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Kubos Krizė Vėl 
Darosi Aštresne

V isuomenės Nerimas Amerikoje Didėja, Rusų Kariuome
nės Buvimas Kuboje Kelia Visokių įtarimų; Respub

likonų Opozicija Kursto Nepasitenkinimą; Chru
ščiovo Fažadas 'Ištraukti Kelius Tūkstan- 

Kanu Iš Kubos Mažai Ramina.C1US

Pereitą savaitę karo lėk-j bos gali kilti ti et} sis pasau- 
tuvai is Kubos tarptautiniuo. I !inis karas, jei Amerika ban- 
se vandenyse paleido kelis Į lytų Kubą užkariauti. Mali- 

o\ skis savo grasinimais dar;
se vandenyse paleido 
šūvius i Amerikos žvejų lai
velį, kuris žvejojo tarp Ku
bos ir Floridos. Amerikos 
spaudoje šitie šūviai nu
skambėto kaip pikta pravo- . .
kacija ir vėl užaštrino Ku- ^hmas pne»a» tun 

<ęs savo lizdą.

labiau sukiršino nuotaikas 
Amerikoje ir priminė vi
siems, kad Kubos šašas te- 
ėia pavojinga vieta, kur, 

susisu-
bos krizę

Fo pernai rudens didžio
sios krizės dėl Kubos Ameri
kos visuomenėje liko netik
rumas, ar rusai visas savo ra
ketas ir atomines bombas iš 
Kubos ištraukė. Rusai pali
ko Kuboje ne mažiau kaip

Amerikos darbininkų uni.' 
jų taryba savo posėdyje 
Floridoje pasmerkė užsienio 
politikos traukimą į vidaus 
politines kovas ir pritarė- 
prezidento Kennedy užsie-' 
nio politikai, bet tas pasisa
kymas didesnės raminančios 

Kubos

SVEIKINO PROESORIŲ STEPONĄ KAIRĮ

Neteki Ne* Yorko gyvena Lietuvos Nepriklausomybės akto vienas iš 4 dar gyvų 
pasirašv .Ojų prof. Steponas Kairy s. Yasa io 16 dieną jį aplankė pasveikinti būrys 
niujorkiškių l.etuvių. Iš kairės į dešinę: Lietuvos vicekonsulas Anicetas Simutis, 
prof. Steponas kairys, Giedrė Zauniūtė. stori: ū.ž. Jurgis Valaitis ir dr. Vadovas 
Paprcckas. Prof. S. Kairys neseniai atšventė 84-rių metų amžiaus sukakti.

V. Augustino nuotrauka

Prezidentas Skatina Kongresą 
Mažinti Mokesčius

Bankininkų Pasitarime Prezidentas Sakė, Kad Mokesčių 
Mažinimas Yra Tikriausia Priemenė išvengti Depre

sijos; Prezidentas Sutiktų Mokesčius Mažinti Ir 
Nevykdant Mokesčių Reformos; Ar Kong

resas Tam Pritars?

Someli Sostinėje Prezidentas Kennedy lai
ko, kad svarbiausias šiuo 

Daužomi Langai metu įstatymas kongrese y- 
j ra mokesčių mažinimo ista- 
1 tymo projektas. Vyriausybė 
tokį pasiūlymą kongresui y- 
įa padariusi. Ji siūlo suma-

Somelijos (Afrikoje, sos
tinėje Mogadishu sekmadie.
ni. vasario 24 d., vyko de- žinti mokesįius 13 biIj
monstracijos. Minios žmonių 
demonstravo prieš Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Abisinijos ambasadas. Y- 

j pač prieš Abisiniją demonst. 
I antai rodė savo nepasiten- 
! minimą ne tik akmenimis, 
i bet ir šūviais.I
1 Somelija yra nepatenkin

dolerių trijų metų bėgyje ir 
kaitų siūlė padaryti kai ku
liu refoimu mokesčiu siste- 
moję, kad tuo būdu aide 
ketvirtadalis sumažintų mo
kesčių būtų užkrauta ant ki
tų pečių.

Kalbėdamas bankininkų

17.000 kariuomenė^Ką jįkos vargu turės 
sai veikia Kuboje, 90 mylių v-, b,.esta
nuo Amerikos?

Maskvos aiškinimas, kad 
nisiai moko kuhos karius i 
vaitoti naujuosius rusų gink. 
lūs, mažai ką nuramino, o 
rusų karo lėktuvų paleisti 
šūviai į žvejų laivuką, nors 
nieko nesužeidė ir neužmu

Gerai Yra Mokėti 
Gerai Plaukioti

Chilės Valstybė Dvi Valstybės
Išdavė Hitlerininką Pešasi Dėl Vėžiu

Čilės aukščiausias teis
mas patenkino Vakarų Yo-Olandas jūrininkas W. .. x..- ._ _ v,-*.! Brugman, 22 metų radijo j ^.ikaltėlį

t

Pereitą savaitę Brazilija 
pasiuntė 3 karo laivus į At
lanto vandenis "ginti“ Bra
zilijos vėžių nuo prancūzų

! ta savo sienomis. Ji norėtų 01&ani^aciJ°s delegatams šį 
(apjungti visus someli kalba ?-rn]at ,len.J’ Ple^identas sa- 
' kalbančius žmones, kurių , e’ ,^a5 sutiktų, jei mo-

Vr/rn t AV j dalis gyvera anglų kolonijoj kespiai ąiynuumanu be
Haiti r aro JAV į Kenijoj, dalis prancūzų So- v?liausybes siuiomų refor-

I niriinn Viršininką • me^J°j ir daug Abisinijoj. ?5. svai^ti yra pa^ka- Lauyno i Susįšaįdyma§ į tintitukinę veiklą ir išvengt!
-------- : davė pagrindą demonstiaci. fiauJ°s recesijos” ar depre

sijos.
Prezidentas nurodė.

------ ------------- ~----------- - . lerininką n«iv ---- r-------- -t
SK" Statendam f Valterį Kalifą, kuris kaltina- . žvejų. Prancūzija irgi pa- bert Henl išvažiuotų namo.

Pulk. Heinl pateko i ne-

Haiti respublikos diktato. į joms. 
rius Francois Duvalier pa-į
prašė, kad JAV laivyno vir- \Įntįijn jr Pnki?tsinn< skaičius“ krašte
šininkas marinų pulk. Ro-V™1!“ lr ™MSUUU18 yra beveik pastovus, virš 5

kad

davė progos politiniai opo
zicijai krašte vėl kelti ”Ku- 
bos klausimą.”'

Piezidentas J. F. Kenne
dy paskelbė, kad Chruščio
vas pažadėjęs iki kovo 15 ba uostą 
dienos "kelius tūkstančius 
rusų karių“ ištraukti iš Ku
bos. Bet tai nenuramino nei 
kongreso, nei visuomenės.
"Ir vienas ginkluotas įusas 
yra perdaug Kuboje“, atsi
liepė opozicija. Spaudoje ii 
kongrese vėl keliamas reika. 
lavimas blokuoti Kubą, įlei- 
džiant ten tiktai maistą, ii 
laikyti blokadą, kol komu
nistinis režimas ten su
smuks...

Tokia padėtis yra dabar.
Apie "Kubos klausimą” pre. 
zidentas tarėsi su Venecue- 
los prezidentu Betancourt, 
ir tas klausimas yra aptaria
mas Amerikos valstybių or
ganizacijoje, bet iš anksto 
neskelbiama, kokių priemo. 
nių sutarta imtis Kubos ša
šui pašalinti, tik aišku yra, 
kad Amerikos valstybės Ku
bos klausimo neužmiršta ir 
turi jį savo pasitarimų dar
bų tvarkoje. Nors Kubos
Castro įtaka Pietinės ir Cen. 
tralinės Amerikos kraštuose 
ir yra dabar sumažėjusi, bet 
visvien Castro propaganda 
yra pavojinga daugeliui 
kraštų, kur visokių negero
vių yra pilna ir Kubos pa 
vyzdys gali sukelti visokių 
neramumų.

Maskvoje pereitą savaitę 
Sovietų Sąjungos karo mi
nisteris Malinovskis, minint 
45 metų sovietų karo pajėgų 
sukaktį, grasino, kad iš Kil

leninio laivo Statendam j,». i , - 
jūrą 8 mvlios nuo Amba mas kal',° metu natoęs zy- | siuntė vienų karo laivą gin. 
uosto, Vakarų Indijos van-i** Toks teismo nutarimas ti~ savo įstatymais pnpa-
denyse. Jaunas jūrininkas bu™ tikėtas, nes įstaty- žinias teises-jūrose, 
nutarė gelbėtis plaukimu ir mai nenumato, kad tokie nu.

Negali Susitarti su pdse nuo*imcių visų dir-v canciUjU, ir kartu su tuo pi-
, . , , . • -------- r-ig'U investavimas į naujasmalonę uz nepalankų atsi-į Derybos tarp Indijos ir įmones pernai metais nesie-

per 3 0 valandų pasiekė Ai-u-

Kai laive buvo pastebėta, 
kad W. Brugman dingo, lai- 

v,

sikaltėliai būtų išduodami. 
Raufo gynėjas pareiškė pa- 
duosiąs apeliaciją.

Raufas nesigina buvęs

liepimą apie civilinės milici-! pakjstano dėl Kašmiro pro- 
jos Įsteigimą kareiviam sek-; v.incijos ,ikim0 eina pric ga

' lo ir nežada nieko gero. Su- 
Prezidentas Duvalier vai. j sitarti, pasirodo, neįmano- 

ginčų dėl to nekildavo. Bet do respubliką kelių rūšių po- j ma.
dabar Brazilija išaiškino lici jai padedant. Armijos jis Santykius tarp tų dviejų

Prancūzijos žvejai jau nuo 
senų laikų gaudo vėžius Bra
zilijos pakraščiuose, ir jokių

ti.

vas 3 valandas plaukiojo hitlerininkas, bet neigia žu- 1958 m. priimtą tarptautinę bijo, ^a(] j0 nenuverstų. ir 
maždaug toje vietoje, kurkęs žydus. Jis, kaip ir kiti konvenciją ta prasme, kadj JAV parama buvo panaudo- 
Brugman įkrito i jūrą, bet hitleriniai budeliai, tvirtina vėžiai ir už teritorialimų ta policijos aparatui sustip-

kraštų pablogino dar tas, 
kad Pakistanas sutiko pasi
rašyti sutarti dėl sienų su ko

Brugmano nepastebėjo. įtik vykdęs vokiečių kariuo- vandenų priklauso tai vals- p;nll- pastaruoju metu JAV i J?u?!istine Kinija. Kinija ir
I_____i________ ?_ *_i__ __ ____ 4-i-Kzvi Lnivmo no lzroez-nmcn _ _ . J • r MKISfzinMSi illFl nPMflFJJ

Pietvakariu Afrikoj 
Atrastas Aliejus

kė 1957 metų lygio, nors ga. 
myba ir pelnai buvo didesni. 
Krašto ūkis kyla nepakan
kamai, ir galima laukti nau
jos ūkio recesijos, jei nebus 
imtasi priemonių ūkiui pa
gyvinti. Tikriausia priemo
nė tai padalyti yra sumažin
ti mokesčius.

Bankininkų tarpe prezi
dento kalba padarė didelio 
spūdžio ,nors abejojama, 
ar daugelis bankininkų buvo 
įtikinti, kad mokesčių maži
nimas be vyriausybės išlai
dų mažinimo yra sveikas da
lykas.

Prezidentas pabrėžė, kad 
tuščia yra ginčytis, kas dau
giau turės naudos iš mokes
čių mažinimo, nes reikalas 
liečia viso krašto ūkio kili
mo skatinimą ir visam kraš- 
veikla bus gyvesnė.

Pi ezidentas nepranašavo, 
kad ūkio recesija bus dar 
šiais metais, bet jis įspėjo, 
Kad prie to einama, jei nesi-

.... v j i Pakistanas tun bendrą sienamnigines paramos rebeduo. • ..._____ ■ u '. • •• i ginčijamame Kašmire. Pa
na. bet lan yno misija su oOi kistanas indų protestą atme- 

„ . _ • r> ,.. • technikų, ekspertų vis dar.Įg,—sako, sutartis dėl sienų
v,dinama,;, Aziios mi • p - 83 ,Brazll,Ja apmoko Kaiti marinus. ! pasirašvta taikai užtikrinti..‘.

: pas šiuo metu siaučia 25 SDresI1 talkiomis derybomis Prezidentas Kennedy Įsa- Derybos tarp tų salių dar
i t ’ /i 1 * i i • t\ • ’ kė Heml pasilikti savo pa-ine,a nutrauktos, bet pne toJA\ valstijose. Jo pasirody- o ne karo laivais. Derybos . 1 1- -j-- . reieose. einama,jau ir prasidėjo. 1 !

menės karininko pareigas.

GRIPAS SIAUČIA

Pietų Afrikos krašte, ku
ris kadaise buvo vokiečių 
kolonija ir jau daug metų 
vra valdomas Pietų Afrikos į 
respublikos, atrasta aliejaus.! 
rietu Afrikoj dėl to nema
žas sujudimas, tikimasi paei
nu ir kitokių malonumų.

Žinoma, a’ieris or. ’ a ’ 
ir kovingus ne'mis griežčiau 
kovoti už rietu Ab-’Vps 
krašto negrų laisvę nuo bal
tųjų valdovų.

ir. o šią žiemą buvo laukiama 
anksčiau ir skiepytasi.

STREIKAI ITALIJOJE

Italijoje neseniai naciona
lizuota elektros gamyba. Vi
sos elektros bendrovės per
imtos į valstybės rankas.

Nacionalzuotų elektrai? 
nių darbininkai šios savaitės 
pradžioje paskelbė 48 va-j 
landų streiką, siekdami di-j 
dėsnio atlyginimo.

Ka=vklu darbininkai pa-; 
=kelbė 72 valandų streiką,! 
taip pat reikalaudami didės, 
nių atlyginimų už darbo die
nas.

L. ŠVEIKAUSKAS

Leopoldas Šveikauskas eko
nomikos bakalaurą Ravo 
Harvardo universitete, o 
magistro Vale universitete, 
kur jis ruošiasi daktaro 
laipsniui ir jau ten pakvies
tas instruktoriaus parei
goms.

tybei, kurios pakraščiuose 
jie randasi. ’ išaiškino” ir 
pasiuntė karo laivus...

t
"Ginčas“ eina dėl to, ari 

vėžiai vandenyje plaukia, 
ar rėplioja juros dugnu; jei 
plaukia, juos galima gaudy.' 
ii, jei vaikšto—jie yia Bra
zilijos nuosavybė.
— 

Libijoje Smarkiai
Drebėjo Žemė

Pereitą savaitę Libijoje, j 
Barče apylinkėje, vyko la-, 
bai smalkus žemes drebėji
mas. 250 žmonių žuvo nelai-' 
mėje. o 15,000 žmonių Bar-j 
ce mieste ir apylinkėse pali
ko be pastogės.

Nukentėjusiems nuo že- 
j mės drebėjimo pasiųsta ir 
dar siunčiama pagalba iš A-j
merikos sandėlių Libijoje ir’ 
Europoje, o taip pat iš ang-j 
lų kariškų sandėlių Libijoje, j

Pagalbą Libijai siunčia ir, 
arabų kraštai.

(i. ŠVEIKAUSKAS

Gediminas Šveikauskas — 
Harvardo universitete ga
vo valstybiniu mokslu baka
laurą. dabar ruošiasi dakta
ro laipsniui Coiumbia uni
versitete ir dirba to univer
siteto žurnalistikos mokyk
loje.

i AL2ERIJA DAROSI
"LAISVĖS CENTRAS4

Nepriklausoma A Iželi ja 
■ dabar pradeda lenktyniauti 
į su Egiptu kaip "Laisvės 
; centras“, čia apmokomi bū- 
1 simi partizanai iš Angolos,

Mozambiko ir portugalų
Gvinėjos, taip pat ruošiami imsime greit priemonių ūkio 
busimieji maištininkai iš i veiklai pagyvinti.
Pietu Afrikos. pagy 

Mokesčių mažinimas ir
' Alžerija re tiktai priima' ,la. v?e.^.a tolcių priemonių, 
i ir apmoko busimuosius par-i \ \10 ėdimas buvo vienas iš 
tizanus ir maištininkus, bet'c.azniaUbia^ aPt&riamų klau- 

i ir slaptai siunčia įvairius Prezidento rinkimuose 
ginklus į portugalų koloni- ' rEeta?S- Tada kandida. 
jas partizaniniam karui la> . hennedy daug kar
pines portugalus vesti. Ir ap. sakė. kad Amerikos ūkis 
lamai, Alžerijos vadai jau- *u,ėtų kilti kasmet apie 5G, 

1 čiasi turi misiją padėti išsi- bet tas klausimas toin zi« 
vaduoti iš baltųjų valdžios
visoms dar negavusioms ne
priklausomybė Afrikos ko
lonijoms. Be to, jie remia ir 
opozicines grupes negrų res
publikose.

bet tas klausimas taip ir da
bar tebėra neišspręstas.

REDAKCIJA praneša

Dėl redaktorių susirgimo 
gripu šis numeris pavėlavo.



Puslapis antras

NAl’JAS DARBIEČIŲ VADASSenas, bet skaudus klausimas
Pereitš savaitę vyriausybė vėl Įnešė Į kongresą pasiū 

lymą išleisti Įstatymą dėl senų žmonių gydymo iš sočia 
linio draudimo fondų. Įstatymo projektas numato duoti 
seniems žmonėms pasirinkimą, ar jie nori ilgesnio ar j 
trumpesnio nemokamo gydymo ligoninėje.

Kaitų su vyriausybės pasiūlymu, pasiskelbė ir taip • 
vadinami liberališki republikonai, kurie numato, kad seni j 
žmonės gali pasirinkti ir privatų draudimą ligoje, o vy-: 
riausybė iš socialinio draudimo fondų padengtų išlaidas j 
privačioms kompanijoms. Koks reikalas buvo prikergti 
privatų draudim,, sunku suprasti. Tą galima aiškinti tik 
kaip pastangas visą reikalą vėl palaidoti... Pažangieji re
publikonai supranta, kad reikalas yra degantis, bet jie ne
drįsta užminti ant kojos privačioms draudimo bendrovėm 
ir todėl i senųjų žmonių draudimo reikalą Įjungia priva- į 
čias bendroves. Taip jie mano sutrukdyti bet kokio istaty- Į 
mo išleidimą...

Toks būdas apgaudinėti balsuotojus atrodo mažai 
rizikingas. Jei Įstatymas nepraeis, visada galima aiškintis, 
kad “mes norėjome geresnio Įstatymo” ir vyriausybės ša
lininkai kalti, jei toks Įstatymas nėra priimtas. Tokį pasi- j
aiškinimą republikonai jau skelbia, ir kas gali Įrodyti, — ~
kad jie tik pučia dūmus i akis balsuotojams. Nuduoda ge- ”Todėl parapijiečių var-( kunigai, 
rus, bet visą daro, kad Įstatymas nepraeitų Ką gi s u to- ag čia ir sakau: mes nori- ■ "Prieš porą dienų skaitė- 
kiais Įstatymų leidėjais daryti? Atsakymą i tą klausimą me, kad kunigai nedirbtu ne me Drauge gerbiamo piela- ( 
nelengva sugalvoti ir patys sabotažninikai žino, kad jie i jiems priklausantį darbą — to Mykolo Krupavičiaus 
nedaug ka terizikuoja. Į mūsų vaikų nutautinimo: straipsnį, kuriame,. taipkit-

Neseniai mirusio Huuh Gaitskell vietoje Anglijor dar
bo partijos vadu išrinktas 47 m. amž. Harold U’ilson. 
kuris bus Anglijos ministerių pirmininku, jei darbiečiai 
1$M>1 m. laimės rinkimus, čia ji matome su žmona ir

sielojančių tėvų vardu) pa-
' ryškintą praktiką. O dar

(svarbiau, kad žinome kata
likų bažnyčios autoriteto 
prelato Krupavičiaus tvirti- 

1 nimą: “Išsižadėti savo tau- 
į tybės yra nuodėmė!“ — ne 
paprastas nusikaltimas, bet 
net nuodėmė.

