą— ir pasirašė vių Kultūros Klubo susirin-

Z. Zarankaitė, R. Budreika, greičiau negu tikime tos die- 
G. Margaitis, F. Kontautas, t nos> kada Prieš mūsų Lietu- 
J. Jašinskas ir A. Vilėniškis. Į vos pavergėjus sukils ne tik deklaraciją, skelbiančią va- kime Tarptautinio Institu-j 
Režisuoja akt. Al. Gustaitie-; alavai, bet visi pavergtieji, Į sario 16 dien^ Lietuvos Res. j to patalpose (190 Beacon' 
nė. ir Lietuva vėl bus laisva. j publikos diena į St., Bostone).

Gražią meninę dalį atliko Deklaracija spausdiname 
„jp,. Onos Ivaškienės vadovauja 

Viktoras šokėjai ir Juliaus Gaide

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Veikalo dekoracijomis ir, 
aplamai, 
naši dailininkas 
Vizgirda, maloniai sutikęs 
savo teptuku ir darbu šį 
svarbiam reikalui rengiamą 
vaidinimą paremti.

Dekoracijos gaminamos 
L. Bendruomenės apylinkės 
pirmininko S. Griežės-Jur- 
gelevičiaus duotose patal
pose. Jis ir šiaip sambūrio

Įforminimu šios savaitės “Keleivvie.

Telefonas: AN 8-2805
Kviečiami pasiklausyti vi- ’ \Dr. Jos. J. Donovan 

si, kam tas klausimas įdomu.' {

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 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 Alagdutės 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.

to $303,784.51 (toj sumoj
r.amai — $267,990.43, bai-i darbą visokeriopai remia.
dai ir įrengimai — $28,112. j - —-— ----— _
51). Tuo būdu visas draugi-1 ūkautų akademikų švente 
jos turtas šių metų sausio 1'
d. buvo vertinamas $339,
609.78.

Pernai valdybos pirminin
ku buvo Edmundas Ketvir
tis, šiemet yra adv. John 
Grigalus.

lio choras.
Šokėjų buvo per 50, ma

žiausieji pašoko Kubilą, vy- Į 
riausieji Linelį, o vidurinieji 
plastikos ir deklamacijų py
nę "Pavergta Lietuva“, de 
klamavo Birutė Vaičjurgytė, Į 
Birutė Adomavičiūtė ir Lai- Į 
ma Baltušytė. Čia baigę šok- į 
ti, šokėjai išskubėjo į Brock- 
toną panašiame minėjime 
dalyvauti.

Šitą dalį baigė choras, su_.. , . . . o I SltQ dalI baigė choras, su.
Akaoeminio -. kautų Są-j dainuodamas 5 dainas, ku- 

judzio Bostono skyriaus me- nos labai gražiai skambėjo.fino C’^’ontn i'irvTlrc* c- rvzvrv-ii *tinė šventė įvyks š. m. gegu
žės 4 d. Lietuvių Piliečių 
Klubo trečiojo aukšto salėj. 
Akademikai skautai prašo

Aukų surinkta $1,508.11.
Pernai buvo surinkta $1.779. 
11, vadinasi, visokių nelem-

l t 99 __ J • _ ___LL _____ X__________
įlinkės organizacijas ų!tų /’.P^izanų“ pastangos

Neprašys dantų šuva: 
įkąs.

savais Neparagavęs 
kad šaltas.

viralo, nesakyk,

$

ur. n
j. rasuKurniu 
ĮPĖDINIS

OPTOMETRISTAS
! Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADMAY 
South Boston. Mass

i

Yra laiškas Violetai 
Draugelytei

dieną parengimų neruošti ir 
visus kviečia gausiai daly
vauti jų šventėje.

Keleivio administracijoje 
via laiškas iš Vorkutos Vio
letai Draugelytei. Visus, kas Jadvyga Tumavičienė gri- 
ją žino, prašome jai tai pra-! žo praeitą savaitę iš Robert 
nešti. Brigham ligoninės namo.

J. Tumavičienė grįžo namo

S mažai tepakenkė.
Tamošaičiai gerai sutvar

kė garsiakalbius, todėl visoj 
salėj buvo viskas gerai gir
dėti.

J. V-ga»

ALT atstovai lankėsi 
redakcijose

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

I
Amerikos Lietuvių Tary

bos Bostono skyriaus atsto*
. , , . _ . . , vai Bronė Clevelandienė ir

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, Į 5ekr Ąntanas Juknevičius 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- į vasario 13 d. lankėsi The

Trans-Atlantic Travel Service

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

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Ankšto Spaudimo

$269.
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
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 įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Visi dokumentai 
paruošiami rusu kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO oer 48 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą paęią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galim* pirkti SAVI
KAINA mūsu Įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer“ mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logų.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąraša ir aiškins siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpalcavą, ’ 
pranešime Jums, kiek kainuoja .persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu taiku.
Galima siųsti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku- ' 
rios dvdis vra 14“ x 13” x 20” coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svarų. į 

IŠTAIGA LIETI VISK A. KREIPKITĖS LIETUVIŠK AI 
VIST SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSU IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIl’NTINIUS. 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.

VEDfiJAS: JONAS ADOMONIS

j Boston Christian Science, 
The Boston Globė, The Bos
ton Herald ir Record Ameri
can redakcijose, įteikė joms 
po knygą Lithuania—Land 
of Heroes ir trumpus raštus 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 45 m. sukakties 
reikalu.

Visur atstovai buvo malo
niai priimti ir išklausyti, bet 
tik Boston Traveler ir So. 
Boston Tribūne apie mūsų 
šventę teparašė.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Išnuomojamas 6 kambarių bu
tas suaugusiems. — baltas pe
čius ir sinkos. ’'Shower” vonia, 
pigi nuoma, antrame aukšte. So. 
Bostone. 5 Sayward PI. off 
IVoothvard St. Kreiptis į John 
H'aller. (8)

24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1204

R 1 he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekm.
■MMMMOMBOOOMnooooooBoraaoaaae&aui

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. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

! Apsidrausk j
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j 
» »} Draudžiame nuo polio, viso • 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- J 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
{Visais insurance reikalais} 
{ kreiptis: i
♦ BRONIS KONTRIM 5
{ Jastice of thePeaee—Constable •
* 598 E. Broadway •
Į So. Boston 27, Mass. ; 
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 •

_________________________J

i

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—-8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 Coiumbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass. I

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 

Narnai ir Ūkis:
287 Concord Rd.. Billerica, Mass.

TEL. MO S-294S

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

* Dažau ir Taisau *
. 3

Namus iš lauko ir viduje. *
Lipdau popierius ir taisau} 

viską, ką pataisyti reikia. J 
Naudoju tik geriausią * 

medžiagą. *
JONAS STARINSKAS 3 

220 Savin Hill Avė. * 
Dorchester, Mass. *

* Tek CO 5-5854 į
(vvvvv

fraea>aaa**kk*************4

S Charles J. Kay
} LIETUVIS

J Plumbing—Heating—Gas—Oil
I.icense No. 4839

J Gazo šilimą permainyti $265

Telefonas: CO 5-5839
112 MT. VERNON STREET J

DORCHESTER 25, MASS. J
ioaaaat»**»*«***»****»«E

Ketvirtis & Co.
_JEWELERS—

I ^ąik rodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpesiingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

t




