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Kubos barzdočius nutraukė 
vandenį JAV karo bazei
Kubos diktatorius Castro pereitą savaitę nutraukė 

vandenį JAV Guantanamo karo bazei. Jis raikai*nj> pa

leisti 36 kubiečius, kurie suimti žvejoję JAV vandenyse 

Floridos pakrantėje.

JAV pagal sutartį su Kuba nuo 1903 m. Guantanamo 
įlankoje turi karo bazę, kuri užima 31 kvadratinę mylią 
žemės ploto ir 14 k v. mylių įlankos. Bazėje karių ir civilių 
žmonių yra daugiau kaip 10.900. Jų tarpe 3.000 kubiečių, 
iš jų 2-509 ateinančių iš Kubos į darbą, o kiti bazėje gy-

Bostono Lietuviu Tarybos delegacija pas Mass. chusetts gubernatoriŲ F.ndicott Peabody, kada 
jis pasirašė deklaracija, skelbiančia Vasario 16 ją Lietuvos respublikos diena. Iš kairės i dešinę: 
Jackus Scnda. Anlhon\ Young, Vladas Bajer čius, Ona Ivaškienė. Justinas Vaičaitis. guber-

Kongresas sumažino pajamų 
mokesčius 13 bil. dolerių
Praeitą savaitę senatas priėmė mokesčių sumažinimo 

įstatymą. Piliečių kišenėse paliks 13 bilionų dolerių. Tiki

masi tuo būdu paskatinti piliečių perkamąją galią ir įmo- 

nininkus plėsti savo verslus.

Jau žuvęs prez. Kennedy siūlė žymiai sumažinti 
pavienių asmenų ir įmonių mokesčius ii- tuo būdu paska
tinti ūkį plėstis: žmonės, daugiau pinigų turėdami, dau
giau pirks, o įmonininkai plės savo įmones. Tada sumažės

ventar visą laiką.
JAV sienų apsaugos poli-, 

cija suėmė 36 Kubos žvejus, 
kurie žvejojo JAV vandeny
se prie Floridos kranto, ir 
juos perdavė teismui. Teis
mas 7 nepilnamečius palei
do, o 29 teis. Jiems gresia 
iki $500 pabaudos ir metai 
kalėti.

Castro pareikalavo juos 
paleisti ir kartu nutraukė 
vandenį Guantanamo bazei. 
Vandens bazė suvartodavo 
per dieną apie 2 mil. galo
nų, už tai Kubai buvo sumo
kama po $14,000 per mė
nesį.

Prezidentas Johnson įsa
kė pačiai bazei apsirūpinti 
vandeniu: dalis jo bus atve
žama iš Floridos, o dalis 
gaunama jūros vandenį pa
vertus gėlu. Be to, preziden
tas įsakė sumažinti samdo
mų kubiečių skaičių. Tuo 
būdu Kuba nustos milionų 
dolerių, kuriuos kubiečiai 
uždirbdavo bazėje ir išleis
davo Kuboje. Kubiečiai ba
zėje per metus uždirbdavo 
apie 6 mil. dolerių.

Tai tiek barzdočius pelnė 
iš šito savo žygio, kurį ir 
Maskva pagyrė.

Čia nepasisekus, barzdo
čius Castro dabar suks gal» 
vą kame ir kokią kitą kiau
lystė JAV iškirsti.

Garbingos ponios 
ištvirkavo

Mineola, netoli New Yor
ko. policija suėmė 13 gar
bingų moterų, kurios kalti- 
lamos ištvirkavimu. Jos vi
sos yra ištekėjusios, 20-45 
metu amžiaus, kai kurios 
persiskyrusios, turi vaikų 
Ieškodamos papildomo už 
darbio, įos ištvirkavo, gau 
damos už naktį nuo 25 iki 
100 dolerių. Viena jų suge
bėjusi tuo būdu uždirbti net 
'30-000... ir dar gaudavo iš 
valdžios pašalpos per metus 
$3,000.

Policija į tas ponias at
kreipė dėmesį, kai tarp jų ii 
profesionalių prostitučių 
New Yorko restoranuose ir 
taktiniuose klubuose vis 
dažniau kildavo peštynių 
dėl lientų.

SLA nominacijų 
rezultatai

natorius, John Grigalus. Aldona Malenaitė, Ant hony Shallna (garbės konsulas) ir Antanas And 
riulionis.

Bus kasamas tunelis Ganoje įvesta
po Anglijos kanalu bolševikinė tvarka

Stepono Kairio
sveikinimas

ir nedarbas.

Mirė pedagogas 
M. Krikščiūnas

1
Panamos amabasdorius Miguel 
Moreno kalba Amerikos valsty
bių organizacijos posėdy. Jis va
dina JAV užpuolike ir prašo pa
galbos. Viršuje vidury JAV am
basadorius ElIsHorth Bunker.

Gruodžio mėn. nominaci- 
įiuose rinkimuose gavo bal- 
ų: į prezidentus P. Dargi? 

1.534, Į viceprezidentus S 
Gegužis 1,119 ir S. Jokūbai- 
is 390. į sekr. B. Pivaronie- 

nė 1-462, į ižd. N. Gugienė 
1,344 ir M. Klimas 153. į iž 
Io glob. E. Mikužiūtė 1,198 
S. Briedis 1,135. N. Bajorie 
nė 413 ir S. Budvitis 57. ' 
daktarus kvotėjus dr. S. 
Biežis 1,787 ir dr. P. Zalato 
rius 87.

Rinkimai bus ruo kovo 1 
d. iki 31 d.

Anglija ir Prancūzija su
sitarė iškasti tunelį po ka
nalu. kuris jas jungia. Kada 
darbai bus pradėti, dar ne
žinia. Tunelio ilgis bus 32 
mylios (23 mylios po vande
niu) ir atsieis apie 400 mili
onų dol. Tuneliu bus praves
tas geležinkelis.

Dar prieš 162 metus inži
nieriai buvo pasiūlę Napole
onui planą iškasti tunelį. 
Vėliau buvo siūlyta visokių 
sumanymų, net pastatyti per 
kanalą tilta, bet tas sumany
mas pasirodė brangesnis ir 
nepraktiškas.

Nelengva buvo dviems 
valstybėms susitarti dėl įvai
kių klausimų, susijusių su tu
nelio statyba, jo naudojimu 
ii- tt, bet pagaliau susitarta. 
Tunelis, be abejonės, dar 
tampresniais ryšiais suriš 
Angliją su Pracūzija ir visa 
Europa.

Afrikoje naujai įsikūru
sioj Ganos valstybėje įgy
vendinta vienpartinė bolše
vikinio tipo santvarka. Val
džios priešakyje atsistojo 
iki šiol šalies gyvenimą vai
ravęs Kwame Nrumah.

Tos santvarSbš įvedimui 
„visuotinis“ gyventojų bal
savimas buvo atliktas mask- 
viniu būdu. Paskelbta, kad 
už naują santvarką balsavo 
99.9%, tai yra 2,523,385 
balsuotojai ir prieš 2,452. 
Balsavimo metu šaly siautė
jo teroras prieš tuos, kuriais 
nepasitikėta, kad jie balsuo- 
Marina Oswaldienė, prez. Ken
nedy žudiko žmona. rusė. Ji pri
pažįsta. kad jos vyras nušovė 
Kennedy.

LIETUVIU DIENA 
ST. PETERSBURGE

Lietuvių diena — nepri
klausomybės atkūrimo mi- 
rėjimas — St. Petersburge. 
Fla., rengiamas vakario 15 
d., šeštadienį, Lietuvių na
muose, 4880—46 Avė. No. 
St. Petersburg. Jau sudary
tas organizacijų komitetas, 
kuris smarkiai darbuojasi, 
kad ši diena kuo iškilmin
giausiai praeitų. Kviečia
mas geras kalbėtojas, numa
toma daug svečių.

Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti. Pra
džia 12 vai.

PABĖGO TRYLIKA 
RAUDONŲJŲ TURISTŲ

šią už vienpartinę sistemą. 1 
Šalies opozicijos vadas,

didysis laisvės kovotojas D. 
Danka nuo seniau jau sėdi 
kalėjime kartu su kitais sa
vo bendraminčiais.
Ganos sostinėje Akrą su
kurstyti studentai demonst
ravo prieš JAV pasiuntiny
bę. Kėsintasi nutraukti JAV

Innsbiucke, Austrijoje- 
vyksta žiemos sporto olimji-į 
ada. Be sportininkų, į ją at
vyko ir šiaip svečių iš įvairių 
kraštų, net iš sovietų bloko 
valstybių.

Iš tokių komunistinio ro
jaus turistų — 7 iš Vengri
jos, 5 iš Čekoslovakijos ir 1 
š Rytu Vokietijos pasiprašė 
Austrijos politinės globos. 
Jie atsisako grįžti į savo ko
munistų valdomus kraštus.

KIPRO KLAUSIMAS DAR 
KYBO ORE

- l
JAV užsienių reikalų pa-i 

sekretorius Bali išskrido į 
Londoną, į Graikiją, Turki
ją ir Kiprą. Jis bando rasti 
priemonių Kipre taikai įgy
vendinti. Kipro prezidentas 
Makarios vis nesutinka, kad 
ten svetima kariuomenė bū- , 
tų NATO žinioje. Jis nori. Į 
kad ji būtų Saugumo Tary-! 
bos žinioje, bet tada ten tu- i 
lėtų ii- Sovietų S-ga balsą. '

vėliavą, kabančią prieš pa
siuntinybės namus, bet ją 
apgynė tai)) pat negras. 
JAV pasiuntinybės tarnau
tojas.

Demorsti uotą todėl, kad 
JAV spauda esą. šmeižian
ti Ganos vadą K. Nkrumah.

Diktatorius liepė kraštą 
apleisti 6 „nedraugingiems“ 
profesoriams, iš jų 4 ameri
kiečiams (iš jų 2 negrai).

Brangūs tautiečiai,

Turime teisingai įvertinti 
Vasario 16-sios reikšmę mū
sų tautai. Tai yra didelio 
mūsų tautos krustelėjimo 
diena, tautos, pasiryžusio* 
atgauti laisvę, laisvai gy
venti ir iatšvai tarpti. Suge
bėjome savo siekimus pa
versti tikrove ir galėjome, 
kad ir trumpus metus, lais
vai gyventi ir kurti. Deja- 
tai buvo trumpi metai, ku
riuos seka dar ir dabar ne
pasibaigęs žiauraus okupan
to pavergimas.

Minėdami Vasario 16-jų, 
turime Įsisąmoninti, ko esa
me netekę, ir savyje atgai
vinti kietą ryžtą nepasiduoti 
žiauriiam likimui ir atgauti 
laisvę.

Šia proga linkiu neišse
miamos meilės Lietuvai ir 
nepailstamai dirbti jos iš
laisvinimui. Pasitikėjimo sa
vimi- kieto tikėjimo, kad 
mes tą kovą laimėsime. Ne
pasiduoti iliuzijai, kad mū
sų priešas yra nenugalimas. 
Iš tikrųjų jis yra silpnas ir 
gali susmukti mums netikė
tai. Ištvermės ir pasitikėji
mo!

Jūsų
Steponas Kairy*

Maj. Gen. Nsnyen Khanh 

Gen. Nguyen Khanh, 36 m. am
žiaus. dabartinės Pietų Vietna
mo valdžios galva.