Mieli skaitytojai lietu
viai ! Pasirodo, mes, savo lie- j

Kas savaite
Naujienų sukakti*

Vasario 19 d. Naujienų 
dienraštis Įžengė 
sius

; per šveicarų ambasadą Ha- 
I vanoję. Prezidentas Kenne- 

i 50-tuo-1 dy davė 1^^^.karo I)aJė'•astis jzenge i ov-uiv-, vadovvbei imtis visų prįe 
metus. Jų vyr. redakto-, ** panašjų atsitiki_

i tuviškų kančių išgyvendami I *™s i mM nepasikartotų.

sunum.

ir ieškodami, anot Sauliaus 
Šimoliūno, prasmingosios, 
pagal mane, gyvybiškosios 
lietuvybės, pasiklydom miš.

, ke, kuri visą tesudaro tik 
i trys pušys: viena jų — at
stovas bei gynėjas (Pr. Gr.) 
parapijos (visumoje) ir mo
kyklos (vadovybė-; — visa 
kita tik rikiai mokyklos 
šachmatinėje "asloje“), ant
ra — tėvai (diskusijose da- 

Įlyvavę: Pakalniškis, Venc
lovas, Ragienė... ir legionas, 
nekurie jų kalbėdami verkė, 
kiti šaukė SOS!) ir trečia — 
prelatas Mykolas Krupavi
čius bei dvasiško monolito 
(su pačiu dabartiniu Popie
žiumi !) sveikai protaujan
čioji dauguma.

dr. Pijus Grigaitis, be jo, j 
taip pat redakcijoje seniai' 
dirba Kostas Augustas, Juo
zas Pronskus ir Stasys Vai
noras, o administraciją tvar
ko Martynas Gudelis.

Per 49 metus JAV lietu
vių visuomeniniame gyveni
me Naujienos yra išvariusios liau.
labai gilią ir plačią vagą. Jos 
visuomet greitai atsiliepda
vo i visus gyvenimo klausi
mus, juos aiškiai demokra
tiška šviesa savo skaityto
jams apšviesdavo. Nėra jo-

ir parodyti “geraširdžiams” apgvikams, kad gana šposus 
krėsti. Deja, Dievo malūnas mala pašėlusiai iš lėto, ir kas 
galėtų toks drąsus pranašauti, kad padorumas ir žmoniš
kumas pagaliau ims viršų. Ir kada tas bus?

Okupantas, klebonas, seselės 
bruka tą patį

ARBA KAIP PASIKLYDOME TRIJŲ PUŠŲ MIŠKE

štai keletas pa vyzdžių:
”1. Parapija, kuriai aš

priklausau yra lietuviška, 
jos klebonas lietuvis, mokąs 
lietuviškai šnekėti. Ir štai ši
tos lietuviškos parapijos 
bažnyčioje, lietuviams skir
tų pamaldų metu, kunigas,

taip
yra deklaruoti kunigo. Tai-

Aišku, kad šiomis aplin
kybėmis bei sąlygomis vieną 
pušį reikia kirsti — tarp 
dviejų pušų vis susitiksime.

gi, aš čia parapijiečių vardu Į jr tuo padarysime gerą dar-
noriu dar vieną nusistatymą 
pareikšti: mes, parapijie
čiai, norime, kad kunigai 
nedirbtų kitą, ne jiems pri
klausantį darbą, būtent: ne
skatintų mūsų vaikų i nuo-

belį — mums brukančiu 
svetimą kalbą, svetimas 
maldaknyges ir net svetimus 
papročius palaisvinsime nuo 
nuodėmės.

Kitaip mes, tame trijų pu-

Uetuviams išeiviams gi- kaip viskas yra pi aktikoje. į vaĮLufi^nM »wglii LmIKm— 
liai Įsidėmėtinos š. m. sau-- Kad minėto \ėdamojo Į-įi^ti-adienio, ketvirtadienio

lietuviams sakydamas pa. dėmę! (Salėje smarkus plo- šų miške beklaidžiodami, 
mokslą lietuviškai, šitaip 
kalba: ”—Gegužinės pa
maldos lieuvių kalba bus 
pirmadienio, trečiadienio ir 
penktadienio vakarais, o jū-

sio 12 d. Draugo vedamaja- i garbusis autorius (Pr.Gr.) j įr šeštadienio vakarais“, 
me (Pr.Gr.) pareikštos min_į turėtų galimybę Į aukščiau! 
tys ir, pagal mane, iš jų pa- į pastatytą klausimą tinkamai 
darytinos atitinkamos išva- atsakyti mums, Keleivio

jimas; aplamai, šios kalbos 
metu apsčiai paplota — 
JDČ))

"Pasakiau, ko mes para
pijiečiai, norime. Dar turiu 
pasakyti ir kodėl to nurimę 
O norime
esame lietuviai ir kad todėl

sunyksime.
Galop, labai Įdomų, kaip 

"skambės“ (ir iš viso at
skambęs? ) praėjusio Kon
greso rezoliucija šiuo, vi
siems lietuviams tėvams gy

Veneroj perdaug karšta

pagalba. Praeitame kongre
se prezidento panašaus Įsta
tymo sumanymas buvo at
mestas. Koks bus šio suma
nymo likimas, paaiškės vė-

Prezidentas numato ne 
tik apdrausti senius ligoje iš 
socialinio draudimo fondo, 
bet sumažinti jiems mokestį 
$300, pašalpą valstijoms, 
kad jos galėtų parūpinti se

kios abejonės, kad Naujie-! niems darbo, progų mokytis 
nos daug kam atvėrė akis, | Dabar paskelbta, kokių 
kad galėtų pamatyti tikrą! žinių suteikė JAV sėkmingai 
veidą komunistų ir kitų dik. • Į Veneros planetą paleistas
tatūros šalininkų, todėl jos 
buvo ir yra jų taip puolamos.

Marinei- II. Jame buvę in
strumentai rodo, kad Vene-

Keleivis linki Naujienoms roj arba arti jos paviršiaus 
ir toliau tvirtai stovėti demo-1 yra 300-400 laipsnių karš- 
kratijos sargyboje ir nepa-1 čio. Žemės žmogui būtų

dos.
Štai ano vedamojo pa

brėžtinos mintys:
”...Šeima ir nūnai tebėra 

pagrindinis auklėjimo veiks
nys, kurio negali pavaduoti 
nei organizacija, nei mokyk
la, nei parapija, nei bet kas 
kitas. Šie yra tik šeimos pa- 
gelbininkai... Užtat tik re
tais atvejais galima pasiti
kėti, kad mokykla ar para
pija duos tai, ko vaikams ne
buvo deklaruota: "Tėvai tu
ri jausti šventą atsakingumą tanto, 
už savo vaikų ateiti. Jie tu
ri ne tik norėti, bet ir giliau
siu Įsitikinimu perteikti sa
vo vaikams tai, kas sudaro 
jų gyvenimo pagrindus — 
religinius .Įsitikinimus, reli
ginę praktiką ir atsakomy
bės pajautimą Dievui ir 
žmonėms“ — nei žodeliu 
neužsiminta atsakomybė tė
vynei — JDČ.).

Ir toliau: "...Užtat tik re-

skaitytojams, mes čia pa
teiksime mūsų spaudoje dar

ų vantai raosiami įr mūsų vaikai negali būti J 
pirmajai komunijai. Jų mo. Į nors kitas—tik lietuviai,
kvtoja seselė jiems šitaip' Mes tėvaįf jaučiame turi tei- 
praneša: Kiekvienas^ tu- jĮ gę auklėti savo vaikus taip,

patys norime. Mes

karšta ten gyventi.
•

Rūpinasi senaisiais

Į Prezidentas John Kenne
dy vėl Įnešė Į kongresą Įsta
tymo sumanymą, kuris nu- 

praeitą savaitę buvo iškil-mato senesnius kaip 65 m. 
mingai ir nuoširdžiai sutik- j asmenis aprūpinti medicinos 
tas Washingtone. JAV pre-į ir poilsiauti ir tt. 
zidentas John Kennedy api-i Visas prezidento sumany- 
būdino prez. Betancourt1 mas numatomas Įvykdyti 
kaip dideli socialinį refor- Pei' penkerius metus ir atsi- 
matorių, nuoširdų demokra. apie 10 bilionų dolerių, 
tą, komunistų priešą Nr. 1; Tokia turtinga valstybė ga- 
Uotynų Amerikoje. j lėtų tai pakelti, bet tam yra

Venecuelos prezidentas daug priešų, kuriems senų

vauti plakti visus aiškius ir 
apsimetusius darbo žmonių 
priešus.

Nuoširdus sutikimas
Venecuelos prezidentas

iv • sivina iiciuviams te\ams gy- f u, k j • „Patvavinvnto todėl, kad mesjvybiniu lietuvybė, klausimu. paSalpof mLldauti, bet ben- 

droš laisvės ir ekonominėsJonas D. Čėsna

STIPRINAMAS LAISVĖS 
BALSAS

, iz i.- iz i ri nusipirkti angliška malda-neaptiktą Kultūros Kongre-1, 1 TZ .
tam keliu drikutantu iš- knygę’ Kas non’ gah nUS1' 

ryškinsiu minčių atkarpą. dar ir lietuvtšką, bet siIlktų lietuviais ir kad
‘ anglišką turi būtinai nusi- Uac — npi kunigai. nei

Kaip žinome, Kultūros’pirkti.“
Kongrese buvo sulipyto Tos iietuviško3 para.
, „ ... , i pijos klebonas, lietuvis, nors
atkyroo- sekcija, kurioje ; mokėdamas lietuviš- 
ouvo sakomos kaloos (J. kai h. žinodamas> kad apie

pusė parapijinės mokyklos
mokiniu vra lietuviai, nėra *
padaręs tokio "nusikaltimo“
—mokykloje Į lietuvius vai
kus bent vieną žodį prabilti

Lietuvybės parapijose is-'

Gylio, kun. Pr. Garšvos), o 
vėliau leistos ir diskusijos. 
Taigi lai bus leista čia per
teikti mintis garbaus disku- 

buvusio pedagogo-
mokytojo, vėliau mokyklos:.. . ~ , .
direkto.iaus, o neseniai mū-11.le.tuvlJka'-. Dar daugiau: 

Lituanistinės mokyklos!^?3'13!? Pataiko, kad
prie bažnyčios mes susitin
kame kleboną ir su juo kal
bamės, tai su manim ir ma

is dnkuriie^e gavės žodi n0 žmona jis kalbasi lietu- 
i v. „„biVr?,;. hvloiA. Vlskal- bet 1 mudviejų ber

Tėvų Komiteto pirmininko, 
keturių šaunių vaikų tėvo, 

* leksandro Pakalniškio, ku

norime, kad mūsų vaikai pa- j
nie-

(E) Vasario 8 d., po trijų 
j metų parengiamųjų darbų,

pazangos priemonių 
svarstyti.

Po poros dienų Kennedy 
ir Betancourt pasikalbėjimų 
išleistame pranešime sako
ma, kad abu prezidentai pri. 
pažįsta esant rimtą padėtį, 
kai Kuboje Įsiviešpatavo ko
munistinė valdžia ir salą pa-i 
vertė demokratijai priešin-

zmonių padėtis nerūpi, ir jie 
deda didelių pastangų, kad 
taip naudingas prezidento 

ap_! sumanymas vėl niekais nu- 
• eitų.

J. V.

NAUJAUSIOS KNYGOS
nei kunigai nei sese i Greenville vietovėje, N. Ca- 

lės - vieniolčs- neturi tei'-į’j"3 'alst- JA\. ba  ̂

sės pneš mūsų „or, kilti

vo vaikus turime tik mes— ban£4 radl° s^tuvas. Jis iš ga tvirtove, kad Amerikos
stangas trakdyti. Teisę į
tėvai.

”šis kongresas turėtų su

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50.

viso atsiėjo 23 mil. dolerių, j valstybių organizacija turi MURKLYS, A. Giedriaus graži 
ir jo stiprumas — daugiau Į padaryti viską demokratijai apysaka jaunimui, įso psl.,
kaip 2,400 kilovatų. Ameri-} Pietų Amerikoje apginti. kaina................ si 80

sis Kongresas mreių su- kos Informacijos Taravba Kennedy pažadėjo kiek ga-
(USIA) pareiškė, kad Ui lėdamas padėti Venecuelai 

kovoti su komunistine agre-liucija neturėtų pasilikti tik 

popieriuje. Turėtų būti da

romi žygiai, irtai konkretūs, 

kad mūsų vaikų nutautini

^i radijo 'siųstuvas
i y , pasaulyje. Siųstuvą pasta-

mus, bus siekiama laisvojo 
pasaulio programas perduo-

nusų y KU nuiauuni- ti ypatingai kraštams už ge- 
pei v įetmę bažnyčią (ježinės uždangos.

tais atvejais (? — mano 
klaustukas ir pabraukimas 
— JDČ) galima pasitikėti, 
kad mokykla ar parapija 
duos tai, ko vaikams nedavė 
jų tėvai.“

Prie šio vedamojo ypatin. 
gų minčių ansamblio dide
liu dėmesio verta užuomina: 
"...okupantas brukdavo se
niau ir dabar dar didesniu 
brutalumu bruka savo kalbą 
ir savo pažiūras...“

Dabar, susipažinę su pu
sėtinai (jei būtų užsiminta 
Tėvynė, tai ir visai) pa
trauklia teorija, susikaupki
me ir. truputį perfrazavę 
i i°ną aukščiau pateiktą sa
kini, būtent: "Jie (tėvai) gi
liausiu Įsitikinimu Įtaiguo- 
ia savo vaikams tai, kas, su. 
daro, tėvu giliausiu Įsitikini
mu. iu vaikų gyvenimo pa
grindus...“, pasitikrinkime,

tai ką (apytikriai) bylojo:
"Mosėdžio pradžioje kun. 

-aršva mums papasakojo, 
taip parapijoje Į lietuvybės 
išlaikymo klausimą žiūri lie
tuvis kunigas, o p. Gylys — 
kaip i tą pati klausimą žiūri 
parapijos narys pasaulietis. 
Aš taip pat esu parapijietis 
ir todėl matau reikalą pa
reikšti, kad p. Gylys, noi-s 
tarėsi kalbąs parapijiečių 
vardu, nenupasakojo visų tų 
su lietuvybe surištų rūpesčių, 
kuriais dabar sielojasi kiek
vienas parapijietis lietuvis. 
Todėl randu būtina p. Gylio 
kalbą papildyti.

Tarp kitko, p. Gylys pa
stebėjo, jog mes neturėtume 
reikalauti, kad kunigai dirb
tų ne savo darbą (skleistų 
patriotizmą), nes jų darbas 
yra tik pastoracinis. O pir
masis diskutantas prelatas 
Balkūnas, kad šiose diskusi
jose mes turėtume aiškiai 
pasisakyti, ko norime ir ko
dėl norime. *

niuką, čia pat prie mudviejų 
su žmona, klebonas kreipia, 
si angliškai, nors gerai žino, 
kad mes esame lietuviai ir 
kad mūsų vaikas lietuviškai 
šnekėti moka.

"Manau, kad tų pavvz-

mas
bei parapijines mokyklas] 
būtu sustabdvtas.“

Taip kalbėjo, tikriau, to
kiais mielais ir paprastais
žemaitiškais žodžiais išliejo (E) Fed. Vokietijoje lei 
savo lietuvišką širdgėlą lie- džiamas Klaipėdos krašto

SENA HITLERININKŲ 
DAINA

tuvis tėvas Al. Pakalniškis. 
Taigi dabar žinome ne tik 
aname vedamajame juodu 
ant balto iškirstą teoriją, bet

džių pakanka. Iš jų matyti, ir lietuvio tėvo (daugelio to. 
kokį "darbą“ dirba lietuviai kių pat gyva lietuvybe besi-

196S METŲ KELEIVIO

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

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

vokiečių organas Memeler 
Dampfboot (2 nr.) paskelbė 
Vienoje gyvenančio Otto 
Kerschhoferio straipsnį apie 
"Klaipėdos kraštą — vokie
čių pasienio kraštą“ ir, ži
noma, krašto atgavimo Įvy
kius atpasakoja tendencin
gai, nepamiršdamas nusi
skųsti dėl lietuvių vokie
čiams tariamai daiytų nuo
skriaudų bei lietuvinimo po

sija.
Būdamas VVashingtone, 

Betancourt kalbėjo ir Ame
rikos spaudos klube. Jis tarp 
kitko pasakė, kad komunis
tai ir Venecueloje yra labai] 

j agresingi, nevengia visų ko. 
vos priemonių. Jie yra gau
siai Maskvos ir Pekingo re
miami, ta parama eina per 
Kubą. Betancourt sakė, kad 
Kuba turi būti izoliuota.

Iš Washingtono prez. Be
tancourt buvo nuvykęs Į 
New Yorką, čia matėsi su 
Jungtinių Tautų gen. sekre. 

zi- torium ir jam pareiškė, kad 
Kuba graso visai Lotynų 
merikos valstybių nepriklau
somybei.

manno, Sasso ir kt. byla. ži
noma, nepamiršta paminėti,

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre-! k?d . įį.et.uva ^39 m. atsisa.
. . . klusi Klaipėdos krašto ir tai

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip j Įvykę... be jėgos panaudoji-
buvusi — 75 centai. ,pra^^enk^ su

faktais straipsnis pnes tai
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti buvo pasirodęs (sausio 12 

šiuo adresu: d.) ir Hannoverio mieste lei-
”K E L EI V F S“ džiamame "Deutsche Wo-

636 E. Broadvray-------1-------South Boston 27, Maaa. chen . Zeitung“.

Šaudo amerikiečius

Vasario 20 d. du Sovietų
kovos sprausminiai

lėktuvai užpuolė Karibų jū
ros tarptautiniuose vande
nyse (6 mylios nuo Kubos 
pakraščio) JAV žvejų laivą, 
kuris gaudė vėžius. Lėktuvai 
numetė kelias bombas, ku
rios didesnių sužalojimų ne
padarė. Pasirodžius JAV 
lėktuvams, komunistų lėktu
vai paspruko Į Kubą.

JAV pareiškė Kubai dėl 
to Įvykio griežtą protestą

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
ki-ašto 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
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina .................... $3 00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

Keleivio administracijoje •
So. Boston 27, Mas*.

E. Broadvray,

X
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE j
I

Lietuvos nepriklausomybės 710 metų ir Lietuvos valstybės ' 
atstatymo 45 metų sukakčių minėjimas

New Yorko ALTos sky- dar pakantos (tolerancijos) 
rius įdėjo nemaža darbo ir tame bendrame visuomeni- 
rūpesėo Lietuvos nepriklau- niame darbe.
somybės 710 metų ir nepri- Visa tai gražu ii- gera, bet, 
klausomybės atstatymo 45 kalbant apie vienybės būti- 
metų sukaktims paminėti. numą, pakantos reikalingu-

Tik dėl tų Lietuvos vals
tybės pradžios įsikūrimo

mą, lauktina, kad ir tokie 
pranešimai tokiomis ypaty-

metų sukakties būtų galima į bėmis pasižymėtų. Jeigu su- 
suabejoti. Yra duomenų, minimi kurie praeityje nusi-
kad Lietuvos valstybinio gy
venimo pradžia anksčau su
simezgė, negu prieš 710 me
tų. Bet čia ne tas reikalas. 
Pagirtina, kad prisiminta 
bent programoje ir seniau 
buvusi Lietuvos valstybė.

Kongresmano John Lin- 
*ey tartame turiningame ir 
Įdomiame žodyje suminėta 
Lietuva, kaip sena valstybė, 
pakarto tinai jos vieno kai
myno—Rusijos okupuota. J. 
Linsey gabus kalbėtojas ir 
turintis daug žinių iš Lietu
vos praeities ir jos nūdienės1 
padėties.

Antras kalbėtojas buvo

pelniusieji asmens, tai bent 
takto sumetimais dera ir čia 
bešalumo laikytis. Greta J. j 
Basanavičiaus bei V. Kudir-1 
kos būtina nepamiršti sumi
nėti ir J. Šliūpo, kurio nuo
pelnai Lietuvos valstybės 
atstatymo rūpesčiuose, o ir 
šiaip lietuvybės darbe yra 
nemažesni už anų dviejų, gi 
JAV lietuvių gyvenime toje; 
kovoje dėl lietuvybės Jono 
Šliūpo veikla yra pranašes
nė už to meto kitų Lietuvos 
veikėjų.

Prisiminus lietuvių spau
dos draudimo metus ir tada 
ėjusią Mažojoje Lietuvoje

KALBA KONGR. JOHN V. LINOS A Y

Respublikonų kongresmanas iš New Yorko John \ . Lindsay 
pasakė gražią, turiningą kalbą Vasario 16-sios minėjime 
New Yorke. Webster Hali. vasario 17 dieną.

Stasys Santvaras, pereitais spaudą, skirtą Rusijos oku-
metais gegužės 27 d. sulau
kęs 60 metų poetas, drami- 
ninkas, atvykęs iš Bostono,

puotos Lietuvos gyvento
jams, kodėl greta Tėvynės 
Sargo, Varpo, Ūkininko ir

"vienybės“ sienų. Meninėje dalyje pasirodė
O taip pat, kai raginama' už Lietuvos sienų gimusi, iš

Lietuvos laisvinimo darbas Brazilijos čia atvykusi ir ap-

no visos draugijos vardu (73 
' narių), kai kurie gen. kon- 
Į sulai da!- sveikino ir asme- 
[ niškai.
i

Reikšmingas straipsnis
! "The New York Times“ į

"The New York Times“ 
šiais metais parašė ypatin
gai. reikšmingą redakcinį 
straipsnį, kuris įdėtas JA 
Valstybių ir Europos laido
se, o Nevv Yorke, dėl streiko, 
perskatytas du kartu per N. 
L. Times radijo stotį.

Aplankė prof. St. Kairį

Netoli Nevv Yorko poilsio 
namuose gyvenantis Vasario 
16-sios Akto signataras prof. 
.Steponas Kairys vasario 16 
d. susilaukė daug lankytojų 
ir sveikinimų. Iš Nevv Yorko 
signataro pasveikinti buvo 
atvykę Vytautas Stašinskas 
ir Anicetas Simutis, kurie 
gen. konsulo Jono Budrio ir 

! savo vardu įteikė jam gėlių, 
j Signatarą taip pat asme

niškai sveikino Nevv Yorko 
"Šviesos“ Sambūris, kurio 
vardu gėles įteikė inž. J. Va
laitis ir Giedrė Zauniūtę. Tą 
dieną jį aplankė ir dr. V. Pa 
prockas, kuris rūpinasi sig

WORCESTERIO NAUJIENOS
Gražiai paminėta -Nepri- raminančius laiškus, gėlių ir

klausomybės atstatymo 
paskelbimo sukaktis

Mass. Jis savo ilgoje kalbo- kitų nutylėti Darbininkų 
je pareiškė daug sveikų min-1 Balsą, kuris vienas pirmųjų
čių ir kaitų suminėjo nema
žai lietuvių išeivijos gyvenk 
me pasitaikančių visiems ži
nomų negerovių ir gražiais 
žodžiais nusakė, kas mums 
visiems yra Lietuva. Gaila, 
kad jo kalboje būta pasikar
tojimų: be jų ji būtų buvusi 
trumpesnė ir Įspūdingesnė. 

St. Santvaras pasisakė,

atvirai ir drąsiai rašė apie 
būtinumą Neprigulmingos 
Lietuvos ir kai kurie jo 
straipsniai baigėsi šūkiu:
Lai gyvuoja neprigulminga; 
Lietuva!

Arba, prisiminus Vilniaus 
Žinias, Lietuvos Aidą ir ki-

remti aukomis ir veik nutyli
ma VLIKo ar ALTos toje 
srityje varoma vaga ir daug 

! prišnekama apie Lietuvių 
Bendruomenės uždavinius 
bei siekimus, tai nors ir nuo-

sigyvenusi jauna ir grakšti patai o 
solistė Irena Stankūnaitė. Ji Įir Vytautas Augustinas, kai- 
puikiai sudainavo keletą] mYnas iš profesoriaus kil- 
dainų ir arijų iš opeli). Tai j ^čs \ ietos, ir visa eilė kitų.
daug žadanti dainininke. Jai 
dainiai akomponavo jos mu-

širdžiai tartas žodis palieka; zikas tėvelis J. Stankūnas, 
nemalonų šešėlį. Į Be to, tikrai pasigėrėtinai

kad visuomeniniame gyveni 
me beveik būtinas ar, tiks-!dynę, žariją?i vjgQ -r geraj gu_

klostytame pranešime nenu
girsti, atrodo, kad toji būti
na vienybė suprantama siau 
resne
tik kai 
riams

--7 -- —
liau, neišvengiamas susiskal 
dymas į sroves, nuo savęs 
pridėsime.—kaip politines, 
taip ir kultūrines. Bet, St. 
Santvaro įsitkinimu, ir tokiu 
atveju yra galimas bet kuris

kitokių dovanų:
SLA 57 kuopai, Vincui ir

Stasei Beniuškevičiams, V. 
ir M. Mitrikams, Onai Tiš- 
kienei, Aleksui ir Magdale
nai Cyrams, Aleksui Žva
liauskui,, Jonui Petiusevi- 
čiui, Petrui Šilanskiui, Juo
zui Pupkai, Jonui Dvarec
kui, Antanui Tamkui, M. 
Žemaitaičiui, Ignui Pigagai, 
Antanui Palubeckui, K. Zur- 
liui, Juozui Šalaviejui, Pet
rai Krauneliui, Gabriui Šila
lei, Vincui Kunsaičiui, Gvaz- 
dauskų šeimai, D. ir E. Ma
žeikoms, Juozui Lėkiui, Jad
vygai Tumavičienei, kuri, 
pati sirgdama, kvietė atvyk
ti į vieną ligoninę gydytis, 
Julijai Stylienei, Vincui 
Burduliui, savo svotui Juo
zui Sinkevičiui ir bičiuliams 
Vaškams.

Dar kaitą ačiū visiems.
J. Krasinskas

MIAMI, FLA.

Minėjimas buvo vasario 
17 d. Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos salėje.

Kun. Vytautas Tamulevi
čius sukalbėjo maldą, minu
tės susikaupimu buvo pa
gerbtas miręs signataras 
prof. Mykolas Biržiška, JAV 
ir Lietuvos himnus gražiu 
soprano balsu sugiedojo 
Nancy Milerytė, kuriai pia
nu pritarė Olga Keršytė.

Adv. Antanas Mileris pa
skaitė majoro Joseph C. 
Gasdin proklamaciją, gra
žiai kalbėjo kongresmanas 
Harold D. Donohue, miesto 
majoras Joseph C. Gas
din, adv. A. Mileris, kun. M. 
Tamulevičius, kun. Jonas 
Bakanas ir pagrindinis kal
bėtojas kun. Vaclovas Mar- 
tinkus iš Providence, R.I.

Priimtos atitinkamos re
zoliucijos.

šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos mokiniai sudaina. 

~i vo kelias dainas. Nancy Mi- 
. kUf,ls/ ulM,1“aiIslM- lerytė labai gražiai sudaina- sveikatos i eikalais, I v0 Tykiaj, tykiai Nemunėlis 

teka, Kur bakūžė samanota, 
Mano sieloj šiandien šventę 
ir vieną dainą angliškai; jai 
pianinu pritarė Olga Keršy
tė.

Vincui Burduliui, vargo
nininkui, vadovaujant, su
vaidintas iš knygnešių gyve
nimo vaizdelis "Knygne-

Supažindino su 
Pasauline paroda

Vasario 15 d. Nevv Yorko
Tuo, kas čia pasakvta. ne- Maironio šeštadieninės mo- '^ve?mil Valstybių Konsulų 

’ 1 - - - - ........................i-- I Dr-ios susirinkimas ir imtas.norima paneigti St. Santva
ro paskelbtų sveikų minčių 
kad ir apie vienybės būti-

kvkics moKimai pasono ne-i

tus spaudą atkovojus prade- j num3> kultūros darbų remi- 
jusius eiti laikraščius, kodėl' 7^’ primenama tai
dera pamiršti Naująją Ga

lėtą tautinių šokių. Buvol ^išiai“. Vaidino Algirdas Kra.
matyti, kad šokių vedėjos J.P?z'»droti konsulus sįnskas Vincas Burdulis, 
Matulaitienės tikrai į tą me-| ?“ 1964:6° m«ta,s New Ver
ną idėta daug darbo. j k,e >ama. Basaulme Paro-

kas jo gal būt per neapdai- Pasirodė scenoje >r mišru- dan.ta Tu0 tiks, b 
.urną nebuvo sumrneta. sis choras, muz. M. Cibo va. padeIįonstlwtas atliktų jr 

planuojamų darbų filmas, oSt. Santvaras pasisakė ir 
prieš tokius kritikus, kurie 
dailiosios raštijos ar apla-

dovaujamas, kuris sudaina
vo kelias dainas.

Į tą minėjimą atsilankė
mai lietuviško meno srityje žmonių daugiau, negu kitais

specialus svečias Robert 
Mozės, Pasaulinės Parodos 
B-vės prezidentas, nupasa-

! sianti vidutiniu
vieningas darbas, o ypač , ___  ______ „

; liečiąs Lietuvos laisvinimo! kokius savo tautos atskalų*] neyerta spaudos darbo. ^v. ' sianu vidutiniu ir mažinu
veiklą. Deja, mūsuose maža nūs, norima palikti už anos! Deja, ircia St. : nepriklausomybėsi aktą pa- valstybių paroda. Didžiosios

pamilto pasakyti, xaa uiuy-• gnasiusiems inž. St. Kainui vaktvhaęsis lietuvių tautos dailės kū-j ir kun. K šauliui. Dar du '^bes nebedommuosian. 
rėjas K. Čiurlionis pirma ki_( gyvi signatarai gyvena pa-!
tų buvo teisingai Įvertintas* vergtoje Lietuvoje, Sibiro pasikalbėjimų su ma- 
kaip genialus dailininkas, o vergijoje jau atlikę "vasaro- valstybių konsulais su
kai kurių savųjų pradžioje į jimo“ laiką. $ sidarė įspūdis, kad dėl ne-

Tikrai gražu, kad Lietu-

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
net pasmerktas. Donelaičio 
nemirtingieji ir vis labiau 
vertinamieji Metai buvo su
rasti pačiam autoriui jau mi
rus, ir jų vertė ir reikšmė

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 į bu.vo suprasta dar vėliau. Ir 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje tais ^eta*s Lietuvoje dome 
mūsiškiai pastatę “Aušros" miestą, vėliau virtusi Nevv 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš Nevv Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti

tis ir didžiuotis pradėta ne 
taip jau seniai. Panašaus li
kimo buvo susilaukę taip pat 
Prancūzijos, Anglijos ir kitų 
tautų didieji kūrėjai, kurie 
savo dailiosios raštijos dar
bais pralenkė savo tautas. 
Ir tik kai tautos masė juos 
priaugo, tik tada juos ir iš

vos nepriklausomybės aktą 
paskelbusieji nebuvo pa
miršti ir jiems pasiųsti svei
kinimo ir linkėjimų žodžiai.

Minėjimui vadovavo Nevv 
Yorko ALT os pirmininkas 
J. Kiaunė.

J. VIks.

NEW YORK, N.Y.

Priėmimas Baltijos namuos

laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva- numirusių "prikėlė“ ir pra
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.

dėjo jais didžiuotis, visam 
pasauliui garsintis.

Ir nūnai lietuvių išeivijo-

Darata Sinkevičiūtė, Marytė 
Klimkevičiūtė, Robertas Pa- 
liusas, Barbora Mažeikaitė, 
Robertas Stevensonas, Ri
chardas Švedas, Kazys La
pinskas, Jeronimas Burdu- 
lis, Jovce Milerytė, Jonas 
Burdulis, Julija Krasinskie- 
nė,—visi čia gimę ir augę. 
Lietuviškai pranešinėjo Juo
zas B. Krasinskas.

Publikai vaidinimas, at
rodo, patiko, nes daug plojo.

Meninei daliai vadovavo 
Pranas Račiukaitis.

Aukų surinkta $893.45. 
Finansų komisijoj buvo kun. 
Justinas Steponaitis, Jonas 
Dvareckas, M. Žemaitaitis, 

pakeliamai aukštų išlaidų Antanas Tamkus, Juozas
gerokas skaičius mažųjų 
valstybių parodoje nedaly
vaus.

Lietuvos generaliniam 
konsului atstovavo vicekon
sulas Anicetas Simutis.

NEW BRITAIN, CONN.

Nauja legionierių vadovybė

Įvesdinta į pareigas Stan
ley Ryiz posto Amerikos le
giono vadovybė: posto vaVasario 16-tos dienos pro

ga Baltijos Namuose Lietu- das Antanas Grigas, jo pa- 
vos generalinio konsulo ir dėjėjai Petias Kaminskas ir 
Lietuvos Laisvės Komiteto Antanas Paulauskas, kape- 
suruoštam priėmime dalvva. lionas Jurgis \ išnia, iždinin- 
vo visa eilė svetimų valsty-1 l r’””°

je esama dailiosios raštijos! bių konsulų ir įtakingų ame-
11. — *4. • j I L'O i > t cvorkoc.parapijas, tarp vienų ir khu ėjo smariuos rungtynes. ir aplamai meno sHt^e darj rikiečių, kaip lygiai svarbes- 

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai, daug ko, mūsų ir mūsų kriti, i Ne\v Yoi*k° lietuvių
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu; 
KELEIVIS

O$ E. Rreedwey So. Boston 27, Rasa.

kų neįvertinto, mūsų neat
pažinto, kuo ateityje bus 
mūsų ir kitų didžiuojamasi, 
gėrimasi. Iš kritikų reikalau
ti daugiau, negu jie gali 
arba žino, būtų beprasmis 
noras.

Iš JAV aukštų valdžios 
pareigūnų ir politikos veikė

organizacijų ir didžiosios 
spaudos atstovų. Gauta dau
gel sveikinimų žodžiu ir raš
tu.

Sveikino Gen. Konsulą

Svetimųjįi Generalinių 
Konsulų Draugijos vardu 
Lietuvos generalinį konsu

jų gautus sveikinimus per- J* Budri pvelkin<> Brazili- 
skaitė M. Kižvtė, kažkodėl JOS generalinis konsulas-mi- 
nei vieno lietuvių kalba žo- nistras Dora Alencar de 
džio netarusi. 1 Vasconcellos. Nors jį sveiki-

kas rijus Niroskis, fin. sekr. 
Pianas Norris, dežuruoto- 
jas Jonas Riktoraitis, vėliav. 
nešis Viktoras Nenorta.

Įvesdinta ir posto moterų 
vadovybė: piim. Ona Peter- 
sienė, vicepirm. Antoinette 
Žukauskienė ir Marija Dom- 
brauskienė, ižd. Aldona- 
Morta Niroskienė, sekr. Ma
rija Kalinauskienė, dežu- 
ruotoja Ona Snarskienė, ka
pelione Ona Uždavinienė, 
vėliavnešė Jessie Kriščiūnie- 
nė ir Veronika Visockienė, 
vėliavos palydovės Marija 
Young ir Rožė Juknienė.

Šalaviejus ir Julija LendraL 
tienė.

Gaila, kad aš dėl ligos ne
galėjau minėjime dalyvauti. 
Man žinių apie jį davė ma
no šeimos nariai —Juozas, 
Algirdas ir Julija Krasins- 
kai.

Mirė šie lietuviai

Įvairios klubo naujienos

šiuo metu čia yra labai 
daug svečių ir vis dar atva
žiuoja. Turime didelę salę, 
bet ir ji visuomet pilna, kai 
tik būna koks parengimas.

Malonu susitikti pažįsta
mų iš kitur. Daugiausia jų 
yra iš Chicagos, nes ten dau
giausia lietuvių gyvena.

Ir šių metų vasario 10 d. 
klubo bankete buvo daug 
profesionalų, stambių biz
nierių, jų tarpe ir Dan Ku
raitis, kuris klubui ir dova
nų palieka. Jis jau ir nariu 
įstojo.

Šiemet turime labai ener
gingą klubo pirmininką, ku
ris nesigaili laiko klubo nau
dai dirbti. Jis daug narių 
prirašė. Tai V. Krausė.

Klube yra knyga su visų 
narių adresais, todėl, jei 
kam reikalinga surasti tas ar 
kitas asmuo, užsukite į klu
bą.

Kas sekmadienis klube y- 
ra gera vakarienė ir šokiai. 
Visuomet yra gardžių dešrų 
ir viščiukų.

Vasario 11 d. buvo klubo 
narių susirinkimas. Be ko 
kita, nutarta padaryti "shuf- 
fleboard“, kad tie nariai, 
kurie nenori kortų lošti, tu
rėtų kur laiką praleisti.

Buvo susirgęs Frank Moc
kus, bet jau tiek pasveiko, 
kad ir susirinkime galėjo 
dalyvauti. Jam padėkojus 
tiems, kurie jį lankė ligoni
nėje ir namuose, visi nariai

Mirė Albinas Adomaitis,,PUSto^ H^ai Ploj°*
Antanas Radžius, abu ne-j Jis Įteikė man čekį $600, 
mažai dirbę visuomeninį | sakydamas, kad jums reika-

lingas virdulys kavutei virti.
Jei ne F. Mockaus para

ma, klubas nebūtų taip gra
žiai įrengtas kaip dabar. A- 
čiū^F. Mockui už gerą širdį.

Serga A. Aušrienė ir H. 
Verbelienė, kuri turi eiti į 
ligoninę gydytis. Akių ope
racija reikalinga ir Zees.

Linkiu visoms ligonėms 
greitai pasveikti ir vėl būti 
su mumis.

Naujasis pirmininkas pa
tvarkė, kad po kiekvieno su. 
sirinkimo būtų kavutė su py
ragaičiais.

Jennie N. Nevienė

darbą, Stasys Minelga, Ka 
zimiera Ardavičienė ir Jo
nas Mačionis, 48 m. amž.

Pasižymėję mokiniai

Aukštesniojoje mokyklo
je garbės raštais apdovanoti 
šie lietuviai: Irena Brazi- 
liauskaitė, Jonas čiunis, A- 
leksandras Gedmintas, An
tanas Kunsaitis, Jurgis RidL 
kas, Diana Sprindžiūnaitė,
Karolina Truncaitė ir Diana 
Jakštaitė.

Mano padėka
Dvyliką dienų teko išgulė

ti ligoninėje. Iš jos išėjau 
prieš porą savaičių ir dabar
gydausi namie. Per Keleivį] Jei tavo bičiuliui išrašysi 
noriu padėkoti visiems ma- Keleivį, jis tau bus dėkingas 
ne lankiusiem, atsiuntusiem! ištisus metus.
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Puslapis ketvirtas

vyksta
Įdomus cirkas

Dabar Lietuvoje 
„iškėlimas“ kandidatų Į 
Aukščiausiųjų tarybų. 1 a- 
gal partijos įsakymų, vienas

• Sostini Vilnius kyla, 
o Kaunas apleistas

(E) Fed. Vokietijos šiau- 
i ėję , Kielyje, leidžiamas i 
i.iemaštis Kieler Nachrich-

kitų stengiasi pasiūlyti ten &ausio 31 d. laidoje pa-; 
garbingesni LandL.alų. U skelbė savo bendradarbio 
kame ten šiuo metu nerasi k. L. įspūdžius iš kelionės 
“kilnesn ir gerkesnį lietuvį”. po Lietuva, jis pastebėjo, 
už Nikitą Chruščiovų, todėl kad Lietuvoje daug rusų ir 
jį ir siūlo. Eksperimentinio jie užima svarbias valstybės 
metalų piovimo staklių mok- tarnybas bei postus pramo- 
slinio tylimo instituto Vii- į.ėje. Kad visur pastebima 
niaus skyriaus paruošų meis- iuemliaus ranka, apie tai 
teris A. Jodka ji pasiūlė, ji
parėmė vyr. meistras P. Dė- 
delė... ir, žinoma 
mas buvo vienbal 
tas.

uz

liudija dviejomis kalbomis 
užiašai stotyse, gatvėse. Vil

ma, pasiūly- r ius padaręs "nuostabią pa- : giau pi eidoto 
laistai piiim. ra. gą piamonės srityje, o^

jui, juos perleisdama. Ieško-, 
ma ne tik gintaro gabalų, bet 
ir jo apdirbimo piiemonių, 
įrankių, literatui os apie 
gintarų, archeologinių radi
nių, dainų ir legendų.
lik imas i geiti pienų ir iš 

popierinių oonkų
(E) Lietuvoje iigsiol dar 

nematytas uaiykas — pie
nas popieriniuose buteliuse. 
Tik Maskvos ūkio pai odoje 
žmones matę 'stebuklų“, 
kai mašina pati gaminusi po 
pietines toukas ir j jas pri
pylusi pieno, tokia sovieti
nės garny uos masina-auto- 
matas nusiųs pastatytas 
Kauno pieno kombinate, 
s iemet tikimasi gy vento- 
jams patiekti du kaitų dau-’ 

negu.pieno

. Į

pė „Šilainė“, vadovaujama Miesto majoras F. Slattery

i .aunui, buvusiam laikinąja ■ 
ostine, dabar tenka mokėti iVilniaus universiteto pro- sostine, aaoar tenna moiceu. Mirc dr- E- Kutorgiene 

fesorių ii* studentų susirinki-( įkaitų. Jis atrodo apleis-į Vasario 13 d. mirė akių 
me \ arg šas prof. Zigmas ^a~- Karo \eiksmu pėdsakų į gydytoja Mera BuLydaitė- 

.......Kutorkienė, gimus Šiauliuo.Žemaitis, susijaudinęs, iš vi-, Vilniuje, teigia vokietis laik. 
sos širdies, kaip ‘ Tiesa“ ra. i pastininkas, dar esama, ta
šo, parėmė parsidavėlio šuo- tiau. ' e kelių išimčių, gtiu- 
mic 0. Kuusineno kandida-1 vėsių vietoje išdygę nauji

IKARO PERVERSMO PĖDSAKAI

'iaip atrodo subombarduoti Irako krašto ausaugos mi
nisterijos pastatai. Ten buvo diktatoriaus Abdul Ka
rini Kassem ir prieš jį sukilusiu kitų karių susirėmimo 
centras. t

Galinos Gobienės. Puikų j- 
spūdį darė programoje daly
vaująs jaunimas: galima sa. 
kyti, jaunimas visku išvežė.