LIETUVOJE MIRĖ 
JUOZAS BIELINIS

Atstovų rūmai jau per
nai tą prezidento pasiūlymą 

i priėmė, bet senatas delsė, 
įstatymo sumanymas vis gu
lėjo jo atitinkamos komisi- 

i jos stalčiuje.
Prez. Johnsonas, paskel

bęs taupumą, pasiūlė mažes
nį JAV biudžetą, sugebėjo 
ir senato daugumą palankiai 
nuteikti mokesčių sumaži
nimo reikalui: pereitą savai
tę senatas 77 balsais prieš 
21 priėmė su nežymiomis 
pataisomis vyriausybės pa
siūlytą mokesčių sumažini
mo įstatymą.

Iki šiol pavieniai asmenys 
pajamų mokesčio mokėjo 
nuo 20% iki91%. Nuo šių 
metų sausio 1 d. jo teks mo
kėti nuo 16% iki 77%, o ki
tais metais nuo 14% iki 
70%.

įmonėms, kurios turi pa
jamų iki $25,000, mokestis 
sumažinamas iki 22%, di
desnėms iki 48%.

Tuo būdu spėjama, kad 
mokesčių mokėtojų kišenėse 
pasiliks virš 13 bilionų dole
rių.

Prezidentas skubina, kad 
atstovų rūmai ir senatas kuo 
greičiau savo nutarimus su
derintų ir jam duotų įstaty
mą pasirašyti.

Anglai ir prancūzai 
prekiaus su Kuba

JAV pastangos nutraukti 
prekybą su Kuba neranda 
pritarimo nei Anglijoje, nei 
Prancūzijoje šiuo metu.

Anglija paskutiniuoju lai
ku pardavė Kubai autobusų, 
Prancūzija traktorių. įvairių 
motorų daliu ir tt. Pernai 
Prancūzija i Ku% eksporta
vo 4 mil. dol. vertės prekių, 
o šiemet tikisi eksportuoti 
už keliolika milionų.

i

Vasario 7 d. Chicagoje 
mirė pedagogas Matas 
Krikščiūnas. Jis gimė 1886 
m. gruodžio 31 d. Ašmintos 
kaime, Prienų valse., ūki
ninko šeimoje. Iš tos šeimos 
išėjo keturi broliai aukštuo
sius mokslus: inžinierius- 
matininkas Antanas, teisi
ninkas Jonas, bolševikų iš
tremtas Sibiran, jau miręs 
agronomas profesorius Jur
gis ir dabar miręs matemati
kas Matas.

Velionis, dar besimoky
damas Marijampolės gim
nazijoje, 1904-5 metais da
lyvavo Lietuvos revoliuci
niame sąjūdy.

Jis studijavo Petrogrado 
universitete. Priklausė Lie
tuvių Studentų draugijai. 
1915 m. baigė matematikos 
mokslus ir pradėjo pedago
go darbą. Lietuvoje mokyto
javo įvairiose gimnazijose, 
buvo Kauno Aušros gimna
zijos direktorium. 1942 m. 
pakviestas Vilniaus pedago
ginio instituto vyresniuoju 
lektorium ir išrinktas direk
toriaus pavaduotoju.

1950 m. atvyko į JAV, ap
sigyveno Chicagoje. Bend
radarbiavo lietuvių spaudo
je. Buvo Lietuvių profesorių 
draugijos narys ir paskuti
niais metais tos draugijos 
valdybos pirmininkas.

MEILĖ VISKĄ NUGALI

Tik dabar gauta žinia, 
kad sausio 17 d. pavergtoje 
Lietuvoje mirė Juozas Bie
linis- 88 metų- Kipro Bieli- 
nio brolis.

Sausio 19 d. mirė Juozo 
Bielinio žmona, sulaukusi 
daugiau kaip 90 metų am
žiaus.

Abudu palaidoti Sostų 
kairinėse, šalia tėvo Jurgio 

, Bielinio, knygnešių kara- 
! liaus, ir motinos Onos.
I Juozas Bielinis už daly- 
i vavimą 1905-6 metų revo
liucijos veiksmuose Lietuvo
je buvo kalinamas Kauno ir 
Panevėžio kalėjimuose.

Abu mirusieji gyveno 
Purviškio vienkiemio sukol- 

i chozintaine ūkyje.

Olandijos karalienės duk
tė Irene, pernai perėjusi iš 
protestantų į katalikų tiky
bą. susižiedavo su Ispanijos 
princu Alfonso, kataliku.

Kadangi Olandijos kara
lių šeima iš seno yra protes
tantiška ir krašte katalikai 
tesudaro mažuma, tai toks 
antrosios iš eilės sosto Įpė
dinės elgesys sukėlė krašte 
didelį triukšmą. Bet tas nė 
kiek nepakeitė princesės 
tvirto pasiryžimo tekėti už 
savo išrinktojo, neatsižvel
giant į jokius protestus.

Šis karalių šeimos „nesu
sipratimas“ jau keliamas 
net Olandijos parlamente ir 

i bus ten svarstomas kaip „vi
daus politikos“ klausimas.

DINGO SOVIETŲ 
KOMISIJOS NARYS

Šveicarijoj, Genevos mies
te, jau kuris laikas posė
džiauja nusiginklavimo ko
misija. Sovietų Sąjungos at
stovai pranešė, kad dingo 
jų vienas komisijos narys— 
Juri Nossenko. 36 m.

Tokie sovietinių pareigū
nų pabėgimai geriausiai a- 
testuoja pačią sistemą.

I
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Mūsų jėgos ir lėšos kovai 
dėl Lietuvos laisvės

| AMERIKOS LIETUVIUS
•

Netrukus visi lietuviai patriotai minės Didžiųjų Lietu
vių Tautos šventę — Vasario 16 d. — 46 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo sukaktį. Laisvame pasauk 
lietuviai jų minės viešai, okupuotoje Lietuvoje minėt 
mūsų broliai skausmo prislėgti savo mintyse ir širdyse. 
Okupanto durtuvas jiems neleis nei žodžio prasitarti.

Minėdami tų sukakti, kiekvienas žvelgiame ateitir. 
su viltimi, kad ateis laikas, kada šių reikšminga dienų ga
lima bus su džiaugsmu švęsti nepriklausomoje, demokrati
nėje Lietuvos valstybėje.

1940 m. birželio mėn. 15 d. rusiško bolševiko atimta 
Lietuvai laisvė privalo būti grųžinta.

Kiekvieno lietuvio šventa pareiga prisidėti galimomit 
priemonėmis ir būdais priartinti Lietuvai laisvę. Tačiau 
žinodami laisvinimo sunkumus, nepamirškime, kad vien 
tik vilčių ir žodžių nepakanka. Reikia daug ryžto, darbe 
ir lėšų užsibrėžtam tikslui atsiekti.

Amerikos Lietuvių Taryba per eilę savo veiklos metų. 
remiama plačios amerikiečių visuomenės, dėjo ir deda 
visas pastangas, kad Lietuvos klausimas būtų J.AV admi- 
nistracijos ir kongreso nepamirštas ir keliamas tarptauti
nės politikos įstaigose.

Tų pastangų dėka Vasario 16 d. kiekvienais metai; 
paminima kongrese. Eilė senatorių ir kongresmanu duodf 
savo pareiškimus ir atnaujina pažadų padėti Lietuva: 
laisvę atgauti. JAV prezidentas ir valstybės sekretoria 
metai iš metų pabrėžia Lietuvos okupacijos nepripažini 
mų. Mūsų šalies sostinėje yra teisėtas Lietuvos atstovas 
ALT moraliniai ir finansiniai remia Vyriausiojo Lietuvon 
Išlaisvinimo Komiteto darbus ir atlieka kitus svarbius Lie
tuvos byloje veiksmus. Turėdami savo pusėje eilę valsty 
bės vyrų užtarėjų ir aukščiausios ki-ašto administracijos 
pritarimų, negalime likti pasyvūs.

Šiais metais ypatingai išvystykime savo veiklų ii 
tęskime jų, iki Lietuva bus Laisva.

Birželio mėnesį ALT rengia didžiųjų demonstracijr 
už Lietuvos išlaisvinimų — šaukia JAV sostinėje Wa 
shington, D.C., visos Amerikos Lietuvių Kongresų, šalk 
to. tuo pat laiku numatomas ir lietuvių akademinio jauni 
mo sųskrydis. Ruoškimės tam įvykiui iš anksto rimtai 
jame dalyvauti.

Pavergtų kraštų laisvei ginti Baltijos tautų organi 
zacijos — estai latviai ir lietuviai sudarė bendrųjį Pabal
tiečių Komitetų, kuris visų laikų budi ir dirba bendrai.* 
pavergtų Baltijos tautų reikalais. Amerikos Lietuvių Ta 
ryba yra nuolatiniame kontakte su reikalingomis įstaigo
mis Lietuvos reikalus ginti.

Amerikos Lietuvių Taryba yra žymiai praplėtus: 
informacijų apie Lietuvos padėtį ir mūsų tautos pastangas 
išsilaisvinti. Pernai išleido 2 informacines knygeles ang 
•lų kalba ir jas plačiai paskleidė amerikiečių tarpe, šieme* 
ji yra pasiryžusi išleisti daugiau tokių leidinių, atspausd- 
nant kelis šimtus tūkstančių egzempliorių, kad juos pa 
skleistų ir Pasaulinėje Parodoje New Yorke, bendradar 
biaujant su tos parodos Lietuvių Komitetu.

Akivaizdoje okupanto daromų pastangų įvairiai mū 
sų darbų kliudyti, privalome su didesniu ryžtu ir pašiau 
kojimu stoti į kovų prieš smurtų, meių- mūsų žmonių kan
kinimų ir kitas okupanto niekšybes.

Iš okupuoto krašto, pavergėjo alinamo ir kankinamo 
kas kart ateina vis blogesnės žinios ir pagalbos šauksmai 
įvairiais keliais.

Budėkime kovoje dėl Lietuvos laisvės.
Minėkime Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį ir sto- 

kime | besųlysine kovą okupacijai pašalinti.
Tenelieka nei vieno lietuvio- neatidavusio savo įnašo 

šventam Lietuvos vadavimo darbui. Būkime kiekvienas 
visą laiką garbingu kovotojų dėl savo tėvų žemės laisves 
eilėse!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VALDYBA

Chicago, 1964 m.

ktLtiViS, SO. BOSlOri

JAV marinas prie ambasados Kipro sostinėje. | JAV 
ambasada buvo meslos d\i bombos, kurios sužeidė ma
rinų sargybinį. Kipro prez. arch. Ma karius dėl to ne
atsakingų žmonių elgesio atsiprašė, pasmerkdamas jo 
kaltininkus.

Kas kitur rašoma
TYSLIAVIENĖS FILMAI
:r mūsų spauda

Kai Keleivio redakcijų 
pasiekė žinia, kad Bridge- 
porte Alto rengiamame Va
sario 16-sios minėjime V. 
Tysliavienė rodys iš Lietu
vos atsivežtus filmus, ji tuoj 
ų žinių paskelbė savo skai- 
’-ytojams ir pažymėjo, kad 
foks faktas yra tikra trage
dija. nes minėjimo rengė
jas dėl politinio žlibumo ne
supranta, kad tokia proga 
sovietinius filmus rodyti yra 
žalinga mūsų vedamai ko
vai dėl Lietuvos laisvės, o 
filmo savininkė jau tiek turi 
ižulumo, kad drįsta su savo 
filmais tokiame minėjime 
rodytis.