Dloco v-oos pirmininkui 
r

pasakė gražių kalbų apie 
Lietuvų ir lietuvius šiame 
krašte, pabrėždamas, kad 
jie yra kultūringi, geri pilie
čiai, daug pi isidėję šio kraš-

tapolui Valatkai minėjimų to ūkiui ir kultūrai pakelti. 
| prauejus ir garbės prezidiu- Jis linkėjo Lietuvai ir ki- 
, mų pi įstačius, studentas Al- tiems pavergtiems kraštams 
gis z.apai atkas perėmė va-i laisvę atgauti, ragino visusgis z.apaiackas pt 
dova vimų. ir vauovavo, rei-Į bendrai veikti prieš komunL 
kia pasakyti, kaip gerai įgu-t stų imperializmų.

J uęs veikėjas, gerai iaikyua-i Kongresmanas D. F. 
1 rnasis ir genui valdydamas! Plood savo kainoje priminė, 

JAV nepripažįsta Lie-abi kalbas. 
Beje, dar kongresmanas

kad
tuvos pavergimo, kad Lietu-

tūlų. j pastatai. Esą, Lietuva iri 
il_ iPanašių "lietuvių” ir dau- šiandien laikytina žemes ū- 

giau ’ iškeliama” kandida- Į kio kraštu, nors joje rasime 
tais i Lietuvos „parlamen
tų“. *

Gražus cirkas, bet jo vai
dinimo žiūrintiems ašaros 
byra.

Rusiškas tiltas Šiauliuose

Jau nepriklausomos Lie
tuvos laikais buvo rengiama, 
si Tilžės gatvėj pastatyti til
ta per geležinkelį, bet nesu-

įmonų, gaminančių masi
nas, elektros produktus, tek
stilę. Trūksta kai kurių pra
monės gaminių, pvz., auto
mobilio, užsakius, 
laukti metų metus.

Zimanas teigia: doras 
žmogus neįsigyja namų

(E) „Tiesos“ vyr. redak
torius G. Zimanas, dienraš-

se 1888 m., 1943 m. įstojus į 
komunistų partijų, apdova
nota Lenino ordinu ir kitais 
pavergėjo pažymėjimais.

AUKOS LIETUVAI 
LAISVINTI DETROITO NAUJIENOS

Artėjant Vasario 16 d. mi
nėjimui, iš atskirų vietovių

tenka I ir pavieniai gyvenų lietu- _ __
viai. kurie neturi galimybės| Nepriklausomybės šventės' ^“kĮieta lietuvių kompozi-
minėti Lietuvos Nepriklau-'ženkle Detroite buvo trys -.............
somybės 45
bendrai ruošiamose 
se, siunčia savo aukas Ame

Iškilmingai paminėta 
nepriklausomybės šventė

rašytojų kūrinių ištraukas: 
Maironio, Pūkelevičiūtės.

Meaoler mums atvežė dova. vos atstovybė veikia VVash- 
nų is V v ashingtono: JAV i- gione kaip veikusi ir ragi- 

Į seliavų, kuri vasario 16 d.'no nenuleisti rankų laisvės 
plevėsavo virš Kapitelio, kovoje.
Michigan© senatoriaus Phi- Rezoliucijas anglų kalba 
ap narto pastangomis pado- perskaitė N. Bajorienė. Jos 
vanota Detroito lietuvių vi- cus pasiųstos kongresui ir 
suomenei. Jungtinių Tautų organiza-

Minėjimo metu buvo rink- t-ijai.
tos aukos Amerikos Lietuvių Lietuviškai kalbėjo Garso 
Tarybai. Rezultatas:$2,100., redaktorius A. Zujus. A. 
77. Organizacijos, pavėla-; Norvaiša jiadėkojo visiems 
vusios savo aukas įteikti, o t kalbėtojams. Programa tę- 
taip pat pavieniai asmenys,' s*si 55 minutes, 
negalėję minėjime daly vau.1
ti, aukas gali Įteikti betku- 
riuo metu Alto direktorei 
Detroite Elzbietai Paurazie- 
nei arba pasiųsti tiesiai į Al
to centrų Chicagon.

Po iškilmių Westem High

J. V. Stanislovaiti*

VOKIETIJA

Vasario 16 Gimnazijoj 
šilčiau

School salėje, viskas buvo! Gimnazijos remonto dar. 
i užbaigta vaišėmis Lietuvių Pjaj.^ai rėpi asidėjo, bet, kai

. Žemaitės,’ Binkio. Sudaina- i namuose, kur dalyvavo apie a.tšiIs oras, tuojau bus imta
>? .... . - rrr ___________ - - i • .--SI na»T>O KPlka 1,1 vedėme 11

tenų dainų. Publikos buvo □ metų sukakti dienos. Pirmiausia, vasario . .)asitenki.
sumose iškilmė. 15 d. vakare CBE radijo sto- i nimas •. ama _ visuoti-

75 visuomenininkai, atėję; darbo. Reikalų vedėjas ir 
pagerbti pagrindinį kalbėto.1 statybos jnrminmkas A. Ma

skubta. Komunistai tai tikutyje (19 nr) plačiau palie- 
dabar tepajėgė padalyti. Į tęs Lietuvoje plintančių ne- 

Pasižiūrėkite, kas prie to geiovę—šmeižtus, galutino- 
tilto pastatymo pasižymėjo. • J išvadoje teigia, kad 

Štai sąrašas asmenų, ku-1 šmeižtai esąs praeities pali- 
riuos „prezidentas“ Justinas kimas. Esą, šmeižikų gink- 
Paleckis apdovonojo garbės *as nukreiptas prieš doro 
raštais: i žmogaus vardų. Pasak Zi-

gamybinio skyr. virš. Ge-imano, — „doras tarybinis 
orgijų Byčkovų, montuotojų žmogus neįsigyja namų, va- 
brigadininką Ivaną Borovi- sars amių, jis nesivaiko tur 
ką, šaltkalvi Nikalojų Gorš- to...“ Dar jis tvirtina, kad

tis Windsore (Kanadoj) da-j 
rikos Lietuvių Tarybos Cen- vė pusvalandį Lietuvos te 
trui—Lithuanian American; ma. Jis susidėjo is jautrii

nis.

kovą, montuotojų Česlovų 
Jurčiką, vyr. darbų vykdyto
ja Nikalojų Kunikovų, mon
tuotojų Vladimirą Lamzinų, 
betonuotojų brigadininke O- 
ną Oleškevič, dizelista To- 
mofėjų Pilščikova, mecha
niką Fiodorą Ftomor.ovų, 
virš Nach imą Rozenbergą id 
dailidę Veniaminų Smirno
vą.

Į apdovanotojų tarpą tur
būt per nesusipratimą pate
ko ai matūrininkų brigadi
ninkas Eduordas Kybartas, 
pramonės statybos projek
tavimo instituto specialistas 
Aleks. Petį Ulevičius.
Kiek Lietuvcje surenkama 

uogų

(E) Vilniaus radijo duo
menimis Lietuvoje kasmet 
surenkami tokie uogu kie-į 
kiai

i runas visomis jėgomis dir
ba ir kviečia visus lietuvius 
i talką. Tikim, kad jo ener
gija visas kliūtis nugalės, ir 
mokiniams nereikės tam
siuose bei šaltuose barakuo
se mokytis. Jau ir šiais me
tais mokiniai mokėsi gerai 
apšildytoje salėje bei bend
rabučio kambariuose.

Be to, žymiai pagerėjo 
maistas, auklėjimas ir šiaip 
aplinkuma.

L S.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

ja Julių Smetonų.
Kultūros Klubas 
minės dešimtmetį

Verta paminėti, kad vasa
rio 16 d. buvo paskelbta Detroito Lietuvių Kultū-
. . . TJ ii-i 103 Klubas kovo 3 d. Tarp-Lietuvos Respublikos Diena . . 1
ta x • • * Ai tautinio Instituto irimuoseDetroite mieste^ir M chiga- (ln £ R.
no valstijoje ir r-ieruvos veiklo? Ja

proga bus iškilmingas susi
rinkimas, kuriame klubo nu
veiktus darbus apžvelgs 
Vladas Mingėla. Bus meninė 
programėlė, o po to tradici
nė kavutė. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti. 

Pagerbs V. Alantą

Rašytojo, dramaturgo ir 
publicisto Vytauto Alanto 
60-ties metų amžiaus sukak
tis bus iškilmingai paminėta 
kovo 16 dienų. Minėjimas į- 
vyks Lietuvių namuose. Bus 
vaišės ir meninė programa. 
Minėjimui rengti komitetų 
sudaro dr. Kazys Karvelis, 
Antanas Noi-us-Naruševičius 
ir Stasys šimoliūnas. Arti
miausiu laiku bus pradėti 
platinti pakvietimai ir juos 
galės Įsigyti visi, kas tik no-

jautrių
komentarų (apie Lietuvos 
didybės laikotarpį viduram. 
žiais, Lietuvos uniją su ien-

jautrius laiškus, norėdami kais, padalinimus, laisves at-i <najvė plevėsavo prie 
prie Lietuvos laisvinimo pri. gavimą, laistės praradimą V .. • , .
sidėti, ypač pensininkai, ku- ir dabartini laisvės ilgesį bei'
rie negali didesnių sumų vilti) ir lieturiškos muzikos.1 
skirti. Į Tai didelis dviejų taurių vy-

Amerikos Lietuvių Tary-Į nuopelnas: kanadiečio 
bos
visiem;
vieną auką labai vertina ir menininko Petro Januškos, 
kiekvienas aukotojas yra j-! Vasario 16 d. vidudienį 
traukiamasi kartoteką iri minėjimą
bus atžy mėtas patriotinių į ninės mokyiuua ' *uuv J Raibėjo apie skaudžius pra- 
Lietuvos laisvinimo asmenų Visų septynių skyrių moks- ,aim€jimus ir iaisvės viitj. 
eilėse. loviai atliKo programų: de-

„ . , ,, . , l klamavo gilmėmis ir pavie-
?.eJaU 5^-LT- niui, skaitė momentui tinka

mas ištraukas iš žymiųjų ra. paskutiniu šalkliu i masinį

Council, Ine., 6818 So. Wes- 
tern Avė., Chicago 36, III.

n n i lokko i lavrctz

troito miesto rotušės.
Svarbiausioji minėjimo

diena buvo sekmadienis, va
sario 17-ji. Jau ankstyvą

komunistai esą šmeižiami 
priešų, tų, kurie „dar svajo
ja apie smetonini rojų, kam 
vaidenasi jo namukas ar 
centriukas, jo Įmonėlė...“ 
Tačiau Zimanas verčiamas 
prisipažinti, kad tų šmeižtų 
daug, kad „Tiesos“ redakci
ja neseniai gavusi net 33 psl. 
mašinėle rašyta nepagrįstų 
skundų, kad tenka ieškoti 
būdų su šmeižikais kovoti ir 
nebūtinai jiems kelti bylų, 
bet siekti ir moralinio pa
smerkimo. Žinoma, dabar 
Zimanas jau kaltina asme
ny ės kulto, taigi Stalino 

I laikus. Anuomet, girdi, tiem j . t

Amerikos Lietuvių iary-|»ų nulius. ^i auiCviv ato pQfiiin Klubo
os Valdyba labai dėkinga John Jeannette ir Kana- • ansijaCi įu visas pusvalan-
isiems aukotoiams kiek- dos lietuvio, žymaus visuo- ‘ .. R . .įsiem auKotojams KieK____ , j dis buvo paskirtas Lietuvai.pas

Programą pravedė Jonas 
Krikščiūnas. Jis deklamavo,

>uiengė ^ertadie-, apje iaįsvės laikus,
)A\klos vadov\be. i, iv - ja* g

centras gavo šias aukas:
Po $103—A. Shukienė, 

Chicago, ii- American Lithu
anian Citizens Club, Provi
dence, R. I.

S35—Lietuvos Valstiečių

Rinktinės patefono plokšte- 
grojo himnus, giesmes, 

j maršus. J. Krikščiūnas buvo

šytojų veikalų, dainavo. Čia’ 
dalyvavo gražus būrelis su
augusiųjų publikos, dau-

į minėjimą.
Visose trijose lietuvių ka

taliku bažnyčiose buvo iš-

Liaudininku 
tetas.

Po $2t 
ienijimo

Centro Komi-

Įgiausiamok>!eivių mamos ir yijmjngOS pamaldos. Kaip 
tėvai. Įžanginį ir baigiamąjį 
žodį tarė mokyklos vedėjas
Stasvs SI ižas.

Liet. R. Kat. Su. j Pavakary, Rapolo Valat- 
160 kuopa ir peri k°3 radijo transliacijų metu,

baitis, J. Stankus, P. Linkus,!

\ isada tokiomis progomis, 
šv. Antano bažnyčia buvo 
didžiausias demonstracijos; rėš pagerbime dalyvauti, 
centras, čia buvo atneštos- 
visų organizacijų vėliavoj, j

skautai, 
susirinko ne 

katalikai,

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl., kaina .. $2.50.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslų ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Pranas Naujokaitis: LE
PELIAI NEGRĮ2 T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG- 
Mirė D. Kasparka • LOTAS RYTAS, 166pusl.,

kaina $2 00.
Juozas Kralikauskas, TIT

NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas

V asario 18 d. mirė senas 
socialdemokratas — Domas 
Kasperka. Apie tai plačiau

laisvojo pa- o ir kitokių konfesijų žmo-į parašysime vėliau.
Alfonsas Nakas

:i
jau turime sveikų

! R ka5 AIice Stephens dainininkės’ Į sauIio pi iešą—bolševizmų,; nės ir net visiški religijos in.!
’-itl; P- Kulka. K. ir L. Saboniai.! J.1S aP?'lavoJ(kurti! diferentai. Bažnyčia buvo’

e: v.. TV.-.1__ i____ ,i Cf-imac ir išlikti i nūna tfo/in lr«»ir» Volvln,apie 12,000 tonų mėly-1 toji atmosfera taip sveika, 
nių uogų, apie 5,000 to bruk.! tai kuo paaiškinti taip pa- 
nių, 3,000 to aviečių, 2,000’gausėjusius šmeižimus Lie
to spanguolių ir 1,500 to' tuvoje? Tai juk nesveikos!^ 
jau susidomėjo maisto pra- atmosferos adarinvs. 
monės darbuotojai ir, žino-
ma, bus siekiama lietuviš
kas uogas eksportuoti „vyr. 
broliui“ ar sušelpti įvairias 
sovietines respublikas. Ute- i 
tuvos mokslininkai, botani
kai atlieka tyrinėjimus. Nu
statyta, kad Lietuvoje au
gamieji čiobreliai žydėjimo 
metu iš kiekvieno hektaro 
ploto išskiria 380 kg. rėkta, 
ro. Esą, čiobreliai, augą ne
naudojamose dirvos jiakelė- 
se, pamiškėse, esanti puiki 
bičių ganykla.

Renka medžiagą 
gintaro muziejui

(E) Pagal Pr. Gudyno 
„Literatūra ir Mene“ (4 nr.) 
straipsnį, Kultūros ministe
rijai pavedus, Vilniaus Vals. 
dailės muziejus šiais metais 
Falangoje

Po $5—Fr. Pūkas, kun. M. 
Sandanavičius, A. Butkūnas.

Po $2—V. Ambrose, J. 
Į Šaltis, A. Stacira.

ALT Biuras

GERIAUSIA DOVANA

lietuviškas šeimas ir išlikti j pilna stačių, kaip Velykų ry- 
lietuviais), i raudonųjų su-i tų.
viliotus šio krašto lietu 
vius (susiprasti ir vėl su 
grjžti i savųjų tarpa, likusį School auditorijoje prasidė-*

Pagrindinės šios dienos, 
iškilmės Westem High j

WILKES-BARRE, Pa.

gyvenimą paskirti kovai už 
laisvę, tiesą, žmoniškumą), 
i besivaidijančius veikėjus 
(mesti rietenas tarpusavy,

Vasario 16-oji amerikiečių 
radijo programoj

jo 3 vai. popiet. Į beveiki Kolegijos profesorius Bro- 
tūkstantinę minią kalbėjo* n*us Kazlas vasario 15 d. va. 
JV kongreso naiys Neil kąre dalyvavo vietos televi-
Steabler ir adv. Julius Sme.

muziejų. Bus siekiama lan
kytojus supažindinti su visa 
gintaro istorija, būsiąs pa
vaizduotas gintaro apdoro
jimas, jo paplitimas buityje 
ir pan. Tačiau, pagal Gudy- 
ną, jau susiduriama su dide. 

t liais sunkumais, nes sunku 
Pakalbinkime draugus, kai- surinkti retesnius gintaro! 
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

Jei galvojate apie dova
nų savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 

atidaro gintaro Į kad geriausia dovana bus 
dos knygos:

Stasio Michelsono “Lie
tuvių lieivija Amerikoje/’ 
kaina minkštas vršeliais $4, į 
kietais $5.00. <

eiti į vienybę ir damų) ir,i tona. Pirmasis daug vilties 
pagaliau, į paskutinių laikų, dėjo i Europos ekonominę 

u. ke]iančiljg .kultui-1 vienybę ir ateities nepri-rūpesti
manius

zlJ°s Programoje. Jis atsa 
kinėjo į stoties vedėjo klau
simus.

Vasario 1 / d. visa valan
da buvo skirta Lietuvos ne- 

š v e n tei.

i cabalus ar dailės gintarinius 
1 kūrinius. Dabar kreiptasi

iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

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

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

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

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

. . . ateities
(atsikvošėti ir su-į klausomų Lietuvų matė Va-

prasti, kad su galvažudišku,; karų Europos valstybių tar-* Prlklausomybės _ _____
cinišku režimu jokių kultu- pe, ekonominėje bendruo- ’ 7UO Pasii-ūpino SLA 17-oji 

menėje. Antrasis prisiminė ’’ RKSLA 5-oji apskritys, 
visus svarbiausius laisvini- pOS ir išlaidas apmokėjo. 

Vakare Lietuvių namuose Į m.° veiksnius ir paaiškino Pr°grarna* vadovavo Vikto. 
buvo literatūros vakaras, ne-i kiekvieno jų vietų. Dėl nees- ias arr>uiauskas, kuris taip
^i.-x----- ‘minių nesutarimų didelėsP^deldamavo Vaičaičio

tragedijos nematė, bet ska- Algirdo mūšis ties
tino veikti vieningai.

cagos ir vietinis. Sceninių \ Meninę programų atliko',, 
j montažų formoje, menišku 3V. Antano parapijos choras, r"1

linių bendravimų negali bū
ti).

Stepono Kairio “Lietuva > olituanų surengtas. Progra-
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- i 
jant”, kaina $6.00.

1 moję dalyvavo studentiškas 
Į jaunimas iš Clevelando Chi-

niuiiuuo. UdUd) KieiptaSl J , I .----
visuomenę, kad ji savo rin- Kipro Bielinio “Penktieji skaitymu ir deklamavimui-i, • • , *__ >._•»» •_ am iin •zi.'i:..kiniais talkininkautų muzie- kaina $6.00. jie atliko visos eilės iškilių

Maskva.
Buvo sugiedoti JAV ir 

įetuvos himnai. A. Miliau-
muz. Alberto Mateikos ve-!ska^ perskaitė Nepriklauso- 
damas, ir tautinių šokių gru- paskelbimo aktų.
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VASARIO 16 G1MNAZ. 
VARDINIŲ PROGA

Prasmingas ir Į pareigu 
jantis vardas parinktas vie-' 
ninteliai pilnai lietuvių gim.’ 
nazijai laisvajame pasauly
je. Jau 13 metų kūrenasi ten 
lietuviškasis židinys ir gaivi

1926 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)

Kubiliūno sukilimas

Generalinio štabo virši- 
inkas gen. Kubiliūnas 1934Į na lietuviškąją gyvybę jau-į

nimo, kuliam Lietuvos Tė-' . -• - j-
, vynės sąmonė ne iš karto y-1 rn- birželio 7 dieną įsvede 
i a sava. Ateina čia tėvų vai- Laiiuomenę j Kauno gatves, 
kai, silpnai temokėdami sa-įu^m^ įstaigas

1 vo tėvų kalbą, susipažįsta su Smetona
panašiais į save, vargingai ir Paišinėdamas
laužytai taria lietuviškus žo.J išpildyti visus jo reikalą vi- 
džius (vis kliūdami už iai- mus, grąžinti Voldemarą 

i ožių 1 ir r), pradeda r.edrą-į valdžion, bet prašė karinm- 
siai dainuoti lietuviškas dai- k'us nusiraminti ir grįžti į 
nas, susižavi spalvingais tau. kai eivines. Tie karininkai 
tiniais rūbais ir guviu lietu- v’ėl nelaimingai patikėjo 
višku šokiu, nejučiomis pa-į Smetonos žodžiu, nes vos

i važiavo į vyliausiąjį staoą, 
nes buvo suklaidintas, kad 
viskas gerai pavykę ir kad' 
jO šalnuriKai laukia atvyks-i 
tant pei imti valdžios.

Pei versmo vadai buvo su-' 
imti, nuteisti mirties baus-i 
mėmis, pažeminti į eilinius,,Llv Id i j •w 1 • • • i • »• •1 .. . (ii a sliekui ir n<ibiatin*j n c, ui

ir preziden- 
verkdamas ir

milsta talkas lietuviška, į-r Jiems įsejus, 
sisąmonina esą lietuvių tau.' areštuoti, 
tos vaikai. Per eilę metų Įsi-, Lietuvos Aidas 1J34

drastiškai ir paniekinančiai 
nuplėšiant antpečius, ordi-1 
nūs ir moralius. Jų tarpe bu
to buv ūdų giuodžio 17 d.' 
perversmo dalyvių. Dalis jų 

Į vėliau, kaip i yragius, pada
is ė v iešas, Lietuvos Aide pa
skelbtas, sovietinio stiliaus• • • i — • v i’J t Ct . oo v ALLAAlAd CtllrcttrOJis Įsake juos. ^ailas’ir tuo sutrumpino
savo bausmes. Kiti išsėdėjo

ryžtu kovoti už tai, kas lie
tuviui brangu ir šventa, už 
Vasario 16-tosios idealus.

Puslapis penktas

GALĖJO TAPTI SKENDUILIŲ ALKA

čiužini, kas laivas Maasdam įplaukia į Bremerhii.cn 
uostą Vokietijoje, kuris didelėje migloje užviž’.c.o 
ant !954 n’, nuskendusiu Anglijos ir-Sovietu Sąjun
gos prekybos laivu. Jūroje ta vieta yra pažymėta, bei 
i*'l rūko Massdsm laivo kapitonas tu ženklu negalėjo 
pastebėti. Visi 450 keleiviu ir dauguma įgulos išsigel
bėjo, ir lipę i gelbėjimosi valtis. Likusi įgulos dalis lai
vą nuvairavo į uostą.

pygardos saugumo policija 
gu!os aliarmu ir kai kuriais in-; don Voldemarą, kuris iki to pranešė apie valstiečių ne- 
cidentais, paaiškėjo, kad grupė iaįko gyveno ištrėmime. Jį pasitenkinimą ekonomine 
karininkų, prisidengdami aliar-i pasodino kalėjiman, kur' padėtimi.

bandė daryti spaudimą res-Vasario 16 Gimnazija tik-:mu’ . .
Į i ai vi a viena iš prasmingiau->publikos v> r;aus> i mes
’ šiųjų lietuviškų institucijų vyriausybės pakeitimo ir \ olde- 
! laisvajame pasaulyje! Už maro vadovaujamos vyriausj
• tai ji taip ilgai ir gyvuoja. fcės sudar>mo e- 

niekas vo. Tai ką tu ant to pasaky-Į Lietuviai jaučia, kad, kol Respublikos prezidentui griež-

jam Įvairių nemalonumų ne
pagailėdavo kaliniai komu
nistai.

— Maiki, ar 
neskauda?

— Ar tėvas jau vaistus
pardavinėji? t „

— Nausa. ! nike šoko, bet ai' jis iš ūkiu- laiko srovė skatina daug su Oiii&nas atsistatydino.
— lai kodėl toki klausi-1 jų turėjo įlo metų, aš nezi-j kuo apsiprasti, daug ką už- Jo atsistatydinimas buvo pri

mą statai? iriau ir nelabai noriu tikėti,j miršti. Yra pavojaus, kad imtas, ir jo pareigos pavesta ei-
— Norėjau žinoti, kaip tu. nes savo gimimo metrikų jis gal būti pradedama užmiršti ti pirmojo Lietuves prezidento 

fylini, ba man šiandien gal- - niekam nerodė, lai viena, ir visiems labai paprasta gy- A. Smetonos vardo karo mokyk 
vą skauda, o smerties as bi-J O antra, jeigu jis ir būtų to- verimiška tiesa: Vasario
jau. j kio amžiaus buvęs, tai būtų Gimnazija tol galės gyvuoti,

— Ko 
Anksčiau 
lėsime visi.

__ Tain nekalbėk Maiki I niekas tokio amžiaus nešusi-
Aš noriu dar pagyventi, iki' laukia? Ne tik iš tūkstančių,

įsi, a?

ESTIJOS ŠVENTĖ

Karo policija
Po nepavykusio karininkų

jaunimas bus auklėjamas atsisakius panašius pageida- j peiversmo bandė Smetona 
Aš, tėve, pats mačiau, lietuviškai, tol tautos viltys vimus net svarstyti, vyriausiojo į nusikratyti ji saugoję kai o

j kaip Skindei is viename pik-i turės tvirtą pagrindą. Tačiau štabo viršininkas gen. Įeit. Ku-j policijos puskarininkai, ku-.

(E) Vasario 24 d. Estija 
įminėjo 45-ją Nepiiklauso- 

Streikui plečiantis, minis- Į jjykės paskelbimo sukakti.
terių kabinetas nutarė pa-j ^'S1U?} su tautai
skirti ypatingą Įgaliotinį į ^iauglsko^_ Estijos
streikui malšinti, Aleksan-! klausomybe:

tų Laisves Komiteto narys,

nepri- 
sukaktimi Es-

drą Šumskį, ir skilti 1,000 lt.
premijas tiems asmenims,. T , , x
kurie suteiks tikrų žinių apie’, Us Leonhaid Vahtei įase. 
streikininkus. Tomis pne- į „Visos trys Pabaltijo tau- 

, . _ , monėmis, įvairiomis provo- tos, nuo neatmenamų laikų
ie sugalvojo Palangoje įkiš, kacijomjs įr šmeižtais vy- gyvendamos viena šalia ki- 

t a o o moicon i» r»o_ rjauSy|:)g kovojo pnes suvaL i tos toje pačioje Baltijos pa
klėčiu sukilimą. į krantėje, jautė savo likimo

bendrumą. Baltijos tautų

buv. Estijos parlamento na-

ti tautos vadą maišan ir pa
skandinti Baltijos jūroje.
Sąmokslą išdavė vienas jo 
dalyvių, ir eilė karo policijos

16 los viršininkui gen. Įeit. Jackui, puskarininkių pateko kalė-j Vienoje dirbtuvėje dėl į-! geografinis, bet išreiškia ir 
1 jiman: Apyrubis, Marma, temptų darbininkų ir darb-' vidinį ryfcį. Mūsų kraštus 

’>izv,,c !davio santykių įvyko trage- j prarijus imperialistiniam ko-
Į dija — buvo nušautas dirb-J munizmui, dar labiau supra- 
i tuvės savininkas ir pasikė- į tome, kiek mus bendrai riša 

1 Apie jį esu piaciau panai= sįntojaš
tolinai rašęs žumate Sėja,. nusišovė. o .a.uotuves r,™- ■ Bendrame tlijų klaštu gy.

apie 13:30 vai. pačių aviacijos 
pristatytas vy- 

štabui ir pastarojo

Kraniausko laidotuvės vardas šiandien nėra jau tik

A.* * ~ _ _ Ji
čia bijoti, tėve? j labai reta išimtis, gal tik vie., kol lietuviai ją rems medžią- jaunas 

ar vėliau, mirti tu-į nas iš tūkstančių. gnėmis aukomis! 'anksti

Vasario 16-sios proga, dė_ “ 
kodamas visiems ištvermin-'

.... x . giems ir dosniems gimnazi-;mūsų Taiyba išlaisvins Lie-!ale lr 15 milionų tokių neatsi- 6 
tuvą. Tada nuvažiuosiu į ' randa.
Plungę numirti. Tenai aš už-į . ra» tėve, ir Amerikoje 
augau, ter.ai mergas 
jau, tenai noriu būti
votas. | x.nivyvo,, nazįjos ateitis ir jos gyvybė! į

--- Jeigu taip galvoj, tėve,' KUne turėjo jau po 100 ai nnnlatinaŠ oi,J Tuo būdu
tai nereikėjo Amerikon va- daugiau metų.

— Aš to negirdėjau, Mai
ki.

— Tėvas daug ko negir
dėjai.

— Ar jie ir dabar te bėgy-

X..N ii. VJ X^.22XV>X

Voldemaras,
aviacijos karininkas 

rytą lėktuvu atgabeno iš 
nuolatinės ištrėmimo vietos Į

kurį vienas
Preibys, Žičkus.

Suvalkiečių sukilimas

Zarasų i Kauną, pasėdėjęs ke-! Apie jį esu , sintojas rvianiauSKaS p»t§; erdve ir istorija,
lias valandas aviacijos rajone, | tobl?aL FaSęS. z_ul;nal€ SeJa’. nusišovė. Jo laidotuvės Kau-

, . • - apie i.>.oo vai. pavn, av';t°del c!aAeiBmes^.k™1?*?; ne 1936 m. biiželio 17 d. pa
jos rėmėjams, kartu jungiu ,1 . . , . Suvalkiečiai streikininkai is
gaivalingą prašymą visiems *

ziuoti.
— Aš tau pasakysiu, Mai

ki, kad aš ir Amerikon va
žiuodamas Plungės neišsiža
dėjau. Iaip man ir tėvas
liepė, kai nuvežė ant vagza- V1- .... . , ... .
lo. Atsimenu, kai jis pamatė! ^ai ^U1 .le ^ar laikosi, 

kurio dar nebuvo! ~ Ar tu zlnai> kur Jle

vi?

Nepagailėkite nuolatinės au-' l uo budu visi £andai aPie i* 
kos, res mokiniai nori val-ivykusi Perversm4> apie denbas 
gyli kasdien! Kiekvienas į su A- Voldemaru vyriausybei su- 
centas vi a brangus, nes tik i darxti, apie pastarojo buvimą 
bendm ‘darbu ir bendra au-1 respublikos prezidentūroje, apie 
ka bus įmanoma išlaikvti Lariamos‘os A- loldemaro vy- 
giažųji lietuvybės Židinį — riausybės sudarymą yra prasi- 
Vasario 16-sios Gimnaziją! i man'mak

ne n. uiueuy n u. P*- venime nebuvo nesutarimų, 
virto milžiniška demonstra. s (yei os valios ir draugiškumo

1935 1936 m nerėio i Doliti biJa- Nezmnnt Pollcijosį gutart buvo pagrindas tų
įyjo-iydb m. peiejo į ponu draudimo, eisena pasuko, u...į*.. <antvk"iam<

Smetonos Aleia ir buvo neša-!. tU .\lsObLaisves Aieja ir duvo nesą tl.yS tautos sėkmingai kūrė 
ma apie 100 vainikų. Polici
jai vaikant eiseną buvo nu-

ekonominių reikalavimų

nius, nes jziuiejo 
fašistinėje diktatūroje ”tak- 
sacija be reprezentacijos“, 
piliečių teisių uzurpaciją —

tavo laisvas institucijas, rū-
.... - pinosi sava kultūra ir ūkiu,

- sautas pasalinis žmogus, sto. Rad galėtų atsigauti po t(J
jie norėjo atkovoti savo pra-i vėjęs šaligatvyje, Abromas 
rastas suverenines teises ir! Reškevičius, ir suimta kele-. 
norėjo, kad valdžia būtų vi- aSmenų. Vienas suimtų-.

tremą, ------ — --------- ; ?
niekad matęs, tai persižeg-Pena; .
nojo ir apsiverkė iš baimės.} “ 0 kam relkia? . . ’ 
Sako, čia velnio šyla. Paskui į ~ ^u» vertėtų su jais 
apsikabino mane ir pasakė:': pasimatyti, gal pasakytų, ką į 

Vaike, no mader kur būsi į valgo? Gal tada galėčiau 
ir koki štofą gersi, ale Plun_;11 a® amželi pailginti, 
gės parapijos nepamiršk!“

— Labai gražu, tėve, kad 
savo gimtinę žemę taip myli.
Bet kada ji bus išlaisvinta, 
niekas nežino, ir kažin, ar 
tėvas galėsi to susilaukti, nes 
jau ne nejaunas esi.

— Maiki, šventas raštas 
sako, kad Adomas gyveno 
930 metų, tai kodėl man rei
kėtų mirti greičiau?

— Šito aš nežinau, tėve, 
aš tik žinau, kad žmonės 
taip ilgai negyvena, kaip 
šventas raštas sako. Ameri
koje vidutiniškas vyrų am
žius yra tik 68 metai su vir
šum, o moterų — 74 metai 
su viršum.

— Bet aš, Maiki, ne ame
rikonas, o žemaitis.

— Tai kas?
— Tai via tas, Maiki, kad 

žemaičiai yra štarkesni vy
rai už amerikonus ir ilgiau 
už juos gyvena. Juk tu gai 
atsimeni, kai anais metais 
Amerikon buvo atvažiavęs 
pasirodyt savo amžium že
maitis Skinderis. Jis buvo 
jau užbaigęs 115 metų, bet 
ant pikniku ne tik padainuo
davo, ale ir kazoką pašokda-

Tai taip parašė Lietuvos 
Aidas, Smetonos įsakytas, 
bet tas pranešimas buvo 

---------------------------------- į melagingas. P. Kubiliūno
KNYGOS JAUNIMUI ‘ pei^ersmas buvo pavykęs,

______ į ir Smetona buvo sutikęs su
i visais jo reikalavimais, kaip

Kun. Bronius Liubinas,

Direktorius.

— Jų yra kone kiekvienoj 
valstijoj, tėve. Pavyzdžiui, įTRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
Los Angeles mieste gyvena! 15 pasakų ir padavimų, 186

MURKLYS, A. Giedriaus apy - . _
saka. 130 psl., kaina . •. $1.80.1 man pasakojo to įvykio liu- 

’ dininkas, buvęs tuo metu gu

atsitikimo, dėl kurio buvo 
kaltas Rusijos caių valdy

jų, Henrikas Baratinskas, maS’ 
tuoj mirė Kauno kalėjime, 

du rinktus atstovus. | bet jis buvo palaidotas slap-
Tas sukilimas faktiškai j neatidavus kūno tėvams, 

prasidėjo Žemaitijoje 1933. TuobQdu ,ik Sme
m. Alsėdžių valse Aleksių I tonos režjmo turėjome,. .
dv!X“mvek=ePHak anS:an0t,T0liuŠi0’ tik'« "erVe'^ “ v 
OMgubais e ia s pasi į apie bandymų,
naudodamas, Dibulskis is-! kul je išsigimė į tradiciją: 
metė iš ūkio Juozą Songailą j pu<j<ai.jninkįų į. kareivių,
m pei varžytynes n°iejo tą. Tomkaus-Klimaičio, Seimo 
ūkį pigiai nupirkti. Birzehoj paleidimas

suomenes kontroliuojama 
per jos demokratiniu bū-

113 metų amžiaus Tzumbie 
du Pea, tajūtų indėnų gimi
nės moteris, seniau buvusi 
Hollywoodo aktorė. Pa
klausta, ar ji galėtų pasakyti

, . . . ... r---------— ir krikdemu iš-
,. • - - , ,10. d: kaim>’nai. susirinko ne-: varymas> Peti-uičio-šumskio,

sarų pulko vadas pik. Bač-1 leisti \ ai zytynių, bet polici-j pajaujo_žemaičio, Taura- 
kis, bet Smetona pasinaudo. į ja paleido sūvius ir nušovė o^g Vosyliaus vii-

kų, Kubiliūno, karo polici- 
jos, suvalkiečių, Kraniaus
ko laidotuvės.

Suvalkiečių sukilimas bu-
tokio ilgo amžiaus paslaptį, 
atsakė: „Tinkamai gyvenk, 
tinkamai galvok ir niekuo kark ežiai. Aloyzo Ba. . , , - r .. , . rono -I. t:e. \ llkaoi-. 03 IKV1nesnupink.“ Ką ji valgo ir 
gena, ji neaiškina. Bet kitas 
šimtametis sako, kad jo am- 
dų prailgino ožkų pienas.

— O kas jis toks?
— Jis, tėve, vadinasi Ri- 

?hard Crouthers ir gyvena 
taip pat Kaliforanijoje. Pir. 
na jis buvo Elklande, Mis- 
ouri valstijoje, bet sukrovė 
.ris savo ožkas Į vežimą ir 
eidosi i pietus. Jis sako:
1932 metais aš jau buvau

bemirštąs,. bet gavau patari
mą įsigyti ožkų ir gerti jų 
pieną. Nuo ožkų pieno aš 
tuoj atsigavau ir dabar jau
čiuosi kaip žiedas.“

— Tai tu rokuoji, kad ir 
man reikėtų Įsigyti ožką?

— Tai priklauso nuo tėvo 
valios. Bet ožkų pienas yra

’’ 1 ................$ ’ jo slapta telefono stotimi, j Feliksą Pagoju, o Kazį LenĮ
GINTARėLė, J. Narūnės pasa- įrengta tokiam atvejui pre- sužeidė. Tas įvykis buvo 

ka, gražios iliustracijos, 24 židertūroje, susisiekė su ka- spaudoje nutylėtas, ir žmo-
psl., kaina ................ $1.00 ro mokyklos viršininku gen. nės platesnių neramumų ne-
Ta pati knyga anglų kalba. Į Jackum, ir šis Įvykdė kontr- sukėlė. Bet 1934
kaina ......................... $i.oo perversmą. Voldemaras, at. džio 7 d. r

»aina .......................................... 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, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
nebūtų jį nužudęs. I skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-

__ Olrait, Maiki ieigu 1 sakos- J°5 kalba giaži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-
taip, tai ir aš gausiu ožką,!saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
ale tu turėsi man ją pamelž-i f-a- Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems gimiraiciams 

į lr novicfomipins AnvcjVna kaina SI.80 su oeisiuntimu.
— Ne, ne, toks darbas ge- į

nau tinka tėvui. ' i\nc»»
— Nausa, generolai ožkų “KELEI \ 15

nemelžia ! 636 E. Broatlway-----:-----So. Boston 27, Mass.

sveikas gėralas. Gai-susis In
dijos nacionalistų vadas Ma
hatma Gandi taip pat ožkų 
pienu gyveno. Kai jis lankė
si Amerikoje, tai buvo ir ož
ką su savimi atsivežęs. 
Čiulpdamas iš butelio ožkos 
pieną, jis išgyveno iki 1958 
metų ir, be abejo, būtų gy
venęs ilgiau, jei fanatikas}

Estų šventės proga pri
minima, kad Estija 1920 m. 
vasario 2 d. su Sovietų Ru- 

’ sija buvo sudaliusi taiką — 
Rusija nuo Estijos buvo at- 

visiems laikams. 
Tačiau vėliau vios sutartys 
buvo sulaužytos.