Kaip atsiliepė kita mūsų 
spauda i šito fakto iškėli
mų?

“Naujienos“ nr. 28 iš
spausdino Keleivio tuo re- 
kalu parašytų vedamąjį ir 
pridėjo šitokią pastabų:

“Gerai padarė “Keleivio“ 
redakcija, atkreipdama į tai 
visuomenės dėmesį. Proso
vietinės propagandos sklei
dėjai lenda visur ir jau ne
vienam yra apdūmę akis. 
Nuo jų reikia apsisaugoti.“

“Dirva“ nr. 14 išspausdi
no iš Keleivio paimta V. 
Vaitekūno! kuris buvo pa
kviestas kalbėti pažymėtam 
minėjime ) laiškų, nuo savęs 
nieko nepridedama.

tų tragedija.
”Todėl, girdi, tragedija, 

kad V. Klovos opera nu
kreipta prieš vokiškuosius 
kryžiuočius.“

Takai į Vasario lfi-ją
J. Vlks

Tie. kurie skaitė, kas buvo 1914 m. pirmam pasauli-, to paskelbimo. Bet ir tada 
tuo reikalu parašyta Kelei- niam karui kilus, lietuvių j ranku nebuvo nuleista. Re- 
vio nr. 5, aiškiai mato, koks tauta, o ypač jos moksleivi- į voliucijai kilus, kovo 26 d. 
akiplėša yra* Mizara, kaip ja. gyvai susirūpino Lietu- Į susirinkusi Lietuvių Tautos 
jis moka viskų aukštyn ko- vos likimu. Visur, kur tiktai • qaI-yba nutarė sudaryti Idė
jom apversti, kito žodžius ir lietuvių buvo gyvenama,. tuvos žemių valdymo 12 na- 
mintis iškreipti. ten buvo nagrinėjamas Lie- i komitetų. Tai vra tu že-

tuvos ateities klausimas 
atitinkami

ir i mių. kurios Vokietijos dar 
... z/?ia1’! nebuvo užimtos. Deja, revo-

va,z- . *? gr,uv^*,ų L‘vlu; i liucijos įvykiai ėjo galvo-
va pi įsikeltų nepi įklausoma ir to lietuvių pada-

ryto žygio nebuvo galima 
Įgyvendinti.

Keleivis ne dėl to tų rei- 
kalų kėlė, kad bus grojamos katJ 
plokštelės iš operos, vaiz- va 
duojančios lietuvių kovas su vaiįtyį^
'vokiškais kryžiuočiais.“ ar i)ėl karo veiksmų Rusijos 
kad rodys “puikius vaizdus armija iš Lietuvos perkeldi- 
iš mūsų gimtosios žemės no vįj-š dviejų šimtų tūks- 
Lietuvos.“ tančių lietuvių šeimų į Rusi-

Keleivy buvo rašyta, kad j°s gilumų. I aip pat skau
de filmai Vasario 16-sios džiai nukentėjo ir Karaliau- prieš Lietuvos nepnklauso- 
minėjime netinka, nes jie čiaus. Tilžės, Klaipėdos sri-' mybę.
nekelia lietuvio kovingumo ties lietuviai, nes ir jų kelios : Tai buvo Vincas Kapsu- 
su Lietuvos okupantu, o at- dešimtos tūkstančių buvo is-| k^^ickevičius ir kiek vė- 
virkščiai, jie skatina susitai- vežtų. Reikėjo padėti daugjjiau y A ngarietis-Aleksa.
kyti su esama padėtimi, nes pastangų, kol rusų valdžia: y Kansukas

nphiK matvti nei m buvo ^kinta, kad jų butą; Dai 19.6 m. \ . Kapsukas,
juose nebus matyti ne -u bet ne vokiečiu to- gyvendamas JAV, savo re-siškų enkavedistų, nei kito- oeĮ ne.vtKieeių lo , ioini ya-
kin nkunaeiios reiškiniu-to- del Jie’ kalP lietuviai, turi, daguojamoj Naujojojga-
..\..P. . .. ’ naudotis tomis pačiomis tei- dynėj*'tyčiojosi iš galimos
kie Mmai yra švelnus nuo- Rai kki Hetuviai Lietuvos nepriklausomybės,
dai laisvajam lietuviui mig- ... i o..Mn;a;n+„
dyti, Lietuvos laisvės kovai

Bet greta visų tų lietuvių 
tautos laisvės pastangų atsi
rado ir tokių, kurie išėjo

demoralizuoti, o Vasario 
16-sios minėjimo tikslas 
juk yra kaip tik priešingas:

. ,. „ . . . , stiprinti mūsų pasiryžimų
: spausdino Keleivio \ ėdamų- Rovotj su Lietuvos okupan- 
jį ir V. Vaitiekūno laiškų t

“Darbininkas“ nr. 9 iš

' 1917 m. gale jis suklaidintų

eitie 3 amerikiečiai per klaidą įskrido i Rytu Vokieti
jos teritoriją. Jų lėktuvas bu\o rusų apšaudytas, ir 
jie visi trys nušauti: kap. John lx*rraine, pulk. įeit. 
(ierald K. Hanaford ir kap. Donald Millard.

Jau karo pradžioje Lietu- lietuvių suaukotais pinigais

Bridgeporto Alto skyriaus
pirm. Stanišauskui ir nuo Keleivy buvo pabrėžta, 
savęs pridėjo: kad “Pilėnų“ opera vaiz-

“Čia aprašytas įvykis yra duoja vokiečių žiaurumų, 
nebe pirmas sovietinės pro- todėl rusai jų leidžia vaidin- 
pagandos mėginimas įsi- ti ii' net įrekordavo, bet už- 
brauti su savo idėjom tarp draudė “Sukilėlių“ operų, 
laisvųjų lietuvių. Mėgino kurioje kryžiuočių rolėje y- 
su visu atvirumu įsibrau- ra rusai. Kodėi Tysliavienė 
ti i SDauda, bet buvo tokio filmo neatsivežė? Ko- 
demaskuota ir su triukšmu dėl ji nenufilmavo kolchozi- voje buvo Įsikūrusi Draugi- apmokėjęs kelionę, kartu su 
atmesta. Mėgino į patį Alto ninku skurdo arba Sibiro ja nuo karo nukentėjusiems Trockiu išvyko i Rusiją ir 
centrą įsibrauti, iki teko iš-! tremtinių kančių gyvenimo? šelpti. Lietuvą užėmus vo- Petrograde tuoj įsijungė į 
sinešdinti (Morkaus istori- Tokie filmai tiktų Vasario kiečiams, tos draugijos vei- bolševikų sąjūdį ir ardė lie
ja). Mėgina dabar įsibrauti iškilmėms, tada kartu Limas buvo perkeltas Rusi- tuvių bendrą frontą,
net į Vasario 16 minėjimus, tįktų ir “Žiema Lietuvoje.“ Jon su centru Petrograde. Ir bolševikams įsigalėjus 
pasinaudodama gera lietu- tokie filmai nei Tys- Lietuviams Petrogradas su- Rusijos valdžioje. Rusijos
vių pasitikėjimu gera va- Havienei. nei juo labiau Mi- darę tada ne vien tik šalpos,! pavergi tautų sąjūdis neiš- 
lia.“ zarai nerū i kai jam nerū. bet ir Politinės minties cent- nyko. Pradžioje bolševikai

Atsiliepė ir "Lauvė.“ Jos pi nė kitų mintis teisingai at- ? ^da Petrograde gy ve- policinėmis priemonėmis to
nr 1(1 nats Roius Mizara la- narakoti n0 jau kellos dešimtys tuks- sąjūdžio užgniaužti negale-

P J 1 tančių lietuvių (tarp jų pora jo. Todėl 1917 m. lapkričio
. . _ Keleiviui nei šilta, nei šal- šimtų aukštose mokyklose 15 d. jų valdžia deklaravo

Valerija Tyshaviene pa- ta dėl M izaros “išmintingo“ besimokančių). Juos pa pil- visų tautų apsisprendimo
>keiDė savo laikrašty, kad Spren(Įjmo: “Na, o “Kelei- dė dar iš Rygos su įvairio- teisę,iki atsiskyrimo iš Rusi-

vis“ vis gilyn ir gilyn klimp- mis Įmonėmis atkelti lietu- jos imtinai. Tuo pačiu metu
sta į fašistinę smarvę,“ nes viai. . V. Kapsukas, tos pačios bol-
ta smarvė jam visada buvo Tos draugijos patalpose ševikų valdžios pavedimu, 
svetima, o kad Mizara su brendo įvairūs Lietuvos at- darė visa, kas tik jam buvo 
savo “Laisve“ yra taip į ko- eities sumanymai. Čia gimė galima, kad vokiečių oku-

KlnVftą nnAr™ hli munistinę smarvę įklimpęs. Lietuvių Tautos Taiyba. Ją puotoje Lietuvoje sutrukdy-
Lad ji net Bostone užima sudarė penkių politinių sro- tų Lietuvos nepriklausomy- 

paiodys savo filmų Zie- Rvap^ vių po du atstovu ir du ne- bės paskelbimų. Norėdami
ma Lietuvoje. “išmintingai,“ Paklausomi. Suprantama, užbėgti lietuvių laisvės pa-

“Dėl to “Keleivis“ suriko ka- paprastai, šiuo reikalu kad tais carinės Rusijos me- stangoms už akių. Maskvos
“Tuščios ,V. Tysliavienės pasisakė “Vilnies“ nr. 24 veikimas buvo politikai net sugalvojo su-
pastangos.“ Nes, esu. jei ji jos re<iakcijos narys S J. galimas pogrindy. Lietu- daryti Lietuvos valdžių, 
ten rodytų filmų iš Lietuvos TftVllhi.Q • Vin Qvvravi’ vių Tautos Taryba savo vei- Štai V. Kapsuko atviras pri-
ir duotų ištraukas iš V. Kio- irdamas JV Tvsllavie- kimą PradėJo taiP Pat slaP* 
vos operos "Pilėnai,“ tai bū- p as IJJiavie tai.

į Į 1917 m. kovo 6 d. Lietu-
Taigi, šia proga dar aiš- vių Tautos Taiyba susirin- 

kiau matome, kokius “spon- kusi, keturiems lietuviams 
sorius“ turi “Vienybės“ lei- Dūmos (Rusijos parlamen- 
dėja V. Tysliavienė. to) atstovams dalyvaujant.

so:

vasario 9 d. Bridgeporte, 
Conn., įvyksiųs mitingas, 
kur kalbėsiu V. Vaitiekū
nas ir parapijos kunigai, o 
vėliau Tysliavienė “pade
monstruos ištraukų iš V.

sipazinimas:
"Kasi ink Lietuvos

AUKA LIETUVOS LAISVINIMUI 
LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, Ine.
6818 So. Westem Avė.
Chicago, Illinois 60636
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI

Pilnai suprasdamas tragišką okupuotos Lietuvos
būklę- jungiuosi prie besąlyginės kovos paremti pastangas 
atgauti Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę. Negalėdamas 
dalyvauti Vasario 16 d. minėjime, Amerikos Lietuvių Ta
rybos darbams paremti siunčiu savo auką sumoje

$......... .......
Adresas:

Pavardė ir vardas
Panamoe mokytojai, susirinkę prie prezidento riimų. 
reiškia savo pritarimą prezidento Chiari laikysenai 
kanalo reikalu. Ant balkono prezidentas Chiari...........