Laisvės laikais Estija 
vo pažanga, kultūra 
vosi su daugeliu pačių kul
tūringiausių Europos kraš
tų. Visuotinis ir privalomas 
pradžios mokslas Estijoje 
buvo įvestas jau 1919 me
tais, Tai tu mieste universi
tetas buvo įsteigtas 1632 m. 
(Maskvos universitetas ikur-

sa-

t 19o4 m. gruo- aiškiai demokratinis Iv ’cas v^liau>. Kraštas pavyz- 
aporte Šiaulių a- giaJ Rajp puskarininkių/pį | dingai tvarkė ir ūkio, soc’ia- 

jaujo, Alytaus ir Tauragės,; švietimo reikalus.
Vosyliaus atentatas, dalinai! kLietu\os likimo su- 
ir Petraičio perversmas. Tuo 1q”v,,£” *
tarpu voldemarininkų ruošti
perversmai tenorėjo vieton 
vieno diktatoriaus pastatyti

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

laukusi Estija patyrė perse
kiojimus, trėmimus. Krašto 
rusinimas dabar vykdomas 
pilnu tempu, drauge Estija 

kitą, jų nuomone, geresnį.! aPjplėšiama ir ūkiniai. At
Tiems kariškiams trako bet 
kokios politinės programos, 
jie tenorėjo užimti radiofo
ną ir paskelbti tautai, kad 
klausytų jau kito vado, o tas 
vadas jau išspręs visus klau
simus... Taip naiviai jie kal
bėjo, jau sėdėdami Smeto
nos kalėjime, net buvo gaila 
jų klausytis.

Taigi, diktatūra nedavė 
nei tos žadėtos vienybės, nei 
tos užtikrintos ramybės, apie į

mintina, kad rasų. gudų ir 
ukrainiečių—naujų kolonis
tų po karo buvo atgabenta 
į Estiją apie ketvirtis milio
no. Laisvajame pasauly po 
1944 m. pasitraukusių į Va
karas estų daugiausia susi
būrė Švedijoje (apie 39,000 
žm.), JAV, kai kuriuose Eu
ropos kraštuose, Australijoj 
ir kitur. Estų laisvinimo or
ganizacijos. kultūros ir kt. 
židiniai veikia daugiausia

kurią taip plačiai kalbėjo! Švedijoje, dar JAV’ ir kitur,
tuoj po perversmo. j -- --------------------------

(bus daugiau) ’ ^,aisu vėjo nepagausi.

Bremerhii.cn
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DAR APIE PERl’KVSS

BENEDIKTAS RUTKŪNAS

Savižudžiai
(Tęsinys)

Susirūpinę, susistraukę į save jie vos bedrįso kvė
puoti.

Ir tada — po ilgo, kankinančio tylėjimo — jų sąmo
nę nušvietė žaibas, lyg aklą naktį.

— Jis pamišo — griauna viską, ką yra sukūręs!
— Pamišo. Iš proto išėjo. ..
O ar buvo kada žmogus išmintingas? Nuo senų 

senovės, kai jo veislė žemėj pasirodė, — dūko jis, nešda- ! 
mas nelaimes — urzgė vienas po kito žvėrys.

— Dėl blizgių akmenų, dėl nevertos žemės gabalo 
žudė tie piktadariai vienas antrą, žudė, persekiojo mus. 
Mūsų amžinas priešas!

— Beprotis! Pats save naikina !
— Beprotis! — miškas pagriebė šauksmą ir svaidė 

aplinkui.
— Veidmainis! — šaukė, šnypštė gyvuliai, įniršę. — 

Kaip piktas burtininkas pasiverčia jis į rėpliojantį plie
no šliužą, i paukšti, į žuvį, slėpdamas savo niekšingą pri
gimtį. H

— Pats savęs gėdinasi, cha, cha, cha! Kodėl gi, sa
kykit, jis dengia savo nuogumą? Kodėl?

---- lis mus pažemina! — sustaugė gorila. — Ar girdė
jote, žvėrys broliai ir jūs skraiduoliai paukščiai, jį sakant 
kilus iš mūsų beždžionių? Begėdis niekšas! Mes juk ne
žudome, kaip jis.. .

Senas juodvarnis sukrankė šakose:
— Girdėjau sakant, jog Dievas nulipdęs žmogų iš ' 

molio.
— Cha, cha, cha! — suskambėjo paniekinantis juo

kas aplinkui.
— Iš molio! Taigi, iš puno!
— šlikštybė!
— Todėl jis toks žemas ir niekšiškas!
— Ir dar pučiasi. . . Giriasi esąs išmintingiausias iš 

visų tvarinių. Skelbiasi gamtos kraiiumi, pasaulio val
dovu. ..

— Valdovas? — Despotas. .. į
— Despotas, despotas! — kartojo žvėrys ir paukš

čiai. — Tiktai žudyti, griauti moka!
— Kas jam davė teisę? Kas? Kūrėjas leido visiems 

pasaulyje laisvai ir taikiai gyventi.
— Kodėl gi jis mus persekioja? Už ką? Kuo mes nu- 

sikaltom?
— Nagi, savo malonumui, žaismui------ Medžioja mus sa
vo nuobodžiui išblaškyti, kai viskuo peraisotina-------

— Išplėšia mums mūsų vaikus-------Laiko mus nar-

KELEIVIS, SO. BOSTON

DEGA TUNELIS

Prie ( hatsuorth. Cal., užsidegė geležinkelio tunelis. Ta 
linija susisiekimas tarp lx»s Angeles ir San Francisco 
nutrauktas, jo pataisymas užtruks 2 savaiti laiko 7 m. 
Joe Taylor su savo šunimi abu atssidėję smalssiai 
stebi degant; tuneli, kurio įėjime pastatyti stiprūs

kuris mane ne tik savo na- į 
muose priglaudė, bet ir savo 

numery buvo' gražiu automobiliu daug ve_Praeitame
rašyta, kad JAV preziden-j žiojo.
tienė nešioja dirbtinius Teko susitikti ten su bu- 
plaukus (perukus). | vusiais bostoniškiais Ketvir-

GYVENIMO SIAURAS 
TAKELIS

štai atėjo rudenėlis.
Džiūsta, vysta gražios gėlės. 
Krinta žemėn laps po lapo — 

Tai iau ne kaž kokia nau-j čiais, Novickiais, j>orą kartų Se»«ai minu aš čia taką.

Tas gyvenimas toks ilgas, 
Kojos linksta lyg tos smilgos; 
Rankos dreba, akys temsta.

jiena. l okius plaukus nėšio, buvau lietuvių pobūviuose, 
ja ne tik ji viena. Mada to-į kur pažinau nemažai malo- 

I kius plaukus nešioti taipgi nių tautiečių.
1 ne šiandien atsirado. Peru- įne šiandien atsirado, reru-; Esu dėkinga visiems> ku. Visas kūnas -ui jau sensU 
kai jau buvo žinomi senovės rje prisidėjo, kad mano
Egipte. Pirmi perukų pėd- atostogos Floridoje būtų kuo 
sakai užtikti 5000 metų prie į malonesnės.
Kristų. į Marija Lapinienė

Senovės Graikijoje peru
kus nešiojo ne tik moterys, 

5 bet ir vyrai. Graikų išmin
čiaus Aristotelio žodžiais, 
perukai į Graikiją atėjo iš 
Persijos.

Bete dirbtiniai plaukai 
ypač buvo didelėj madoj se.

Brockton, Mass.

Kur jaunystė ta gražioji,
■ Kuri mumis taip viliojo ?
Daug ji laimės mums žadėjo, 
Kur ji šiandien pasidėjo?

SMERKIA SAVO 
TURISTUS

(E) Maskvos literatūrinis 
žurnalas ”Novyj M ir” pa
skelbė straipsnį, nusiskusda- 

novės Romoje. Ten turtin- j mas, kad sovietų turistai už. 
gosios moterys nešioio netra'envū> ol<rioC; non.a,-.w,i;«;

Išblaškyta šeimynėlė, 
i Kurj viltį aukštai kėlė: 
j V’ieni už kalnu aukštųjų,
! Kiti už jūrų giliųjų.

Tik senelė likus viena
Liūdi, verkia vis kas dieną,
Kad reikėjo jai pasenti — 
t ienai noro nėr gyventi.

Itarbora Krušinienė

ištisą perukų rinkinį Įvai-1 kaip vaikai, bria. kad niekai 
nų spalvų, kurios atitiktų nepasišaiintų nuo grupės ir, _ .. SKAITYK STASIO MI-
tos ar kitos dienos plaukų neišeitų atskirai pasivaikš-! CHELSONO PARAŠYTA
nešiotojos nuotaikai. Mai kočioti (Abejotina, ar partija, KNYr A “ica. • . • •
Aurelijaus (121-180) žmo-, saugumas, organizuodami -KNYGĄ: L,etuvn*

__________ __ ! na Faustina, turėjo kelis šim. į turistų keliones, išdrįs ragin- į Amerikoje,” DAUG PA-
\entiliatoriai, kad tunelis greičiau išdegtu..................... I tus peiukų. : ti savo piliečius nesibaidyti i VEIKSLU. KAINA MINK-

: Buvo laikas, kada perukai, kontaktų su Vakaių pašau- STAIS VIRSAIS $4.00,
buvo lyg ir išnykę. Prancū- lio žmonėmis -E). KIETAIS—-$5.00-
zijoje jie vėl paplito 17 am-

ŽIEMOS ŪPAS

K. Binkis

Ir sukas ir krinta baltieji klišiai. 
Baltomis bangomis miglos ,
Jie neša nuvargusiai žemei skubiai 
Sapnus slėpiningus žiemos.
Ir supas, ir krinta jie iš aukštumos,
Ir neša sapnus slėpiningus žiemos.. .
Užminga viskas baltasparniais sapnais 
lr tamsūs paniurę miškai,
Ir platūs laukai su vėlybais žiedais,
Ir upės, ir skardūs kalnai.
Užminga pasaulis ir iisis ramiai, 
Užminga ir upės ir skardūs kalnai.

Ar vedybos pakeičia Lionės?

žiuje. Karalius Liudvikas 
XIII (1601-1643) dar jau
nas nupliko, todėl jis turėjo 

j nešioti dirbtinius plaukus... Į
! ir tai paskatino kitus jo pa- j _____ „
vyzdžiu sekti. Jo įpėdinis Į LEAVE YOUR TEARS IN 
Liudvikas XIV (1643-1715) į MOSCOVV, Barboros Armonie- 

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

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

turėjo gražus plaukus, bet 
kai jie pradėjo kristi, ir jis 

■ užsidėjo peiuką. Tada ta i
j mada paplito po visą Euro-Į

pą. .ių išeivija Amerikoje,
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota,------į Anglijoj taip pat perukus j

' nešiojo vvrai ir motervs i na k,eta’? viršais $5.00, minkštais
i *•*’ v-J x ii vnšai® ......................................... $4.00Kaltais jie būdavo tokie ii- kaina ......................................... $1.25

gh kad tęsdavosi iki kruti- Į žvilgsnis j praeiti, k. žuzo j- 
nės. j domus atsiminimai, 477 psl., kai-

Buvo metas, kada perti kai
'.įvairavo pagal profesijas, 
i klases.
I

na ......................................... $5.00.

j Atėjo laikas, kada pem-
mRp kad iie’ kai Vėl nyk°’ vieni m^tė juos 

fin J nesioti ante?«au, kiti vėliau.
sakydavo* “Ne !Igiau?ia ?ie Puošė daktarų, ■S W dvasiškių galvas.

J mylimąja netobula imo. nepatinka.'’o.daira- | Eį“

vuose uždaręs — rodo žioplių smalsumui ir pajuokai. . . j1 a* ..................įsaunte jaukia. As j advokatų . k . k • j j
. . , . . rv • <r «• i • j ! Ilki vedvbu apeigų jaumeij tau koz ei tu turėtum dėl to , .Pavergia, atima laisvę! Pavergėjas! Verčia sunkius dar- . , \ „ turėtum uei tuirnent0 aukst„ pareiffQnu įg_

bus dirbti... ’ - . - ‘ . , < . . . ., , eigimų drabužių.
- Dvikojis issigimelis! Stypčioja užpakalinėm ko- j <in« k|a;]sja Kamp fa; .

jom, kad priešakinėm galėtų niekšybes daryti.

Atrodo, lyg tikrai vedy- a yra 
bos pakeistų ir vieną ir an- • c ■ 
trą pusę. Jos tobulą mylimą
jį padaro netobulu vyru, ar-

ŠĖMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelki. 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laikų, kieti apdarai .... 33.5<

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnierė. daug svarbiu patarimų 
vaisų sveikatos klausimais, 136 psl.

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 usl., kaina... ,$6.00 i

.IETUVA BUDO, Stepono Kairi, 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek 
viena proga, gražiais kietais vir 

šeliais, iliustruota, 416 puslapių 
didelio formato. Kaina .., $5-5f

£EME DEGA, J. Savicko karo mete 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da 
lis 453 psL Kaina ....................$4.5<

?EME DEGA, J Savicko užrašų an 
troji dalis, 414 ps?. kaina__ $4.5<

KODĖL AS NETIKIU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................20 Cnt

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 1> 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visut
menės santvarka 
keisis. Kaina

ir kodėl ji da2F c*
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina.....................S0.75

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 

'&05 METAI. Kipro Bielinio atsimi- ; knyga šių dienų klausimams su
nirau antroji dalis, 592 puslapiai. ? orasti. Kaira ............................. 50e
Kaina ......................................... $6.00 I

r T«-mr«r»r- , r, ! ^'^4ri£S RASTAI. Garriosios mū
A-AI LIO LIETUVI g ŽINYNAS rašvtojos pirmojo Varo metų
paruošė Anicetas Simutis, daugy- ! ~ -
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis i

Jis seniau
. žinę, klausia: Kame tas ide- cigaretę ii i lūpas įdėdavo,

— Kraugerys! .
— Ir dar mus įžeidinėja, vadindamas plėšrūnais! . .
Gyvūnų k rūtinėse kaupėsi pyktis, maištavo, virė krau

jas gyslose, ir jie kriokė iš neapykantos ir sielvarto, purtė 
karčius, kaleno dantimis, draskė nagais žemę, griaužė 
medžių šakas. . . Plakdami sparnais spiegė sparnuočiai, 
šiaušė plunksnas, šliužai-krikodilai, gyvatės — išžiojo 
įrodžius nasius ir raitė uodegas.

— Keršto! Keršto kankintojui, piktadariui!
— Mūsų kančios, mūsų nugalabinti artimieji ir suža

lotieji šaukiasi keršto!

alas? o dabar pyksta: “kada gi tu
Iki jungtuvių jis neleistų .nustosi nuolat rūkiusi?”

— Bet kas sutremps tą pasaulio baisybę? Kas paža- maisto gaminių ar baltinių’ il‘ eiti gulti.

DĖKOJU

Floridoj, St. Petersbur^e,
jai nė mažojo pirštelio pa- Iki vedybų jis mėgo klau-jpas Joną Petkauską išbuvau 
kelti, o po jungtuvių ji gau- sytis jos skaitomų eilėraščių. 3 savaites. Per tą laiką daug 
na abi kojas kelti, jei nori Dabar ji klausosi, kaip jis mačiau, daug gilių įspūdžiu 
kilimus po jomis išvalyti. Į skaito jai kaltinimo aktą turėjau. Už tai esu ypatingai 

Kai meilikavosi, jis jai aPie jos nesubalansuotą šei- dėkinga Jonui Petkauskui 
Įėjus kaip žaibas pakildavo, biudžetą. ,
o dabar tik pasisuka sofoje. J Ji su meile mėgdavo savo —

Kol ji buvo sužadietinė,!1 anka glostyti jo ilgus juo- 
' ją per slenkstį įnešdavo sa-’('us plaukus, o dabar kumš-

vo l ankose, o kai ji tapo į teĮ’jo pliką pakaušį, kai jam 
žmona, pilną glėbį nežiną! laikas pabusti iš snaudulio

bos. nubaus;? už jo piktus žygius?
— Cha, nagi jis pats. ..

— O. taip. žmonės patys išsiskers vienas kitą cha, cha, 
chi, chi!

— Patys, patys! Teisybė! Jau baigia išsiskersti!..
— Sugriauti miestai, kaimai, išraustos girios.
--- Ir gerai jam! Težūva visa jų giminė! Te nė ženk

lo žemėje nelieka šio pragaro išperos! Juo geriau bus 
mums...

Nirtulingas, gaudžiantis riksmas supuitė girią, vėtra 
nubangavo viršūnėmis.

Ir kai įniršę, keršto išalkę žvėrys ir paukščiai liejo 
savo neapykantą ir keiksmus žemės karaliui žmogui, ne
atsirado nė vieno draugo, kuris jį būtų gynęs.

Vėl užstojo tyla, šiurpi kaip prakeiksmas, kaip bai
si grėsmė. Žmonijos priešai tylėjo lyg suakmenėję, nelai
mei susibūrę. Rodos jie būtų tykoję grobio, laukę, kol 
žmogus pats į mirties kilpas įklius, kurias jiems buvo už
taisęs. Jie jau girdėjo savyje jo silpnėjantį alsavimą, jo 
aimaną, gargaliavimą. Jų uoslės jau gardžiavosi su pasi
tenkinimu paskutiniais kraujo lašais, varvančiais iš žmo
nijos kūno... Ir jie buvo baisūs tame laukime tarp pasti
rusių medžių, samanų, žolės, akmenų ir kehtių.

(Bus daugiau)

svirduliuodama įeina i ra- 
' mus.

Iki vedybų jis jai kartoda
vo: “Tavo mažiausias noras 
man yra įsakymas,” o dabar I

Tai ji norėjo žinoti, ar 
jis ją myli, o dabar tas no
ras praėjo. .Ji žino, kad jis 
ją myli.

Tada ir jis norėjo žinoti,
piktai klausia: “Ko tu no- ar ji ji myli. Dabar to noro 
ri?” nebėra. .Jis žino, kad ji jį

myli.
Kas atsitiko, kad jie taip 

pasikeitė? Pasakykite, mie.

Iki vedybų jis sakyda
vo: “Mano žmona nepriva
lės eiti tarnauti,” o dabar 
“Mes neturėsime naujo au- ^os skaitytojos! 
tomobilio, jei tu negausi ge
resnio darbo,”

Iki vedybų ji girdavo jį, 
kad jis visuose pobūviuose 
yra visų dėmesio centre, o 
dabar ji bodisi jo elgesiu 
juose.

Seniau jis prisiekdavo dėl

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr, V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke-

. ... .... . , , lis egzempliorius. Tai dijos lipti j auksciausią kalną,!........................
o dabar ji pati gauna naktį dziausia * visiems snprau- 
keltis ir jam aspirino atneš-! amai parašyta knyga, 947' 

. .. , ipsl., su trimis žemėlapiais
ei iš jų giminių mėgstamų, ilr daue Paveikslų. Kaina 12 
bet keistų poelgių, o dabar dolerių.

GIMĖ JŪROJE

Paveiksle dr. Louis Feran- 
do su žmona ir dukrele, ku
ri Rime laive ir savo am
žiaus pirmąsias 7 dienas ja
me gyveno, kol pasiekė New 
Yorko uostą. Dr. Ferando 
su žmona grįžo iš Italijos, 
kor jis studijavo mediciną, 
ir tos kelionės metu žmona 
pagimdė jam dukterį.

AKTORĖ SWANSON 
Aktorė Gloria Swanson ke
lia taurę nertiniu parodos 
pokyly Romoje.

apie lietuvius visame pasauly, 
464 psl. Kaina ....................... $6.50

MILŽINO PAUNKSME, Balio Srno 
gos trilosriška istorijos kronika. 73 
psL, didelio formato, gera pooie- 
ra, kaina.................................... $2.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.0C

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos sų gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ........................35.00

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. lnkienė, ge
ras vadovėlis beturiu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................ 31.26

VEMUNO SŪNŪS. Andriaus Value- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kama .«.*•••*.«•••.,, 33.00.

1 NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Value- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ 34.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina.................... S8.S0

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

Amerikoje parašyti vaizdeliai sn 
rašytojos paveikslu. 128 pusiaujai 
karna ........................................ 50 Ct

’4Ū-TUSTEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie tralo tūkstančiai 
Teturiu bėg-o į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina 35.00

TAURUOJU TAKELTU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių jryva- 
nirao. 178 psl., kaina ........... $2.00

VEPRĮ KLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai dane paveikslų, 255 psl. perą 
popiera. Kaina ........................ 35.00

4AŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienė, J. Gimbutas J. Lingis. J. 
Balys lr J. Žilevičius. 326 psL, 
kaina •..*••••••••«••.••*• $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romane, 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ar* visos 3 dalys........... 36.00

'JAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tentų valgių receptų 
132 puslapiai, kaina............... $1.26

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL 
5EVIZMAS. Pagal Kautski, nau 
jaunomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI 
seniausių laikų iki Lietuvos

nuo
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psL, geras popierius 
kaina ......................................... 310.0C

ALTORIŲ SESELY. V. Pnttoo-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kuniga= Vasaris išsiža
dėjo kunigystėe dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti riršai, 031 puslapis. 
Kaina 36.00*

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................ 31.00

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

JUOZAS STALINAS, arba kaiv 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, 32 peL, kaina......... 25 Cnt

| VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA- 
' NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė

ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

63$ E. Broadway ------- • ■ So. Boston 27, Mi

r
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VIETINĖS ŽINIOS Dėkoju padėjusiems aukų 
Į rinkliavą tvarkyti ir jas rinku-

riausiai bus gimę už Lietu
vos ribų. Tai buvo įrodymas,

Mirė J. Bratėnas

BOSTONO LIETUVIŲ AUKOS 
Lietuvos laisvinimo reikalams

Vasario 17 d. iškilmingai mi
nint Lietuvos valstybės atstaty
mo paskelbimo 45 metų sukak
tį ir po to iki šios dienos Bostono 
lietuviai suaukojo Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri šiame 
krašte vadovauja Lietuvos lais
vinimo darbui, $1,733.11.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų S-gos ir Lietuvos 
Teisininkų Dr-jos skyriai, kaip 
ir kitais metais, iš anksto surin
ko iš savo narių aukas ir jas 
minėjimą dieną įteikė. Inžinie
riai ir architektai įteikė $250 
(pernai $255), teisininkai—$90 
(pernai $80). Pernai taip pada
rė dar Ateitininkai - sendrau
giai ir Lietuvos Kariuomenės 
Savanorių Kūrėjų S-gos skyrius.

Aukščiau minėtųjų inžinierių 
ir teisininkų draugijų narių au
kotos sumos šiame sąraše įrašy
tos ten, kur jos priklauso pagal 
savo dydį.

Aukojo:

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-ja $200.

Po $50: Prel. Pranciškus Vir- 
mauskas ir inž. Jonas Mikalaus
kas.

Po $ 25: Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos 21 kuopa, J.A. Starins- 
kas, Sandaros 7 kuopa ir Joint 
Board of Amalgamated Clothing 
Workers of America.

Vasario 23 d. mirė So. 
Bostone Jurgis Bratėnas. 

tei, Uogintui Kubiliui, Juozui maciusiams gerai lietuviškai' Velionis paliko du sūnus — 
Leimonui, Rūtai Matjoškaitei, Į kalbėti. į Povilą Miltone ir John Ka-
Povilui Martinkui, Edvardui Ru- Pokalbį baigė F. Kirša, Hifoini jo j, vieną dukterį Ja-

įsiems: Antanui Andriulioniui,' kad. jei yra noro ir pastan- 
Edmundui Cibui, Romai Jokšai-. gų, galima ir Lietu\os ne-

Kiliuliai $8.
Po $ 7 : A. Monkevičius ir J.D. j džiui, Vidai Rauktvtei, Nijolei
r. n d -i i ' Vaičaitytei, Justinui Vaičaičiui,Po $6: R. Bnckus ir J. Ku- . , . . . .

, Į Danai Venckutei ir Ignui v įle-

na vičienė ir M. Srazdienė. 
Be to, Cherley Feeney pa
skambino pianinu.

Pagrindinis kalbėtojas bu
vo inž. Vytautas Izbickas iš 
Roxbury. Be jo kalbėjo dar 
miesto majoras John J.

būti parašyta Steponas Ra- 
simavičius.

Daug sergančių
Šiuo metu gana daug ser

ga, jų tarpe yra ir Keleivio 
skaitytojas Jokūbas Tunkū-

rapka.

Po $ 5: P. Ausiejus, N. Adom-’ 
kaitis, J. Alasevičius, Pr. Aver-į 
ka, S. Baltušis, B. Bilvaišienė, Į 
K. Bačanskas, P. Brazaitis, D. 
Baltienė, E. Cibas, J. Dūda, A. 
Dilba, K. Dusevičius, Pr. Gali

• niškiui, Jr.
Jackus Sonda,

ALT skyriaaus iždininkas

Per klaidą išleista

Buckley ir kongresmanas nas. Serga Kukauskas, Dap. 
Ihomas J. Lane. į kevičius, Rad’*“"

Paskutinis kalbėjo John vėžytė ir kt. 
kuris

pasidžiaugdamas kalbėju. ne Lawrenee Miltone, dvi 
siais, ragino būti optimistais į seseris —vienuolę Elmhurst, 
ir primine, kad, jei čia studi-i Pa., ir Macevičienę Bellari- 

, juojama rusų istorija ar vo-į ca, Mass., ir dukterėčią Ane.' Stundza, kuris padėkojo 
’ Kiečių kalba, tai nėra sunku lę Januškevičienę Dorches-! programos dalyviams, auko-j 
ir lituanistinius dalykus į tery. Jiems visiems reiškia-! tojams ir visiems šventės da-t 
(kalbą, istoriją, literatūrą i me užuojautą.

Vasario 16-sios minėjimo
nis,, O. Galinienė, A. Gustaitis,j Bostone aprašyme per klai- 
V. Ivanauskas, P .A. Janavičius, ■ (\ą išleistas sakinys, kuria-
G. Janulevičius, Ip. Jokšas, R. į me buvo pasakyta, kad adv. 
Karosas, J. Kazlauskienė,, V.I Anthony Young perskaitė 
Kazakaitis, A. Keršulis, A. Ka-'i Bostono majoro Collins pro. 
mantauskas, A. Laurutis, A. j klamaciją, o Antanas Juk- 
Lizdenis, L. Lendraitis, V. Len- nevičius perskaitė jo paruoš- 
(lraičiai. J. Leščinskienė, G. Le- tas rezoliucijas JAV prezi- 
vickis, G. Lingis, M. Manomai- dentui ir kitiems aukštiems 
tis, A. Matjoška, D. Milius, B. • pareigūnams.
Macikaitė, E. Manys, S. ir M.
Michelsonai, A. ir 0. Nevieros, 
v'. Norvaišienė, P. Navozelskis,
P. Plikšnvs. M. Pakštys, R. ir J.

ir tt.) studijuoti, reikia tikį 
noro.

Pokalbiui pasibaigus, Ge. 
rimantas Griauzdė pianinų 
paskambino keletą dalykų.

Ž-is

Dr. Julius Kakarieka 
Lietuvių Kultūros Klube

Vasario 16 d. minėjimas 
skautų tarpe

Bostono Baltijos ir Žalgi
rio skaučių ir skautų tuntai 
gražiai paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę 

’į savo bendroje sueigoje.
Tai progai pritaikintą žo.

Praeitą šeštadienį Bosto- Į dį tarė Ad. Tumas iš Nor-

i kevičius, Radeckienė, Pane-

Gam iškis

lyviams.
Po minėjimo buvo vaka-'

LIETUVOS ZtMELAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį

rienė, kuria daugiausia rū- galite gauti Keleivio įstaigoj 

pinosi Marija Zautrienė, jai „ .
padėjo L. Laukaitiene, A..
Buolytė ir E. Petkevičienė. c«09cosieoooooeosooeooeeo(S

Aukų surinkta .$51.21
M. Stonie

GARDNER, MASS.

DIDŽIAUSIAS

PASIRINKIMAS

MAISTO DOVANU

SIUNTINIŲ I VISUS 

SOVIETINIUS 

KRAŠTUS

Užsakymai siunčiami 
oro paštu

Siuntiniai pristatomi 
per 7 iki 10 dienų 
Žemiausios kainos

PACKAGE EXPRESS 

1530 Bedford Avė. 

Brooklyn 16, N. Y.

Pamnejo Vasario 16-ją

Vietos amerikiečių laik
raštis vasario 16 dieną para
šė, kad prieš 45 metus buvo 
atstatyta Lietuvos nepri
klausomybė, kad ta sukaktis 
iškilmingai minima Worces- 
tery ir kad tame minėjime} 
bus galima ir auką Lietuvos 
laisvinimui atiduoti.

no Lietuvių Kultūros Klube 
kalbėjo dr. Julius Kakarie
ka, kuris profesoriauja Či
lės universitete ir šiuo metu 
atostogas praleidžia 
\ aistybėse.

Dr. J. Kakariekos tema 
buvo Pietų Amerikos socia
linės problemos. Jis, ten ilgą 
laiką gyvendamas ir dirbda
mas mokslinį darbą, šiuos 
klausimus labai gerai pažįs
ta ir susirinkusiems tikrai 
įdomiai nušvietė. Dr. Kaka
rieka ypač iškėlė Pietų Ame
rikoj ekonominių ir sociali
nių reformų reikalingumą, 
išryškino ten pasireiškian
čios tiesiog madingos jankių 
neapykantos priežastis, ir 
kastrininku bei komunistu

c c

gudriai vai omą griaunamą
ją veiklą. Pasirodo, Pietų 
Amerikos valstybėse komu
nistų partija ne tiek pavojin
ga savo atvira kova prieš e- 
samas santvarkas, kiek in- 
fiitravimu. savo slaptų narių 

- ateiti didelis būrys įr bendradarbių prakišimu i
gubernatoriaus pasveikinti.! -----

j partijas, universitetų moko- 
i mąjį personalą, intelektua-

-----------  Į lų sluoksnius, šitie raudonos
Vasario 15 d. buvo tikrai«gegutės kiaušiniai, padėti į 

įdomus Subatvakaris, kurio!svetimus lizdus, sudaro patį bet vieną posūnį. Už klaidą 
suruošimu daugiausia pasi-'didžiausią pavojų. Ir Jung- atsiprašome, 
rūpino A. Griauzdė. Jame Į tinių Amerikos Valstybių 
jaunimo atstovai pasisakė, į pastangos ne visada duo-

Atėjo tik astuoni

Washingtono Dieeną gu- 
Petroniai, V. Peleeckas, A. Pus- bematorius priima visus, kas
Kepalaitis, P. ir E. Račkauskai, 
V. Rupšys, A. Rudauskas,, SLA 
328 kuopa. SLA 365 kuopa, -A. 
ir J. šaikūnai, A. 0. Shallna, 
šimkai, J. Špokevičius, A. Ta
mošiūnas, V. Vizgirda, J. Venc
kus, A. Vitkus, J. Vaičaitis, J.B. 
Venckus, J. Valentukevičius, K. 
Vilutis, P. žičkus, Vladas X ir 
keturi nepasirašę.

Po $4: V. Mačiulienė, J. Viz- 
baras ir X.

Po $20: L. SocialdemokratųĮ Po £>. j gogužis, V. Kuodys,
S-gos 60 kuopa, dr. Stasys Ja-! y Montvilas ir M.irL švelniai. 
saitLs, Viktoras Kubilius, A 
Skudžinskas.

Juozas Januškevičius $16.

Po $15: Jeronimas Dabrila, 
Bronius Galinis, Mečislovas Ka
valiauskas, Antanas Krikščiū
nas, Ateksandr. Lanšvs. Kostai 
Nenortas, Jackus Sonda, Genė 
ir Antanas Stapulioniai, E.S.A. 
Šmitas ir Juozas Vembrė.

Po $10: Ona ir Antanas An- 
driulioniai, č. ir T. Aleksoniai, 
J.P.G. Ambraziejai, A. Buika, 
Juozas Bakšys, Kazys Barūnas, 
Morta Bratėnienė, Romas Bud-

Po $2: A. Astravas, VI. Ba- 
jerčius, M. Balukonis, J.B. Be
vardė, Br. Cleveland, M. Ginei-

tik atsilanko į gubernatūrą. 
Šiemet jis priėmė daugiau 
kaip 12,000 bostoniečių.
Į priėmimą jis buvo pa

kvietęs ir lietuvių. Iš jų at
ėjo tik 8.

Nepateisinamas apsileidi. 
mas! Jei mūsų būtų atėjęs 
didesnis būiys ir jų tarpe i 
būtų buvę tautiniais drabu
žiais pasipuošusių motei-ų ir 
dar viena antra mūsų vėlia
va, būtume atkreipę į save 
visų dėmesį, būtume parodę, 
kad nesame tokie menki, 
kaip kiti mano. Jei mus vi
sur matytų gražiai pasiro
dant, daugiau mus vertintų,

woodo.
Jaunimas padainavo kele

tą sutartinių, paįvairinant 
deklamacijomis.

J-A. Bostono skautės Norvvoode
Lietuvos Nepriklausomy

bės minėjime Norvvoode da
lyvavo Bostono skautės, at- 
iikdamos programą.

Mirė lietuviai

Sausio mėnesį mirė Clare 
Stankaitienė, 54 m. amž.

Vasario 13 d. mirė Vladas 
Sadauskas, 72 m. amž., se
niau gyvenęs Bostone, o čia 
paskutiniuosius 6 metus pas 

. savo seserį Veroniką Kuo-
ulą Bostone, ilgametį kny- pienę, kuri velionį ir palai- 

gu ir laikraščio leidėją, A-j^ojo Greenbovver kapuose. •
Vasario 5 d. mirė Ona, 

Griciūtė-Slenienė, 71 m. am
žiaus, kilusi iš Montautų kai-

Latviai pagerbs 

savo pionierių

Bostono latviai kovo 3 d. 
3 vai. popiet Dauguvos Va
nagų namuose (23 Kenil- 
worth St., Roxbury) pa
gerbs buvusį Latvijos kon-

tienė, F. Grandelytė, E. Iltene-; daugiau mumis domėtųsi.
nė, St. Kontautas, Markelioniai, 
B. Masiulis, J. Matjoškienė,, V. 
Micevičius, St. Mickevičius, H. 
Mozūraitienė, D.N., M. Norvai
šienė, J. Cvirka, J. Palevičius, 
E. irP. Sankai, B. Skrabulis, Br. 
Strikaitis, V. Tautvaiša, J. Už
darinis, B. Valentukevičius, V. 
Vaišjurgier.ė ir 9 nepasirašę.

Po $1: V. Balutis, B.B. Bud
rys, B. Dapšienė, R.G., J. Gra-

Kitais metais turėtume tą 
diena

merikos latvių pionierių tė
vu vadinamą Jokūbą Ziber- 
ga, kuriam kovo 5 d. sueina 
100 metų.

J. Zibergas tebegyvena 
Cambridge, Mass. (

L0WEL, MASS.

i—1— iuaiaa

reika, Jonas Ciegis, Juozas Da-jžui’enė, P. Gelažius, Ginavičius,
čys, Valentinas Galdikas, adv. 
John Grigalus, Vytautas Izbic- j 
kas, Edvardas Jansonas, Stasys 
Jankevičius, Ona ir Andrius 
Juozapaičiai. Antanas Juknevi
čius, Jonas Jurkūnas,’ Stasė ir 
Napoleonas Jonuškos, adv. An
thony Young, Vincas Jankus, 
F. ir A. Karosai. Petras Kala
dė, Stasys Kazlauskas, Andrius 
Keturakis, Kazys Kriščiukaitis, 
Jonas Kriščiukaitis, Juozas

J. Guzevičius. M. Jalmokienė, 
J. Juzukonienė, R. Kalvaitis, J. 
Kabaila. Kazlauskas, E. Kulbis, 
J. Lekys, P. Liauba, Lukšas, P. 
L., Algis Matioška. Edv. Ma- 
tioška. M. Matuzienė, A. Meles- 
kis, N.N., D. Olseika. M. Palai- 
mienė, E. Palubenskienė, A. Pra- 
kapienė, S. Saks, 0. Savičiūnie-

Įdomus Subatvakaris

kuo jie domisi. Jų pokalbį 
gražiai tvarkė poetas Faus
tas Kirša, kuris įžangos žo
dy priminė, kad laisvajame 
pasauly skaičiuojama apie 
l,5C0 lietuvių studentų. F. 
Kirša visą jaunimą ssuskirs- 
tė į 4 grupes :l.sūnus palai
dūnus, kurie baigia mokslus, 
veda, krauna turtą ir tik sa-

dančios gerų rezultatų, nes

mo, Raseinių apskr., 53 me
tus išgyvenusi Athol, ten ir

Praeitame 
klaidą pranešta, kad mirė S. 
Kačinskas, o turėjo būti S. 
Kučinskas, palikęs ne tris,

d
4
o
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DĖMESIO!

Ką tik gavome 
DABARTINĖS LIETUVIŲ 

KALBOS ŽODYNĄ.
Jame yra apie 45,000 žo

džių, jų reikšmė paaiškinta 
sakiniais, 900 psL, stipriai 
įrištas, kaina $12.00.

Ar turi šitas 
knygas?

palaidota. Kadangi gyva bū- DIDYsis SAPNININKAS, 185
dama su visais gražiai sugy-, kaina ................ $1.50
veno, tai į kapus ją palydėjo LIETUVOS RESPUBLIKOS

VASARIO 16 KONGRESE
ir milžiniška finansinė para-Į Amerikos Lietuvių Tary

bos pastangomis JAV sena
te ir atstovų į-ūmuose įsigalė
jo paprotys surengti Vasario 
16-ją dieną specialius posė-

ma tiems kraštams dažnai 
dėl vietinių politikų kaltės ir 
aplamai žmonių nepriaugi- 
mo demokratinei santvarkai
nueina niekais. Norint Pietų į džius.

ISTORIJA su spalvotu žemė-
Vii i M iididelis būrys žmonių.

, Liko liūdintis vyras An-’ , -numery perlx_-,_- J .LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai-• - ’ • - « tanas. | ............................ so.50
Seniau buvo parašyta, NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 

kad sausio 24 d. mirė Stepo. į kaina ............................. $0.20
nas Gerasimavičius, o turėjo Dėl PINIGŲ, 3 veiksmų d>-a- 

‘ ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ..................................... $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina *0.25 

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

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

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ..................................... $0.75

U3DP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka
rys. 225 psl., kaina .. $5.00
Užsakymus su pinigais prašo

ma siusti:
KELEIVIS 

636 Broadwav 
So lVi«too 27. Mas*.

I ifirviii <li* 1lapzu, «zxr

KELIAUK PER 

COSMOS

labiausiai patyrusį orcanizuo’i 
pavienėm ir grupinėm kelionėm

Į LIETUVĄ
SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 

RYTŲ EUROPĄ

PER COSMOS
aplankykite grimines visose 

Sovietų Sąjungos dalyse.

Dėl platesnių informacijų rašy
kite arba skambinkite

I COSMOS TRAVEL 
BUREAU

45 W. 45 St.. New York N.Y. 
Tel. CI 5-7711

Ameriką gelbėti nuo komu
nistinės grėsmės, reikia nau
jų idėjų ir didelio apdairu
mo būtinas reformas vyk
dant. Dr. -J. Kakarieka iš
samiai atsakinėjo ir i Įvai
rius klubo lankytojų paklau
simus. Nor? tą šeštadienį bu
vo Bostone ir daugiau viso
kių parengimų, bet į Kultū
ros Klubą atsilankė nema
žai žmonių net iš tolimesnių 
vietovių.

Dr. J. Kakarieka buvo ap
sistojęs pa? K. Klubo pirmi
ninką dr. St. Jasaiti, kur jis 
bičiulių būrelio buvo nuošir. 

studentijoj yra, niekas negal džiai pagerbtas ir vaišingų 
Ii tikrai pasakyti, bet ir iš
jaunimo atstovų kalbų aiš
kėjo, kad visokių esama: e-

Šių metų Lietuvos minėji
me pasakė kalbas apie Lie
tuvą daugiau kaip 70 atsto
vų ir apie 30 senatorių.