KNYGOS JAUNIMUI

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

nutarė, kad lietuvių tautai 
turi būti suteikta apsispren
dimo teisė, kad Lietuvos ne- 
priklauosmybė yra visos lie
tuvių tautos troškimas, čia

GINTARO TAKAIS, J. Na pasiremta dar ir tuo.
rūnės eilėraščiai, daug ilius- *ad JA V lietuviai pasisakė 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80. už nepriklausomą Lietuva ir

to jau reikalauja.
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto £ia pat buvo nutarta, kad 

15 pasakų ir padavimų, 186 artimiausiame Dūmos posė-
pusl., kaina ...................... $2.00 dy visi keturi jos atstovai

lietuviai perskaitvtų deklaGINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos, 24
psl., kaina ............. $1.00 reikalu. Tam tiks

lui buvo išrinkta redakcinė
Ta pati knyga anglų kalba, komisija: V. Požėla, St. Ši-
kaina ................... lingas ir kun. J. Vailokaitis.

Deja. įsisiūbavus Rusijoje

racijų, kur būtų aiškiai pa
sisakyta Lietuvos nepriklau-

Iškirpti ir pasiųsti ALT nurodytu adresu.
ItfLYNt KARVELIAI, Aloyze Ba

rono apysakaitė* vaikams, 69 psL 
* ........................................

revoliucijai, Dūmos atsto
vams jau neteko perskaityti

dar
gruodžio piadžioip buvo 
pasiūlyta d. Stalino tuojau 
sudaryti revoliucinę Lietu
vos valdžių. Tas pasiūly
mas mums atrodė tuomet 
perdaug skubotu, nes Lie
tuvos (ir Bielorasijos) P. 
CK nuomone, revoliucinė 
kova dar nepakankamai 
buvo tuomet išsivysčiusi; 
antra, per daugelį metų 
mes kovojom prieš social- 
patriotizmą. seperatizma 
ii- Lietuvos nepriklausomy
bę : mes atmetėm apsi- 
sprendimo iki atsiskyrimo 
teisės obalsi; užtad nega
lėjom taip lengvai pasiryžt 
paskelbti revoliucinę ne
priklausomos Lietuvos val
džią“.

(Žiūr. V. Kapsuko-M5c- 
kevičiaus kn. “Pirmoji Lie
tuvos proletarinė Revoliuci
ja ir Sovietų valdžia Lietu
voje“.).

(Nukeltą j 5-tų pat).

I
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS BUONOS NEPRAŠO.

Nepamirškim Tautos Fondo
Lietuviai,

Lietuva šventai tebetiki, 
kad laisvasis pasaulis, jaus
damas pavojų savo laisvei, 
padės mums kovoje prieš 
pavergėją, iki atgausime 
laisvę ii nepriklausomybę.

Laisvajame pasaulyje e- 
santiems lietuviams kovoje 
prieš pavergėją vadovauja
Vyriausias Lietuvos Ižlaisvi- 
nimo Komitetas (VLIKas).
-Jo uždaviniai yra nepapras
tai sunkūs ir komplikuoti.

Efektingai kovai už lais
vę vesti yra reikalingi ir pi
nigai, kurių nė cento iš sve
timųjų negauname. Tad tu
rime patys iš savo sunkaus 
uždarbio dali atiduoti, kad 
laisvinimo darbai nė kiek 
nesusilpnėtų. Didžioji dalis 
sukeltų lėšų eina šioms ko
vos priemonėms vesti:

a. Radijui. VLIKas nau
dojasi žinių perdavimui i 
Lietuvą Romos, Madrido ir 
Vatikano radiofonus. Oku
pantas nepaprastai bijo tie
sos žodžio iš laisvojo pasau-

,DOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

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

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantu gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacvs Kavaliūnas. KAL*

apie
Lin.si<2 u

lio ir Įvairiausiais būdais 
prieš jo siuntimą kovoja. 
Tačiau nei grasinimai, nei i 
bausmės nuo slapto žinių į 
klausymo neatbaido. Mes 
turime dar labiau stiprinti 
ryšius su pavergtąja tėvyne 
radijo bangomis, nes tai ke
lia lietuvišką dvasią ir duo
da daugiau vilčių.

b. Elt°s biuleteniam. VLI-;
Kas informacijos tikslu lei
džia biuletenius lietuvių, vo
kiečių, anglų, italų ir ispanų 
kalbomis. Tie biuleteniai y- 
ra siunčiami draugingų 
kraštų politikams, žurnalis
tams, visuomenininkams, 
mokslininkams, spaudai li
kt Tie biuleteniai yra svar
būs, labai vertinami ir daug 
prisideda prie laisvinimo 
kovos.

Tautos Fondas yra VLIKo 
padalinys. Jis rūpinasi lėšų 
telkimu, kad kova už tėvy
nės laisvę būtų ne tik tęsia
ma, bet ir suaktyvinta. To
dėl ir šiais metais Tautos 
Fondas laukia Jūsų aukos, 
kuri yna nepaprastai reika
linga. Jūsų auka palengvins 
kovą ir sustiprins tėvynei 
Lietuvai kelią i laisvės ryto
jų-

Savo auką malonėkite 
siųsti Tautos Fondo atstovy
bėms ar Įgaliotiniams. JAV 
savo auką Vasario 16-sios 
proga siųskite Altui per jo
skyrius, kadangi Altas pini
giniai remia VLIKo veiklą. 
Norintieji savo auką Įteikti 
betai-piai Tautos Fondui, 
prašome siųsti šiuo adresu:
Lithuanian National Fund 
64-14 56th Road 
Maspeth- New York. 11378.

Tautos Fondo Valdyba

NASHUA- N.H.

Ir mes nepamiršome 
Vasario 16 dienos

Balfo skyrius ir Šv. Kazi- 
NU GIESME, premijuotas: miero parapija \ asario 16- 
romanas, 201 psl., kaina ją nutarė paminėti be jokių 
$2.50. • paskaitų ir meninių progra-

Juozas Kralikauskas, TIT- mU- 
NAGO UGNIS, premijuotas Tą dieną Šv. Kazimiero 
romanas. 205 pusi., kaina bažnyčioje bus iškilmingos 
$2.50. Į pamaldos- vargonininkas

Alovzas Baronas: VIENI- Jonas Tamulionis su savo
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50

1933 m. Mass. gubernatorius (hristian Herter V'asario 16-sios proga pasirašo deklaraciją, daly
vaujant Lietuviu Tarybos atstovams (iš kairės i dešinę): Juozui Arlauskui (miręs). Alek
sandrui Čaplikui. Felicijai Grandelytei ir dr. Br inonui Kalvaičiui (miręs). Gubernatoriui buvo 
teikta knyga Lithuania.

Lietuvių kongresas Washingtone
Sausio 31 d. Amerikos 

Lietuvių Tarybos valdybos 
susirinkime aptarta aktua
lieji organizacijos ir Lietu
vos laisvinimo reikalai. Iš
klausyti pirmininko ir biuro 
reikalų vedėjo išsamūs pra
nešimai. Plačiau buvo pa
liesta sausio 11, 12 ir 13 die
nomis New Yorke vykę
veiksnių pasitarimai ir 
Jungtinio Amerikos Pabal

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas JAV kongre
se Įvyks vasario 17 d.

Finansų sekretorius pra
nešė, kad 1963 m. iš ALT 
iždo Vlikui buvo pasiųsta 
$10,000. Perskaičius Vliko 
pirmininko dr. A. Trimaku 
laišką, nurodanti lėšų trūku
mą, nutarta pridėti dar 
$2000.

Praėjus Vasario 16 d. mi-
tiečių Komiteto posėdžiai, nėjimams ir lėšų telkimui- 
Pasitarimuose išryškėjusios \ aldyba naujai aptars 
einamojo momento Pabal- Para^? LIK. Juo daugiau 
tijo kraštų laisvinimo prob- bus sutelkta į ALT iždą 
lemos. Jose atsiranda naujų ^?T°IT/ I( e?n^ Parama 
sunkumų, kuriems nugalėti .
reikia glaudesnės pabaltie- \ien?s 
čių vienybės ir daugiau daibą. 
draugu laisvojo pasaulio Išklausius vicep. Antanoi
sostinėse.- į Rudžio pranešimą apie ALT Iir Marcelę Andnkvtę. M a

šaukiamą Amerikos Lietu- 
Dė, reikalų gausumo \ eikš- Kongresą, paaiškėjo,

mams jau n lėšų piadeda ųa{j kongre£as įvyks š. m. 
pritrūkti vesti kovai dėl Lie- biržeho 26 27 ir 28 dienom 
tuvos Išlaisvinimo, todėl pa- The Shoreham viešbutyje 
sitarimuose nutarta kreiptis Wasbim*«-one D C 
i laisvojo pasaulio lietuviu rei-
visuomenę, kad ji. minėria- kaiams vi dl, T Remei.

Lietuvos Nepriklauso- kjs tuo

teks 
ban-

Lietuvos laisvinimo
VLIKui ir kitiems dirban-

Juozas Rajeckas, JAV valdžios 
pripažįstamas Lietuvos atstovas 
Washingtone.

čių organizacija savo atsto
vais paskyrė: Robertą Bori
są, Detroit, Mich., Milred 
Činikiene. Pittsburgh. Pa..

ma pačiu

WORCESTERIO NAUJIENOS

choru žada gražiai pagiedo
ti giesmių ir Lietuvos him- 

Juozas Švaistas: ŽIOB- Klebonas sutiko tos die- 
RIAI PLAUKIA, romanas’ n0.s rinkliavą skirti Lietuvos 
iš knygnešio kun. M. Sida- laisvinimo reikalams.
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

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

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

Vytautas Alantas: TARP

Šiam reikalui Ferdinan
das Valantukevičius jau iš 
anksto paaukojo $10.

P. S.

PITTSBURGH, PA.

Minime Vasario 16-ją
Šiemet Lietuvos nepri

klausomybės paskelbimo su
kaktis bus minima vasario 
16 d. 4 vai. popiet Šv. Kazi
miero salėje (22nd Street)

DVIEJU GYVENIMŲ. 462 Kalbės vietinis vyskupas
pusi., kaina $4.56.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRJŽ T A J
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00,

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

Wright, vysk Brizgys, kon 
gresm. Fulton- majoras 
Barz, SLA prezidentas Po
vilas Dargis ir kt.

Vėliau bus gera vakarie
nė. Įėjimas $2.50.

Gausiai dalyvaukime, pa
rodykime. kad mes tebesam 
pasiryžę kovoti, kol vėl Lie
tuva bus laisva.

Senas lietuvis

mybės šventę, — Našai io 15 ]ajku jr fOje pačioje vietoje 
d.. būtų dosni šiam dide- tu,.ęS ?avo konferenciją ir 
liam tautos reikalui. Lietuviu Studentų Sąjunga.

Iš biuro reikalų vedėjo tuo pačiu Įsijungdama ir Į 
pranešimo paaiškėjo, kad visuotinąjį Amerikos Lietu- 
tiek ALT skyriai, tiek ALT vių Kongresą.
talkinančios organizacijos ALT valdybos posėdyje 
rūpestingai ruošiasi tautos buvo painformuota- kad įsi- 
šventei. jungusi i ALT Lietuvos Vy-

<1952 m. Mass. gubernatorius Paul I)ever pasirašo Vasario
16-sios deklaraciją, dalyvaujant Lietuviu Tarybos delegaci
jai (iš kairės i dešinę): Kazys Kalinauskas (miręs). Ona 
Ivaškienė. Juozas Arlauskas (miręs) ir John Grigalus. Gu
bernatoriui buvo įteikta knyga "Our country Lithuania.“ 
lietuviška juosta ir gėlių puokštė.

terburv, Conn.
Posėdyje dalyvavo: T. 

Blinstrubas, dr. K. Drange- 
lis, dr. P. Grigaitis, dr. T. 
Remeikis. A. Rudis. dr. VL 
Šimaitis. L. šimutis ir .J; Ta- 
lalas.

Posėdžiui pirmininkavo 
L. Šimutis, sekretoriavo d r., 
VI. Šimaitis.

Apie tolimesnius ALT 
darbus* visuomenė prašoma 
sekti ALT biuro pranešimus 
spaudoje, o aukų ir kitais 
klausimais prašome kreip
tis:

Lithuanian American
Council- Ine.
6818 So. Western Avė.
Chicago, III. 63636.
Telefonas 778-6991

Kviečia visus į Vasario 16 
minėjimą

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties 
minėjimas turi visus ap
jungti- todėl varasio 16 d. 3 
vai. popiet visų keliai turi 
baigtis Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje (67 Vernon 
St.).

Tenai kalbės valdžios ir 
miesto atstovai, ‘dainuos 
chorai, deklamuos, bus šo
kiai ir tt.

Į šia šventę kviečiami visi 
vietos ir aplinkinių mieste
lių lietuviai.
Kultūros klubo susirinkimas

Vasario 2 d. Maironio 
parke buvo neseniai Įkurto 
Kultūros Klubo susirinki
mas. Jame Pranas Pauliuko
nis kalbėjo apie Bendruo
menės atstovų New Yorke 
suvažiavimą, o Lietuvos ka
riuomenės buv. pulk. Jonas 
Matonis apie kariuomenę ir 
jos reikšmę.

Česnų sukaktis

Vasario 2 d. Juozas ir Ste
fanija Česnos atžymėjo sa
vo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukakti. Česnos išauk
lėjo gražią šeimą, jie nesi
gaili dolerio išmesti ir Lietu
vos laisvinimo reikalams.
Šv. Kazimiero Draugijos 

banketas

Vasario 2 d. buvo tos dr- 
jos banketas, Į kuri atsilan
kė daug narių ir nenarių. j 
Vadovavo Stasys Mancevi- 
čius.
J. Zitinavičius jau namie

Keleivio skaitytojas Jo
nas Zitinavičius apleido Šv. 
Vincento ligoninę, bet po 
kurio laiko dar turės Į ją 
grįžti.

Mirė

Sausio pabaigoje mirė šie 
lietuviai: Paulina Blavec- 
kienė. Jonas Talauskas, Ste
la Budvidaitė-Grabauskie- 
nė.

Viso labo per sausio mė
nesi mirė 13 lietuvių.
Likviduojasi Lietuvai Remti 

Draugija

Minėtos draugijos centras 
ir skyrius baigia savo die
nas. nes senieji pavargo, o 
jaunieji ja nesidomi. Drau
gija ir jos Worcesterio skv- 

j rius vra daug nuveikę.
J. Krasinskas

NEY YORK, N.Y.

Visi lietuviai yra nuošir- 
kviečiami didžiojoje 

šventėje kuo skaitlingiau
siai dalyvauti.

ROCKFORD. ILL.

Palaidota S. Kiselienė

Čia šv. Marijos kapįnėse 
palaidota iš Meridian, M iss.. 
atvežta sausio 29 d. mirusi 
Salomėja Kiselienė, 79 m. 
amžiaus.

Velionė 58 metus išgyve
no Rockforde. Prieš 2 metus 
ji išvažiavo gyventi pas 
dukterį i Meridian, M iss. Ji 
ten ir mirė. S. Kiselienė i 
Ameriką atvažiavo 1904 m. 
iš Mengelonių kaimo. Kre
kenavos par.

Paliko liūdinčius 3 dukte
ris — Sarą Grav ir Anitą 
Pitterger Rockforde ir Kel- 
ler San Diego- Calif.. du sū
nus — Jurgi Rockforde ir 
Artūrą, kuris tarnauja ka
riuomenėje. Lietuvoje pali
ko broli -Jurgį Kadžių.

Be jų, JAV dar liūdi jos 
3 seserų vaikai: Aleksas 
Juška, Veronika Nakutienė 
ir Elzbieta Semanavičienė 
Gardnery. Mass., ir Jonas 
Vaičaitis Akrone- Ohio.

Miela teta- tegul tau bū
na lengva šio krašto svetin
ga žemelė.

Aleksis Juška

Visi j Vasario 16 minėjimą
New Yorko Lietuviu Ta-

Kiekvienam rūpimais bet ryba rengia Vasario 16 mi- 
kunais klausimais bus mie- nėjimą. kuris įvyks vasario 
’ai pasidalinta reikalingo- 16 d. 4 vai. popiet Webster 

, salėje, šventėje kalbės dide
lis lietuvių draugas užsienio

mis informacijomis.
ALT Biuras

W. ORANGE- N. J.

Navickiu reta sukaktis

reikalų sekretoriaus pava
duotojas ir buvęs Michiga
no gubernatorius Menon 
Williams. Taip pat kalbės 
žinomas visuomenininkas ir
politikas dr. Balys Matulio
nis. Meninėje programos

Keleivio skaitytojai Mo
nika ir Domininkas Navic- 
kiai, gyv. 170 Predom Rd..
Parsipnany, N.J.. vasario 12 dalyje dalyvaus solistė Pru- 
d. mini savo vedybinio gy- dencija Bičkienė, akompo- 
venimo sukaktį. nuojant pianistei Aid. Ke-

Jų dukters Adelės Bellot- palaitei. Operetės choras, 
ti, gyv. 11 Hutton Avė., W. diriguojamas muz. M. Cibo. 
Orange- N.J., namuose va- ir New Yorko tautinių šokių 
salio 15 d. ruošiama didelė grupė, vadovaujama J. Ma- 
puota sukaktuvininkams pa-1 tulaitienės. Salę dekoruos 
gerbti. __ i dailininkas Juodis.

WATEKBUKY, CUNIN.

Vasario 16-sios minėjimas

Waterburio Amerikos Lie
tuvių Tarybos valdyba va
sario 16 d. rengia iškilmingą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 46 metų sukak
ties mnėjimą.

11 vai. lietuvių parapijos 
bažnyčioje bus iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą, daly
vaujant organizacijoms su 
vėliavomis.

3 vai. po pietų mokyklos 
didžiojoje salėje įvyks iškil
mingas minėjimas. Progra
moje dalyvaus pagarsėjęs 
parapijos švilpukų (Fife & 
Drum) orkestras, parapijos 
choras, lituanistinės ir para
pijos mokyklų mokinių cho
rai, tautinių šokių grupė ir 
kt.

Kalbės kongresmanas J. 
Monagan, senatorius T. 
Dodd- naujasis miesto me
ras -J. McNellis, o pagrindi
nę kalbą pasakys Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirmininkas dr. A. Tri
makas, kuris pirmą kartą 
lankysis Waterburv.

Šiai šventei ruošiamasi su 
tvirtu įsitikinimu, kad Wa- 
terburio lietuviai- kaip ir se
niau. gausiu atsilankymu į- 
rodys savo gilią meilę mū
sų skriaudžiamai tėvynei ir 
dosniai sudės didesnes au
kas laisvinimo reikalui, ku
riam taip labai reikalinga 
lėšų.

Aukotojų pavardės su au
kos dydžiu bus skelbiamos 
spaudoje.
Waterburio Alto Valdyba

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio admi- 
1 niatracijoj už 50 centų.



Puslapis ketvirtas

Iš pavergtos Lietuvos

Kauno Karo muziejaus sodely prie Nežinomojo kareivio 
kapo iš Lietuvos laisvės kovu laukų surinktų akmenų buvo 
pastatytas šis paminklas. Lietuvą užplūdę komunistai ji 
nugriovė, dingo Karo muziejuje buvę ir kiti mūsų laisvės 
kovu paminklai.

Masinės išgertuvės ir... 
praeities palikimas

(E) Girtavimas Lietuvo
je tiek Įsigalėjęs, kad reži
miniai Lietuvos laikraščiai 
tam Įpročiui jau ne kartą 
yra skyrę dienraščių veda
muosius. Neseniai 'Tiesa** 
(1963 m. nr. 274) vedama
jame nusiskundė, kad tai 
”praeities atgyvenos** ir kad 
visuomenė dar ne visur 
smerkianti girtavimo papro
čius.

Pagal laikrašti, nereta at
sitikimų. kad girtavimas 
baigiasi liūdnomis pasekmė 
mis. Ypač didelę žalą da
ranti naminė. Esą. tradici
nės šventės — pabaigtuvės, 
jaunimo festivaliai, derliaus 
šventės, žiūrėk, neretai virs
ta masirėmis išgertuvėmis.

Dar paplitęs paprotys gir
dyti brigadininką, kolchozo' 
ar apylinkės tarybos pirmi
ninką? vairuotoją. Geria 
kolchozininkai- geria tar
nautojai ir kiti.

Štai viename laiške rašė 
Gudžiūnų moterys: “Mūsų 
vyrai —geležinkelio stoties: 
tarnautojai. Jie daug geria. 
Išgėrimai vyksta pačioje 
stotyje. .Jie gauna išgerti bet 
kuriuo metu, ret ir nakti- 
Jeigu neturi kuris nors pini
gų svaigalams, pardavėja 
palaukia iki algos...1*

Nėra kuo girtis

Pavergtos Lietuvos statis
tika nurodo, kad pereitais 
metais buvo išleista 1.966 
knygų pavadinimų- bet ne
pasakyta- ar i tą skaičių Įei
na ir mokykloms skirti va
dovėliai. Tarp tų dabar iš
leistų knvgų žymi dalis skir
ta išimtinai propagandai.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskutiniais metais bu
vo išleista, be vadovėlių. 
1299 knnygos.

Lietuvos gyventojai

1964 m. sausio 1 d. pa
vergtoje Lietuvoje būta 
2-917,000 gyventojų. Meti
nis prieauglis 39 tūkstan
čiai. Taip skelbia pavergtos 
Lietuvos Įstaigos.

SOVIETŲ KOLONIJOS

- I

(E) Washingtono savait
raštis ”US News and Wor!d 
Report" sausio 20 d. laidoje 
paskelbė red. bendradarbio 
Charles Foltz’o jr. dviejų 
mėnesių keliones po Sovieti
ją įspūdžius. Savo Įspū
džiuose jis paminėjo, kad 
Sovietuose pastebimas seno
jo stiliaus kolonializmas — 
Sovietų Sąjungoje yra pen
kios vidurinės Azijos kolo
nijos. dabar sovietinės “res
publikos“, ir kolonijom vir-

tusios trys Pabaltijo valsty
bės. Nors jis lankėsi Taline 
ir Rygoje, tačiau apie Pa
baltijį bei jo nuotaikas ne
parašė. Vidurinėje Azijoje 
sovietai valdo kolonijas ly
giai taip- kaip savo metu ko
lonijas tvarkė portugalai, is
panai. olandai, belgai- pran
cūzai ir kiti.