LAWRENCE, MASS.

nė, A. Stanka, P. Stuoka, P.jvo malonumais tesirūpina;
2. paklydėlius, kurie tik mo
kosi, jokiose draugijose ne
dalyvauja, išėję i gyvenimą 
neberanda kelio į lietuvių 
visuomenę; 3. melancholi
kus, nusiminėlius, save men
kai tevertinančius; 4. akty
vistus, kurie dirba organi
zacijose, kuriais visi džiau-j 
giamės ir kuriais remsis mū
sų ateities visuomeninis gy
venimas.

Kiek kurios grupės mūsų

Tamulionis, O. Vaičiūnienė, A. 
W., Vaičius, E.V., A. Visockie-

Kuncaitis, Juozas Leimonas,, n^’ M. žirolis ir 56 ne-
I’ranas Lembertas, Motiejus 
Mockapetris. Pranas Mučinskas,
Bronius Paliulis, Sandaros Mo
terų kuopa, J. Starinskas. Jr.,
Jurgis Strazdas. S. ir V. Stel
mokai, M. Simanavičius, Ona
Tilenienė su dukra Bronislava, j tuos, kurie minėjime negalėjo 
Apolinaras Treinys, Jonas Tui-! būti, savo auką įteikti arba paš-

pasirašę ara pasirašę neišskai 
tomai. Kai kurie metė į dėžutę 
auką be voko.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriaus vardu dėkoju 
visiems aukojusiems ir prašau

nila, J. Ulpienė, Karolis Vasi
liauskas, P. Vaičaitis, Ono ir 
Antanas Vilėniškiai. Kazys Za- 
ganevičius ir X.

tu atsiųsti šiuo adresu:
J. Sonda
636 Broadvvay
So. Boston 27. Mass. šeimininkų paglobotas.

Baigė universitetą

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

• Biznio kortelių
9 Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bef kokiai pramogai kilotų
9 Draugijoms įstatą ar blanką

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

“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

sama ir tokių, kurie abejoja 
mūsų kovos dėl Lietuvos 
laisvės prasmingumu, ir to
kių, kurie ją laiko svarbiau
siu uždaviniu, ir tokiu, ku
riems mūsų visuomeniniai 
reikalai visai nerūpi.

Malonu buvo klausytis 
taisyklinga lietuvių kalba 
sklandžiai vystant savo min 
tis Audronės Kubiliūtėš 
(studijuojančios matemati
ką), nors kai kurie jų tik-

Danutė I iaugaudaitė sau
sio 19 d. baigė biologijos 
mokslus. .Ji studijavo Bosto
no universitete, ir birželio 
mėn. 2 d. jai bus įteiktas ba
kalauro laipsnis, šiuo metu 
D. Liaugaudaitė dirba atsa
kingą darbą Tufts universi
teto N. E. Medical Center. 
Pratt Institute klinikose.

Pagerbs dr. A. Kapočių

Kaip mes minėjome 
Vasario 16-tą ją

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius ir Lietuvių Pilie
čių Klubą? vasario 10 d. su
rengė Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 45 metų 
sukakties minėjimą.

Jį pradėjo ALT skyriaus 
vicepirm. J. Pieslakas, nes 
pirm. John Stundza vėliau 
teatvyko.

Feeney vadovaujamos 
moteiys sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus ir sudai
navo kelias dainas.

Tos dainininkės buvo: A. 
Stundzaitė, U. Penkienė, A.; 
Shurn. A. Stonienė, N. Apa

tės (stud. rusų istoriją),; ^o. Rostono L. Piliečių Dr-
Audronės Barūnaitės (stud’ 
vokiečiu kalbą) ir Ramūno 
Kalvaičio (stud. elektroni
ką), nors kai kuriee jų tik-

ja kovo 31 d. rengia banke
tą savo buvusiam ilgamečiu! 
direktoriui dr. Anthony Ka
počiui pagerbti.

GARDAUS MAISTO

SIUNTINIAI
į VISUS KRAŠTUS. 

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

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

Tel. MU 9-0598.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gy vuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
ŠLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA 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, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1. N. Y.
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VASARIO 16 PER RADIJĄ Tokios programos via [ 
reikšmingos, nes jomis pa
siekiami tie, kuiie i minėji-‘ 
mus saiese del vienu ar kitų1

Petrauskas garbingųjų 
tarpe

Susižiedavovauti. Bet ir F. Zalecko pa
siūlymas nerado pritarimo.

Jis priminė ir narių apsi-'
leidimų. J rinkimus, sakoj Edvardas Petrauskas, gy. 
ateina pilna salė, o mėnesi-• veliantis Groveland, Mass., -• i i ♦

susirinkimus telaiko, kul is * Northeastern yią vendus skautų orgamza-
universitete baigė inžinieii- cijos nariai.

Česlovas Kiliuilis šiomis 
dienomis susižiedavo su 
Laima Katauslaite. Jie abu

KELEIVIS, SO. BOSTON

ALDUTĖ Ž1B1NSKAITĖ

Arthur Murray“ šokiu studijos mokytoja. VetyKu 
sėt madienį tvarkys meninę dali Bostono Lapinu links- 
mavakary. Programą atliks aktorius Vitalis Žukaus
kas. solistas Benediktas Povilavičius ir "Linksmųjų 
brolių“ oktetas.

(R. Bričkaus nuotrauka)

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet vasario 16 d.
Lietuvos Nepriklausomybės! priežasčių neatsiianko. 
šventę plačiai paminėjo a- 
bidvi Lrocktono radijo sto
tys: VVKGW ir WBET. Pir
moji mūsų reikalams skyrė 
nemokamai laikų nuo 1 vai. 
iki 1.25 vai. po pietų, o ant
roji 6:30 \ai. iki 7:00 vai. 
vakare. Abiejose stotyse lai
kas skirtas pagal Lietuvių 
Bendruomenes Brocktono a. 
py iii. kės prašymų. Abidvi 
pi o ramas paruošė Laisvės 
\ ai po vedėjas Petras Višči
nis, o p: ar.ešėjais buvo Ane
lė Januškevičienė ir stud.
Eligi us Sužiedėlis. Progra
mos p; avestos anglų kalba.
Jose sutelkta daug informa
cijos apie Lietuvą, jos pa
vergimą ir dabartinius var
gus, o taip pat duota lietu
viškų dainų ir muzikos. Žo
dinė programa buvo nuolat 
perpirama muzika, kad ne
nusibostų klausytojams jos 
klausytis. Dainas atliko sol.
P. Bičkienė, sol. A. Stempu- 
žienė, Čiurlionio ansamblis 
ir Chicagos vyrų choras. Į 
programų radijo stotyje WB 
ET dar buvo Įtraukta Lietu
vos garbės konsulo adv. A. ______ ___ _________,__
Shallnos kalba. vieną kartą metuose toks’ di-: liečiu Draugija yra stipriau- o iš antros pusės valdyba dėl

Tokios programos duoda, delis jomarkas Bostone, to-įsia Bo5_to.no lietuvių draugi- jų turi ir nereikalingo var
iuos per Brocktono radijo į dėl nepi aleiskime progos! j Ja; todėl ir jos auka Lietuvos go: kai miršta koks žino-
stotis nuo 1950 metų du kar- Visi turime pamatyti, kaip ‘ laisvinimo reikalams yra di. mas narys, karsto nešėjų
tus: Vasario 16-sios ir birže- gražiai išlaikomi lietuviški džiausią. Jos yaudyba buvo tiek ir tiek, o Kai r

mus
vienas antias šmtas.

J. V—ga.

L all. Viktoras Vizgirda 
gamina dekoracijas

jos mokslus, priimtas i Sig- "
i ma Epsilon Kho draugovę. Į 
tą organicaciją priimami lik Spaustuvėje darbininkas 
geriausiai baigusieji mak- Su patyrimu, arba gali išsimo- 
slų. Malonu, kad tokių tarpe' kyti darbo. Kreiptis asmeniškai

Kovo 10 d. 3 vai. So. Bos-! >ia ir lietuvis E. Petrauskas. ar laišku Į “Keleivio” admini- 
~ ; stratiją šiuo adresu:

PRANEŠIMAS <>3ti Broadvvay, So. Bostone

REIKALINGAS

Kaziuko muge

Kovo 3 d. L. Piliečių Dr- 
jcs 3-čiame aukšte vyksta 
t,lūžioji ir tradicinė Kaziuko 
mugė. Atidaromas 12 vai. 
Nuo 1 vai. iki 3 vai. pietūs.

Kviečiami visi, dideli ir
maži. Pamausite daug Įdo-! 
mių dalykų. Įvairiausi rauk-į 
carfciai—austos ir siuvinė
tos staltiesėlės, lietuviškos! 
it lės, raštuotos pirštinės, pa. 
galveles, juostos, medžio: 
iiožiniai, vilnietiškos ver
bos,—net visko reimanoma1 
suminėti, kas laukia pirkėjų.

I rograma reta ir Įdomi: i 
"Faparčio žiedas“. Tai pa-, 
slaptingoj Joninių naktis 
visi miško gyventojai, pra
dedant mažiausiu vabalėliui 
;r baigiant gudriomis raga-i 
nomis, saugoja paparčio 
žiedų, kuri noii nuskinti 
mergaitė iš Lietuvos.

Meškos atvežta gira, na-j 
muose kepti toitai ir kitokie• 
skanumynai. Karšti pietūs 
pigiau grybų. kaip sakydavo

DIDŽIAI ŠIA AUKA

tono Aukšt. mokyklos salė
je Diamos Sambūrio stato-' 
mai 'Neūžaugai“ daiiinin- Demesiui ir Žiniai,

ir siuntinių i 
išsiuntimo Įstaigos 339 W.

i sas v įktoras \ įzgirtia, dirb- ... . -
j , , - /-« • - - Kad krautuves.amas vakarais, St. Griežes.

urgele\Liaus namuos ga-
mi. a dekoracijas. Rūpina- -pojų 27 
maži, kad jos būtų lengvos 
transportuoti, kas scena bū- 
u neperkrauta, ir visa ryš

kintų šviesių veikalo nuotai
ką. Mūsų sąlygose dekoraci-

N EC( H J SILv A M \ MASI N A 
JObC Modelis

BROADVVAY, SO. BOS- :^;'-v <,ar
Mass., yra pakeis

tas telefonas.
Prašom skambinti dabar: 

AN 8-0068
Gauta naujų prekių: Įvai-j

o? X isada susijusios su į r^M m°teriškų ir vyrišku odi-
deliais rūpesčiais ir nemažo. n“į pa,t^ ,r. zak?* ,
.r,i.- išlaidomis, be to, jas dar Kr?u,uve andara ka,d.en
enka trumpam laikui išnuo- ®. ry.to. ,kl 6 ’ - ’Thi 
motoj scenoj paskubom sta- se* a ‘holais nuo g r\ to iki 4, 
tyti ir po spektaklio vėl sku- vaL vak‘ Karto)u t£‘efon«:

naudotu. Siuva zigzagu, 
išsiuvinėja, ui, ba monogramas, 

duba matoi.es ir t. t., ir t. t. 
Ori:{iiiajė su penkių metų garantija 
>25 uz viską galima ino-.ėti po $1.25

per savaite
HA 6-»*

naikinti vadinamuosius gar
bės grabnešius. nes draugi

niai nuimti ir išvežti. Gaila, 
kad Piliečių Dr-jos scena ne
tinkama didesniam vaidini
mui.

Su "Neūžaugos“ spektak
liu susijusiais Įvairiais orga
nizaciniais reikalais uoliai 
rūpinasi ir Bostono lituanis
tinės mokyklos tėvų komite
tas, nes tai mokyklai yra 
skiriamas ir vaidinimo pel-; 
nas.

AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

Kadaise Vilniuie Tikrai tik So. Bostono Lietuvių Pi- jai tatai pernai atsiėjo $700,

gražiai išlaikomi
papi očiai, kartu Įvertinsite 
mūsų jaunimų, kuris su lie- 

visuomenę su lietuviškaisiais į tuvišku lyžtumu ir kantiybe 
reikalais. Gaila, kad kitos Į visa tai paruošė, 
kolonijos nepaseka Brockto- Laukiame Jūsų visų. .. 
no pavyzdžiu. Laisvės Var-j
po vedėjas P. Viščinis šiuo; 
reikalu asmeniškai ir raštais; 
kreipėsi i ALT Bostono sky-

lio Įvykių proga. Tai puikus 
išeiti i amerikiečiuTifiri «i -

Skautės tai.

Lituanistinėje mokykloje 
lankėsi svečiai

kaisto
miršta ma-

pasiūliusi aukoti $100.00, žai kam žinomas žmogus, jų 
bet vasario 21 d. susirinki- reikia ieškoti. Būtų geriau, 
mas, V. Bajerciui pasiūlius, kad mirus nariui, mes visi

no

Pagerbė S. Drevinsk;

Amerikos Legiono Stepo-’ 
Dariaus postas vasario

DOVANOS Į LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms i Lietuvą per 
mūsų Įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

17 d. vakare surengė banke- j Telefonas: AN 8-2805 
tų savo buvusiam vadui \Dr. JOS. J. I)onOV(lfl
Stanley Drevinskui pagerb- } t n * i
t» FĮ>-^x.-ir»cL-oc v.-,-o jy ! UlT• J. i USUtcClI 1X10L/icvincnar ▼ x ct XX IA. Matjoškai ir kt. pritarus, pasistengtume, kas tų dienų Bostono L. Pieliečių Draugi- »

rių ir kitų kolonijų įvairias 
organizacijas, bet jos kaž
kodėl neranda reikalo susi-i tuanistinėj mokykloj, be ki-! 
risti su radijo stotimis ir pa-į tos šventinės programos, vy-* 
sirūpinti i eikalingu laiku. resniųjų klasių mokiniam 

Šia pačia proga pažymė
tina Laisvės Varpo progia
ma vasario 17 dienų. Ji buvo įkas, nušviesdamas šių dienų; 
skirta mūtų tautos laisvės Lietuvos kančias ir iškelda-! ne

dauguma (48 balsais prieš galime, 
45) nutarė aukoti $200.00.

Minėtame susirinkime pa
gerbti du mirę nartai—Sta 
sys Kaškonas ir Karolis Jan. 
kunavičius. Priimti 8 nau

ĮPĖDINIS

šventei. Joje kalbėjo inž. Jo 
nas Jurkūnas, perduota gu
bernatoriaus proklamacija, 
sekretoriaus D. Rusk sveiki-

xr • t z? j o z i- i ji nariai (3 vyrai ir 5 mote-'\ asario 16 d. Bostono Ii- ; ,
į * y»-)

Be jokių kalbų patvirtin- ..
resniųjų klasių mokiniams'ta ,vald-vb“ !’a™°šta 1962 fi 
kalbėjo veikli visuomeni.|“ctli. aPyskalta 0<>s svai- »
ninkas inž. Vytautas Izbic-i b.,aua<?1 duomen-vs Paskelb- 

' ti praeitame numery) niekas 
mažiausio paaiškinimo 

nereikalavo, taip visiems! 
viskas buvo aišku. Tik A. 
Matjoška pastebėjo, kodėl

mas neįkainojamų laisvės 
vertę paskiram žmogui ir vi
sam kraštui.

Drauge su inž. V. Izbicku
nimas, muzikos ir poezijos; mokykloje buvo apsilankęs 
pynė, kurių sudarė rašytojas * —
Z. Gavelis. Tų pynę atliko J.
Ambraziejienė, K. Bailinas 
ir U. Kubilius. Muzikų pynei 
sudarė komp. Juliaus Gai-; 
delio improvizacija. Šalia te
duota daug dainų, pritaikin.! 
tų momentui.

ir čikagiškis svečias inž. Jo
nas Jurkūnas, kuris jaunimui 
taip pat tarė šiltų sveikini
mo šodĮ.

Plikam visur šalta.

Daina dieną trumpina.

—• *c_ 3E

nėra revizijos komisijos ak
to. Pastaba, rodos, vietoje, 
juk revizijos komisija tam ir 
yr a. kad valdybos apyskaita 
ir kitkų pagrindinai peržiū
rėtų ii- nariams savo nuomo. 
rę pareikštų.

Iš naujojo finansų sekre
toriaus Y. Stelmoko prane
šimo paaiškėjo, kad per sau
sio mėnesį pajamų iš baro 
tebuvo 85,913, kad tas mė
nuo davė nuostolių 81,466, 

Į nes valdybai išmokėta 1962

laidutuvėse daly- jos vicepirmininkas.

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

Į { OPTOMETRISTAS
| Valandos:

M, } nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
fli 'Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

Ur.AmeiiaE.Radd
(RUIM Kil'TĖ)

O V TO M E T R I ST Ė
Valandos.

nuo io rvto iki 6 vakaro 
Trečiadi niais—uždara

115 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA

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

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

1
Tet A V Z-4VZO

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass. 1

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus.; m7atiyįnima7‘o“taip pat k 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi- į tokiu mokpsčin knn"p no Vac 
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAVSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BR0ADWAY. So. Boston 27. Mas« Tel AN 8 - 8764 
Hcrsiunčiunic Jūsų sudarytus siuntinius į i L VA ir V IoAw 

kitas Rusi ios valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai įr nekoncervnotas
papuošiami ru^ų ka”>a ir siuntiniai i<=«=iunciami tiesiog is BOSTO>O oer i 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—ta načią dieną. Persiuntimo išlaidus 
ir muitą apmota siuntėjas. • iz-oavi
Medžiagas, odas. skarvtes. megstinius ir kl. galima p’rkii SAVI
KAINA mėsų Įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus 
siuvamas “‘Singer" mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata-

tokių mokesčių, kurte ne kas
’ mėnuo mokami.

Gana gy\-ų ginčų sukėlė 
valdybos pasiūlymas pinua- 
me aukšte Įrengti virtuvę pi
cai (pizzai) kepti ir padary ti 
nedideli remontų visame 
pirmame aukšte, tuo klau
simu kalbėjo A. Matjoška, 
Klinga, St. Janeliūnas, Br. 
Bajerčius, J. Beišys, E. Ru
dis, P. Remeika, Oreivis, E. 
Ketvirtis, L. švelnis, V. Vi- 
lutis. S. Griganavičius.

T5 toliau siuskite siuntinius musu viršui nurodytu adresu.. Įdekite daik
tu sąrašą ir aiškins siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę. i
oranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas. , • , , — - ----------

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami gre»čiau«iii laikn. ( ieškoti būdu baro bizniui
Galima siusti iki 44 svaru pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dezeje. ku- • 
rios™dkV* K" * 13” x 20” coliu. Oro paštu ęab™ siyst,i iki 22 svaru. ‘ naKPlPTi

IŠTUOK LirrrVtšK \ KRFIPKrrftS LtFTllVTšKAI 
VIST SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSU IŠTAIGA SĄŽININ
GI AUSIAI PAT ARNAI J A ir GRFIČI.MISLAI PERSIUNČIA G SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame su INTURISTO ijralioiimay 
Siuntiniai priimami kasdien nno 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 „I. O to ’ «'• "k. ir W

Nuomonės skyrėsi, bet vi
si buvo vieningi, kad reikia 

į pakeleti.
V. Vilučiui pasiūlius, pa

vesta valdybai paruošti ki
tam susirinkimui numatomo 
remonto planų ir sąmata.

F. Zaleckas pasiūlė pa-

Į PILN \ ĮRENGIMĄ 
lEiNA: NA( IONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

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

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

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
' X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

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

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd- Billerica. Mass. 

TEL. Mt, 3-2948

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Ankšto Spaudimo

$269.
24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva €-1204

Ę The 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. Broadnay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

i kreiptis:
t ti
* Jastice of thePeace——Constable
• 598 E. Broad way 

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

BRONIS KONTRIM

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Dažau ir Taisau t

Namus iš lauko ir viduje. * 
£ Lipdau popierius ir taisaus 

viską, ka pataisyti reikia. *
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

£ TeL CO 5-5854______

a**************************i „ *
Charles J. Kay

LIETUVIS
Plumbing—Heating—Gas—Oil 

License No. 4839 
J Gazo šilimą permainyti S263

Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET g 
DORCHESTER 25, MASS. *i

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Į Rūpestingai taisome laikrodžiua,
• žiedus, papuošalus
! 379 W. BR0ADWAY

! SOUTH BOSTON
• Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOl’TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys piumberiams 
Visokie geležies daiktai

Bo5_to.no
matoi.es