. leksandras Stulginskis, vienas 
gyvu Vasario 16 d. akto signa
tarų. gimė 18S5 m. vasario 26 
d., gyvena Lietuvoje.

Rasiniu atžvilgiu sovietai 
palaiko segregaciją, tvirtina 
C h. Foltz. nes Taškente 
jam paaiškino: ''Rasinis iš
skyrimas vid. Azijoje žy
miai ryškesnis kaip JAV 
pietuose. Amerikoje negras- 
turėdamas pinigų, gali lais
vai keliauti Į šiaurines sritis- 
uo tarpu Sovietijoje kelia

vimas nėra laisvas. Sovieti- 
: iuose restoranuose juodu
kas aptarnaujamas paskuti
nėje eilėje. Nenustebkite, 
kad mes jau pripratome 
duoti riebius arbatpinigius, 
nes tik tuo būdu galime pa
valgyli.“

Baimės jausmas Sovieti- 
joje nėra dingęs- pabrėžia 
autorius. Kasdien galima 
stebėti milicijos Įsikišimą 
kai jie tramdo piliečių pasi
karščiavimus. Slaptoji poli 
cija visur veikia ir jos bijo
ma.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
zalite gauti šiuos kiekvie
am reikalingus žodynus:
Dabartinės lietuvių kalbos

žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
*5.000 žodžių, 990 psl., 
'aira ....................... $12.00

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
aida. daugiau kaip 30,000 
odžių. 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
lynas, V. Baravyko, apie 
•J>00 žodžių, 583 puslapiai, 

<aina ......................... $6.00.
Anglų-lietuvių kalbos žo

lynas, V. Baravyko, 368 
)sl. apie 20,000 žodžiu, kai

na ............................... $4.00

KELEIVIS, SO. BOSTON

STEPONAS KAIRYS 
(Tęsinys)

MYKOLAS BIRŽIŠKA

Steponas Kairys, \ ienas iš 4 gyvųjų Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo akto pasirašytoją- ilgametis Lietuvos 
sotialdemokratą pirmininkas, neatlaidus kovotojas su vi
sokiais okupantais, savais ir svetimais demokratinės tvar
kos priešininkais, šiandien jau devintą dešimti mėty bebai
giąs. ligos prislėgtas, bet iš tos kovos lauko nepasitraukiąs.

Šalin sovietų kolonializmas!
Nepriklausomybes aktą 

pasirašiusįjį

SOVIETŲ NUOSMUKIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS 
LIETUVOS LAISVEI ATGAUTI

O aš pats? Patekau Į Lie
tuvių Tarybą dėl to, kad bu
vau Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos žmogus. Tas 
mane Įpareigojo? o taip pat 
ir konferencijos priimtas 
tinkamas nutarimas — rū
pėjo- kad tarvba ta nutari-, 
mą vykdytų, jo neiškreipda-J 
ma. I

Ir kaip tik man teko stoti 
griežton opozicijom kai Ta-1 
rvbos dauguma parodė per 
ciide'io pala. kūmo vokieči1' 
peršamoms keturioms kon 
vencijoms ir ginti toki ne
priklausomybės akto turini, 
koks jis.yra paskelbtas. Te
ko priešintis Tarybos dau 
'rūmai ir tada, kai ii pasisa
kė už vokiečio Uracho kvie 
timą Lietuvos karaliumi 
Protestuojant prieš Tarybos 
iaugumą teko kuriam laikui 
T iš Tarybos pasišalinti.

Toje veikloje buvau re 
•niamas kitų trijų Tarybo. 
tariu: Mykolo Biržiškos 
lono Vileišio ir Stasio Naru 
a\ ičiaus.

Iš to jau aišku- kad Lie
tuvos Taryba nebuvo viena
lytė : joje buvo grupės.

Justinas Staugaitis
Čia norėčiau paminėti 

vieną maskuotą grupę — 
kun. -Justino Staugaičio. Pa
nemunės klebono. Griežtas 
ir ryškus katalikas J. Stau
gaitis ne tik Įtakoje, bet ir 
vadovavime laikė Tarybos 
kunigus ii- aktingesnius na
rius katalikus. Ir Antanui 
Smetonai kun. J. Staugaitis 
buvo ištikimas bendrininkas 
jo ateities žygiuose, dėl to 
Panemunės klebonijos du- 1 
rys buvo jam visuomet atla
pai atviros.

Kas pasakytina apie kitus 
Tarybos narius?

Stasys Narutavičius

Lietuviškai lenkiško su
kirpimo žmogus, entuzias
tas, kurio gyslose tekėjo lie
tuviško bajoro, Lietuvos pa
trioto kraujas.

leistų matyti žmoguje žmo-i 
gaus. Jis Tarybai buvo nau
dingas ir savo Vakaių paži
nimu bei jų kalbų mokėji
mu. Polintinėje veikloje jis 
vengė aštrių momentų, nors 
savo politinėmis ir sociali
nėmis pažiūromis buvo pa
stovus socialdemokratas iki 
mirties.

Jonas Vileišis
Jau iš jaunų dienų pa

skendęs tautiniame lietuvių 
sąjūdyje entuziastas, ku
riam lietu; iškojo kaimo 
dvasia buvo visą laiką sava. 
Įgimtas demokratas, nesi-’ 
baidąs ir socializmo idėjų, i 
Jame mes, socialdemokra-! 
tai, turėjome gerą kaimyną, 
kartais ir padėjėją. Kiek 
žvairus klebonijai žmogus- 
kuris reikale mokėjo ir pa
siaukoti. Taryboje J. Vilei- 
io asmenyje turėjau gerą, 
padėjėją, kada buvo reika- 
as kuriam nors negerumui 
atsispirti.

Petras Klimas

Adv. Mykolas Sleževičius, plačios koalicijos vy
riausybės pirmininkas, 1918 m. gruodžio 29 d. 
atsišaukime metęs šūki: ’Drąsiai, be baimės, kaip 
mūsų tėvai ir protėviai, užstokime priešams ke
lią, pakelkim žygi už mūsų Motiną Tėvynę, už 
Lietuvos \a!stvbę.** Jis sužadino kraštą taip, kad 
avanorių pulkai apg> nė Lietuvą nuo iš visų pusių 
ją puolusių priešų.

Mykolas Biržiška, gimė 1882 m 
rugpiūčio 24 d., mirė 1962 m 
rugpiūčio 24 d.

-Jis lavai ilgų metų mano 
idėjos bendras. Kuklus ir 
stropus darbininkas, visas 
-uaugęs su savąja tauta ir 
os praekimi. žemaičių ba- 
oru ainis, mokąs būti nuo- 
irdžiu draugu, ištikimas iki 

mirties ji kartą sužavėju
siam idealui.

Dr. Jurgis Šaulys

Pažinau jį dar tada. kai 
sartu mokėmės Palangoje. 

• amus ir iš pusiausvyros ne
išmušamas žemaitis. Dėl sa
vo ramaus būdo kiek pritin- 
gįs, linkęs i ramų darbą ir 
ramų bei patogų gyvenimą. 
Kai mokslus eidamas gavo 
pažinti Vakarus, pamėgo ju 
kultūrą ir patogumus, dėl to 
buvo kaip ir “išponėjęs“. 
Tačiau “išponėjimas“ nebu
vo tos rūšies? kad jam nebe-

Petras Klimas, gimė 1891 m. 
vasario 23 d., gyvena Lietuvoj.

Į Lietuvos Tarybą Petras 
Klimas atėjo dar kilnių ide
alų ir siekimų pagautas jau
nuolis. Gyvo proto ir šiltos 
širdies kitiems žmogus. Įdė
miai sekė Tarybos darbą. 
Gyvai dėjosi prie darbo- kai 
reikėdavo okupantui pa
ruošti bet kui*Į raštą apie 
esamą padėti ar pagrįsti ku
ri keliamą reikalą. Visuo
met buvo kartu su tais, kurie 
Lietuvai siekė laisvos pa
žangios ateities, žvalus ana
litinis protas.

Ir kai dabar pagalvoju 
apie dar gyvą Petrą Klimą, 
kurio daug daug metų, jau 
nesu matęs, man norisi tikė
ti, kad jis savo sieloje tebėra 
toks pat jaunas ir gyvenimui 
artimas- kaip ir anais lai
kais.

sa V>

Prel. Kazimieras šaulys, Lietu
vos nepriklausomybės akto pa
sirašytojas, gimė 1872 m. sau
sio 28 d., gyvena Šveicarijoje..

-I S = ’ i

Lietuvos Taryba. 1918 m. vasario 16 d. paskelbusi atstatanti ne 
priklausomą demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos vals 
tyl>ę su sostine Vilniuje.

Nr. 7,1964 m. vasario 12 d.

Tuščio sovietų gyrimosi laikai, kada jie skelbėsi vis
ką išradę, visko prisigaminę. nugalėję ir belaidoją Vaka
rus, — praėjo. Jiems besigiriant, — komunistinė jų ūkio 
sistema subankrutavo. Net duonos jie priversti ieškoti 
Vakaių kraštuose, ir Lietuvos paskutiniai maisto likučiai 
išgabenami Sovietų Sąjungos gyventojams maitinti, kas 
dar padidina okupuotos Lietuvos gyventojų skurdą. Va
karuose sovietai Įsigijo tik dali jiems reikalingo maisto, 
nes neužteko aukso jam pii kti, Įigus metus Maskvos fi
nansuota komunistinė propa anda užsieniuose išsėmė so
vietų aukso ir svetimos valiutos atsaigas, pakirsdama So
vietų Sąjungos perkamąjį ir gamybinį pajėgumą.

Maskvos politinę ga.ią kietai laužia komunistinės 
Kinijos žygiai, siekią p-a veržti iš Kremliaus valdovų rankų 
komunistinio pasaulio vadovybę. Kremliui tenka ieškoti 
laisvajame pasauly ne tik duonos, bet jau net ir politinės 
atramos.

Deja, Vakamose mes matome tam tikro susirūpinimo 
padėti Sovietų Sąjungai atsigriebti, visai nereikalaujant 
kad būtų panaikintas Europoje sovietnis kolonializmas. 
Todėl

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo komitetas, kovoda
mas dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir siekda
mas greičiau ją išlaisvinti, pavergtos lietuvių tautos vardu

1. primena visam pasauliui, kad atėjo laikas imtis 
rimtų žygių sovietiniam kolonializmui Lietuvoje likvi
duoti ;

2. kviečia išnaudoti Sovietų Sąjungos politinių ir eko
nominių reikalų pašlijimą bei atsisakyti nuo prekybinių 
mainų ir nereikalingų politinių žygių tiems sovietiniams 
reikalams pagerinti:

3. tiki- jog Vakarai, ypač didžiosios jų valstybės, ne
sitenkins vienu lūkuriavimu, kad Lietuva pati be jų pa
galbos išsilaisvintų, ir supras, kad sovietinis imperializ
mas jau yra Įleidęs nagus ir kituose kontinentuose (Kuba, 
Ghana. Zanzibaras ir kt.) bei vis rautų aukų siekia;

4. mano, jog atėjo laikas ir istorinė proga valstybių 
vyrams, visuomenei ir laisvajai spaudai kovingai pakelti 
savo balsą prieš Sovietų Sąjungą, kuri daugiau kaip dvi
dešimt metų laiko pavergusi lietuvių tautą;

5. laukia, kad Šventasis Tėvas ir kitų religinių bend
ruomenių vadovai, siekdami visoms tautoms religinės 
laisvės bei taikos- vienybės ir artimo meilės žmonėse, pa
keltų savo autoritetengus balsus prieš religijos persekio
jimą okupuotoje Lietuvoje ir pareikalautų jos gyvento
jams tikėjimo ir bažnyčios veikimo laisvės.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas iš savo 
pusės pakartotinai primins Vakaių pasaulio vairuotojams 
jų Įsipareigojimus, išplaukiančius iš tarptautinės teisės 
nuostatų — Jungtinių Tautų Chartos. Atlanto Deklaraci
jos, Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos, kolonializ
mui panaikinti nutarimų bei eilės kitų tarptautinių sutar
čių, kuriomis buvo laiduota visoms tautoms — tarp jų ir 
Lietuvai — laisvė ir nepriklausomybė.

Ryšium su savo įsipareigojimais ir numatytais žy
giais VLIKas kviečia visus lietuvius remti šiuos žygius 
savo sumanymais, darbais ir aukomis.

Ištesėkime savo įsipareigojimus tautai kovoti dėl jos 
laisvės iki visiškos pergalės. Vasario Šešioliktoji testiprina 
mus darbuose ir vienybėje!

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
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įsikalbėjimas j
Maikii sa TevuĮ

pekloje nukorotas. šventas 
1 Jonas Auksaburnis ir dabar 
jau šaukia gvoltu: "Dėl ko 
gi ugnis iš dangaus nenusi
leidžia ant ištvirkusių mies
tų ir sodžių ir nesudegina ir 
nepraryja jų, kaip kitados 
prarijo Sodomą ir Gomorą.“
O dabar sakau: Amen!

— Dabar, tėve, viskas pa
aiškėjo. Šito ’pamokslo“ 
dvasia buvo Varnių semina-

Bostonas, Mass
Laisvės Varpas apie 
Donelaitį ir Vizgirdą

Sausio 26 d. programoje 
Laisvės Varpas plačiai pa-, 
minėjo K. Donelaitį, kurio Į 
gimimo 250 metų sukaktis

— Na, ką sakyti, tėve?
— Pasakysiu, Maiki, kad 

aš nutariau eiti į kunigus.
‘ — Nebūk juokdarys.

— Ne, Maiki. aš nejuo
kauju. kalbu ščyrai. Galiu 
pasibažyt.

— Iš kur tokią mintį ga
vai?

— Iš pypkės. Maiki. Kal
bu tau šventą teisybę.

— Kalbi niekus, tėve.
— Vot, tau viskas niekai. 

Bet pasiklausyk, o pamaty
si. kad Čia ne bala’baikos. 
Buvo taip, Maiki: eidamas 
gulti vakarą, pypkę pasidė
jau prie lovos. Pabudęs iš 
ryto, aš čiupt į tą vietą,— 
ogi pypkės nėra! Išieškojau 
visur — nėr ir dac oi. Klau
siu gaspadinės: ar ne iššla- 
vei? O ji sako: neiššlaviau, 
ale išmečiau į šiukšlių bač
ką. Klausiu, kodėl? Nu. sa
ko, kad jai jau nusibodo 
kasdien čystyt pelenais pri
barstytą ruimą. Sako: visą 
auzą man pasmardinai pyp
kės dūmais.

Viduryje Sovietą S-gos sportininkė Lid a Skobiikova. kuri žiemos olimpiniuose 
Vaidiniuose Innsbrucke, Austrijoje, laimė- (o 4 medalius už greitą 500, 1.000. 1,500 
r 3,000 metrų čiuožimą. Kairėje olandė Suokje Dykstra, moterų figūrinio ciuoži- 
lio čempionė.

demet minima. Kalbėjo jau- 
rija. Šio šimtmečio pradžio- nosios kartos rašytojas Al- 
je tos seminarijos kunigai gimantas Mackus, laimėjęs 

vardu ’ Nekal- y. Krėvės vardo literatūrinę
premiją už savo poezijos; 
knygą. Kalbėtojas pažymė
jo, kad aštuonioliktasis am
žius laikomas šviesiuoju am
žiumi, bet Lietuvai jis buvo 
tamsos amžius. Toje tamso- 

— Vot, vot, Maiki, čia je iškilo K. Donelaitis, kaip 
mudu pataikėm kaip pirštu šviesos kamuolys, 
į dangų. Jeigu tu sakai, kad Tas didis lietuvis, mūsų 
mano pamokslas paimtas iš i pasaulinės literatūros^ pra- 
knygos, o tą knygą parašė dininkas, gimė Mažojoje 
Varnių seminarijos kunigai, Lietuvoje. Jis būtų šiandien 
tai reiškia, pamokslas vi a Į žinomas visam pasauliui, jei 
moksliškas. O jeigu aš tokį būtų rašęs didesnės tautos 
pamokslą jau moku, tai ga- kalba. Bet kiekvieno mažos 
liu kandidatuoti ir į kuni- tautos didelio rašytojo tra

gizmas yra būti kitų nepa
stebėtam.

Ištraukas iš K. Donelaičio 
metų skaitė aktorius Algi
mantas Dikinis, taip pat iš 
Chicagos, kaip ir Algiman
tas Mackus.

Tolimesnėse programose 
bus tęsiamos ištraukos iš K. 
Donelaičio raštų. Dabar jas 
atlieka akt. Algimantas Di
kinis, o vėliau atliks akt 
Henrikas Kačinskas.

Toje pačioje programoje 
buvo platus repoitažas iš 
Kultūros Klubo susirinkimo, 
kuriame atžvmėta dail. Vik
toro Vizgirdos amžiaus 60 
metų sukaktis. Ištraukomis 
iš dail. V. K. Jonyno kalbos 
išnokintas dail. V. Vizgir
dos įnašas į lietuvių dailę, 
jo kūrybos originalumas ir 
lietuviškumas. Ištraukos bu- 

perduotos iš juostos, į

parašė knygą 
tybė,“ o mūsiškiai kunigė
liai Amerikoje ją išleido. 
Matyt, kai kur jos dar gali
ma čia rasti, jeigu tėvas iš
mokai iš jos tokį šaunų "pa
mokslą.“

nemanau, tė-

Kodėl?

Tokios knygos nebuvo 
per 100 metų

"Lietuvių išeivija Ameriko
je1* kietais apdarais tik po 
$5, o minkštais viršeliais—
po $4- Palyginus su kitomis 
tokio didumo, ir net neilius
truotomis. mūsų knygomis, 
tai jau labai pigu.

"Keleivis“ sakosi parduo- 
dąs savo knygą be jokio pel-

Mes gyvename Ameriko-, liau anglai perkėlę į Man- 
je jau apie 100 metų, bet to- hattano salą. Yra net le
kios knygos kaip "Lietuvių genda, kad čia pirmieji lie- no (manau, kad ir su nuos- 
išeivija Amerikoje“ iki šiol tuviai išeiviai pradėjo staty- toliu), nes nori- kad kny- 
dar neturėjome. Tai yra be tyti miestą ir pavadino jį ga plistų visuomenėje, o ne 
galo įdomus veikalas- kuria- Aušra. Iš to miesto išsivystė lentynose gulėtų. Verta pa- 
me, kaip veidrodyje, atsi- New Yorkas. Knygoj "Lie-1 sinaudoti. 
spindi visas nueitas mūsų tuvių išeivija Amerikoje“ Zigmas Gelgaudas
kelias. Koks sunkus buvo plačiai apie tai rašoma. __________________

— Todėl- kad pasaulis 
greitai keičiasi- o su juo yra 
priveisia keistis ir bažnyčia 

į Ir ji keičiasi. Tokių pamoks
lų, kokius kombinavo Var
nių seminarijos kunigai šio 
šimtmečio pradžioje, šių 
dienų kunigai jau nebesako. 
Tai reiškia progiesą, tėve.

— Tfu! ant tokio progre
so...

pradėti
— Gerai, tėve, jeigu 

mokslas bus geras, aš 
plosiu.

— Nu, tai klausyk: svie
tas dabai- labai nespakai- 
nas, jaunimas ištvirkęs, ren
gia visokius šokius, kuriuos 
šėtonas išplatino. O tuose 
šokiuose, kur vieni su kitais 
susiglaudę bučiuojasi ir tri
nasi, priętatyta visokių vel
nio žabangų, kurios veda į 
dūšios prapultį. Kiek iš prie-,
žasčių tų balių ir šokių turėsi (E) Stockholme leidžia- 
eiti į peklą, kiek per amžius mas Latvijos socia’demo-

pa-
pa-

LATVIAI PAGERBĖ 
KIPRĄ BIELINĮ

vargas pradžioje, kai nemo
kant nė žodžio angliškai rei
kėjo susirasti darbo; kaip 
kūrėsi pirmosios mūsų kolo
nijos svetimoj padangėj; 
kaip organizavosi mišrios

tenai 
grieš, 
gaus

’l
krioks ir dantimis;
tai pamisimus žmo- 

širdis pradeda verkti. 
Taigi už tiesą aš tau sakau- 
kad ir tave pikta dvasia te
nai nuves, jeigu pradėsi į šo
kius vaikščioti ir su mergo
mis trintis. Bet aš nesakau 
dar Amen. ba mano pa
mokslas dar nepabaigtas.

— O kur tėvas tokį ”pa- 
mokslą‘‘ išmokai?

— Sakiau gi, kad gavau 
tokį įkvėpimą iš kažin ko-

kratų partijos egzilyje or
ganas "Briviba“ (1963 m. 
nr. 10) šiltais žodžiais pa
minėjo Lietuvos socialde
mokratu veikėjo K. Bielinio
80 melu sukakti. Priminė, 
kad Bielinis dar prieš pir
mąjį didįjį karą buvęs lie
tuvių socialdemokratų pir
mininkas Rygoje ir drauge 
Latvijos socialdemokratų

vo
kurią įrašytas visas Kultū
ros Klubo susirinkimas.

Ypač reikšmingas dail. V. 
K. Jonyno aiškinimas apie 
dail. V. Vizgirdos lietuviš
kumą, kuris reiškiasi kiek
vieno modernisto kūryboje 
kitokiais elementais, negu

su lenkais parapijos ir kokių 
muštynių kildavo bažnyčio

je! kas šios knygos dai- TAKAI Į VASARIO 16 D.
neskaitė, būtinai turėtų per- ______
skaityti. Tokios apimties (Atkelta iš 2-tro pusi.) 
veikalo iki šiol dar nebuvoJ .. ... .
Medžiaga jam buvo renka- Čia jokie aiškinimai ne-

.A 4. o • i 4.- a. reikalingi. Lygiai panašiai ma per 40 metų. Surinkti to- & ikaip Vokietija, taip ir Rusi
ja, kaip carinė, taip ir bolše
vikų vedama, tykojo Lietu-

— Bet ką su tuo turi užsi- kios dvasios. Jaučiu, kad ta 
manymas eiti į kunigus?

— Džiūsta minut. Maiki, 
čia dar ne visa istorija. Kai 
susiradęs išmestą pypkę aš 
vėl užsirūkiau, tai mano 
gaspadinė griebė kočėlą, už
simojo ir sako: geriaut iš 
mano auzos, kad tavęs čia- 
nei dūmo nebūtų! Nu, neno-j 
vedamas su ja faituotis, nu
ėjau pas Zacirką ant rodos.; 
Sakau, kas reikia daryti, 
kad gaspadinė mane varo iš 
burdo?

— Ar jis pasakė, kas da
ryti?

partijos Rygos komiteto na- realistinėje kūryboje. Visais 
rys. Vokiečių okupacijos atžy ilgiais labai reikšminga, 
metais jis aidimai bendra-

dvasia šaukia mane i kuni- darbiavęs su Latvijos rezis
tencinėmis grupėmis. Pa-gus.

— Bet sakai, kad ta dva- j 
šia nežinoma?

— Nežinoma, vaike.
— O kas bus- jeigu aš at-'

spėsiu?
— Nu. patrajyk.
— Tai buvo Zacirkosj

bonka, ar ne?
— Ne, neatspėjai.
— Na, tai tęsk savo "pa

mokslą“ toliau, gal tada 
dvasia paaiškės.

— Už tiesą sakau tau,
Maiki. kad tos pačios akys-

brėžiama, kad ir dabar, su
laukęs senatvės, Bielinis da
lyvauja VLIKo ir Lietuvos 
socialdemokratų užsienio 
delegatūros veikloje.

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

kad tokie aiškinimai radijo 
bangomis pasiektų platesnę 
visuomenę balsu tokių žino
vų, kaip dail. V. K. Jonynas. 
Tai sudaro ne tik sukaktuvi
ninko dail. V. Vizgirdos pa
gerbimo praplėtimą, bet 
taip pat visuomenės švieti
mą moderniosios dailės rei
kalu.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio’’ administraci-I
! ja prašo mielųjų skatytojų, 

"Ar Romos popiežius yra kurie keičia adresą, prane- 
Kristaus vietininkas?“ šant nauiaii adresą neuž-

— Jes, Maiki. jis yra da-i ką bažnyčioj veizi į šventų 
vadlyvas dzūkas ir davė gan! jų abrozdus- tenajos, ant tų 
žmonišką rodą. Matai, sako, 1 šokių, žvalgydamos į grieš-

227 psl., kaina tik $1.20.
sant naująjį 
miršti Darašvti ir senąjį.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės Ina- 

kad aš buvau durnas pasi-! suklauptos Dievo gaVbeb mfe-apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
rinkdamas generolo prope- ant šokiu trepsi pagal velnio mamių-zvirblių. pelių, žiurkių. .Ji turi šunį, jos kiemą 
siją.' Sako. reikėjo pamis-Į komandą, visaip kilnojasi, kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienes kieme ir jos ma-

jeigu būtum kunigas- tai 
gaspadinė negalėtų išvaryti 
iš klebonijos. Ir jis rokuoja,

nas vietas, išleidžia nedoros 
ugnies žaibus. Tos pačios 
kojos, ką bažnyčioj būna

siją - _
lyt apie dvasišką stoną. Ale. skerėčiojasi ir veda nekaltą 
sako, geriau vėliau, negu žmogaus dūšią į nedorą pa- 
niekad Nu, tai jis ir liepė gunda. Tos pačios rankos, 
man eiti į kunigus. Sako. j ką bažnyčioj būna dievobai- 
gal pralįsi- patrajyk. nieko Į mingai į dangų pakeltos, 
neiškadiia. Nu- tai aš ir nu-| art šokių padaro visokių da-neiškadija. 
tariau t-rajyt tik norėčiau 
dar išgirsti, kaip tu misli
ni.

— Tėve, jau persenas esi. 
— Bet ar tu žinai, Maiki-

silvtėjimų. Ir už tikra sakau 
visi aniuolai ir visas dangus 
dideliai nuliūsta, veizėda
mas į tuos šokius ir visokius 
dasilytėjimus. Taigi žinok, 

kad pradėjęs mislyt apie ku- Maiki. ir visas svietas tegul 
nigvstę. aš gavau jau didelio' žino. kad už vakaruškas ir 
įkvėpimo pasakyti tau pa- visokius šokius su dasilytė- 
mokslą. Raidavei galiu ir jimais kožnas bus sunkiai

žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stįpiu. diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi nev-traliai. o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštriu snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jo? kalba graži, pasakojimas sklandu?, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 

j ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina 51.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS"

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

kie faktai, apie kuriuos ma
žai kas žino. Pavyzdžiui, ar

se; kaip paskui pradėjo kur- žino kas, kad Amerikos lie- vQg zemi„ 
tis tautinio pobūdžio kari- tuviai buvo pagaminę ir nu- t ų 
nės draugijos ir kaip mūsiš- siuntę carui knygą "Polože- 
kiai su kardais raiti jodine- nije Litovskago Naroda v 
davo miestų gatvėmis. Kaip Russkom Gosudarstve,“ rei- kalavęs daug apdairumo 
galų gale ėmė reikštis ideo- kalaudami grąžinti lietuvių drąsos is tų dviejų besočių 
loginės srovės— laisvama- tautai uždraustą spaudą? nasrų išsisukti, Lietuvos 
niai, socialistai, tautiečiai, Arba štai, atvykusius iš valstybę prikelti, 
sandariečiai ir komunistai į tremties lietuvius mes vadi- Taigi, kantrybė ir ryžtas 
—ir kaip jos grūmėsi dėl į-j name dypukais.“ Ar žino telydi ir dabar mūsų visų 
takos ir vadovybės palšoje kas, kad tas vardas buvo nu- sutartus žingsnius, o Lietu- 
mūsų visuomenėje. Jei kas kaltas pataikaujant Rusijos va ir vė! bus laisva. Anų die- 

bolševikams?

Lietuvių tautos vadams 
buvo didis galvosūkis, parei-

tos praeities nežino, arba 
jau bus pamiršęs, tai turėtų 
įsigyti ir pei’skaityti "Lietu
vių iieivija Amerikoje“ isto-
rij^-

Ji prasideda tokiais žo
džiais :

"Yra sakoma, kad atėjęs 
į šį pasaulį žmogus tuojau 
pastatė klausimą: Ar gausiu 
čia pavalgyti? Ar niekas čia 
manęs nemuš? O gyvenimas 
jam atsakė: Duona čia ne
užtikrinta, bet mušti tikrai 
gausi..

"Ir iš tikrųjų lietuvis gau
davo mušti. Kol jis buvo 
mažas, jį mušė tėvai- e kai 
jis paaugo, jį mušė dvaras, 
mušė valdžia, neglostė ir 
bažnyčia. O duonos dažnai 
nebūdavo. Kaip matysime 
toliau, mūsų Lietuvoje užei
davo tokių badmečių, kad 
išmirdavo ištisi kaimai. To
dėl. ieškodami duonos ir 
laisvės, Lietuvos vaikai ėjo 
visais keliais. Ėjo ir kiti. 
Ieškodamas laisvesnio ir 
saugesnio kelio Indijon- Ko
lumbas 1492 metais atrado 
naują žemyną, kuris šian
dien vadinasi Amerika. Ta
da ir lietuviai pradėjo irtis 
per audringąjį vandenyną 
į Naująjį Pasaulį.“

Pirmutinę tokią duonos 
ir laisvės ieškotojų banga iš I 
Lietuvos aprašo mūsų istori
kas Simanas Daukantas. Ji 
atsidūrė Tabago saloje. Toj 
išeiviu grupėj buvę apie 
10,000 lietuvių, kuriuos ve

nų patyrimo nereikia už- 
"Lietuvių išeivija Ameri-; rniršti ir dabar, minint \ a- 

koje“ tokius klausimus gra- sario 16 d. Lietuvos nepri- 
' žiai išaiškina. Ji apima ne klausomybės akto paskelbi- 
tiktai Jungtinių Valstijų lie- m3-
tuvius, bet viso Amerikos 
kontinento: Kanados, Bra
zilijos. Argentinos, Urugva
jaus, Venezuelos ir Kolum-

GERlAUSIA DOVANA

bijos.
Ir technikos

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
sraugui, tai atsiminkite, 

dovana busžvilgsniu: Kad geriausia 
knyga labai graži. Formatas LįOs knygos: 
didelis, kieti apdarai aukso! g Michelsono
raidėmis papuošti, tekstas' .

. i- x • tuviu Išeivija Amerikoje,gražiai iliustruotas lietuvių ~
Lie-

veikėjų ir seimų bei grupių 
nuotraukomis. Su įvadu ir 
dokumentacija yra 512 pus
lapių. Tokios apimties ir to
kios aukštos technikos ilius
truotos angliškos knygos 
parduodamos po $10 ir iki

kaina minkštas vršeliais $4. 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo", kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant", kaina $6.00.

mpro Bielinio “Penktieji
$12. "Keleivis“ gi parduoda metai", kaina $6.00.

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
JAU BAIGIAMAS PARDUOTI

Kaip ir kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kale’-dorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 
buvusi — 75 centai.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“
636 E. Broad way-------s---------South Bos*on 27, Mass.
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MOTERŲ SKYRIUS
R. SPALIS

Dvaras
(Tęsinys)

Tyloje ir užsimiršime sėdėjome valandas, ir, jei kas 
iš šeimos ir buvo atėjęs kviesti prie darbo, tai grižo atgal 
kvapo neišleidęs. O dėdei, jei jis vis tupėjo pasislėpęs už 
medžio, tur būt, ir žiūronai iškrito iš sustirusių rankų.

Vis besilaikydami vienas kito. kad nepasimestumėm, 
vėliau negu reikia grįžome i namus. kur. dėmėmis išėjusi, 
motina pradėjo klausinėti mane ir kaip, ir kas, ir kodėl.! 
Sužinojusi, kad mano tėvai turi namuką ir aš vienintelė 
duktė, jinai atsikvėpusi žlegtelėjo į kėdę ir vienu ūpu vos į 
nepalaiminų mus. iškeldama tokią šaunia vakarienę, ko
kios tie namai- tur būt- nebuvo matę.

Žinoma, ir sūnus ir motina apipuolė, kad visą vasarą i 
praleisčiau su jais, bet visos negalėjau iš padorumo, užte
ko ir vienos savaitės. Vėliau- vis maldaujama- pridėjau ir 
antrą, o pagaliau ir trečią.

Dėdė nuo dabar, tikiu, ir miegojo ant arklio su žiūro
nais rankose, mus besaugodamas. Visad matydavau ji 
kaip statulą pietų pusėje. Net už medžių nesislėpė. Vie
šai stebėjo. Bet jis nelenkė galvos ir neprašė manęs atlei
dimo, nors bučiavau Petrą visad atviroje vietoje, visa kaip 
ant delno, kad dėdei vaizdas būtų geresnis. Jo garbei ten
ka pripažinti, kad jis neskundė manęs, nerašė mano tė
vams, kurie šventai tikėjo, kad aš esanti pas dėdę.

Po trijų savaičių Petras Įsitikino- kad negali gyventi 
be manęs, o aš iš savo pusės be jo. Nieko nebeliko kita. 
kaip patvirtinti mūsų abiejų pasiryžimą, ir parašiau savo 
tėvams i namus, kad išblizgintų grindis, iššvarintų visą 
butą, nes atvažiuoju su apakėliu- iš kurio visko galima ti
kėtis. ‘

Dabar norom nenorom teko aplankyti ir dėdę. Pake
liui pajutau, kad kojos pradeda linkti. Nors jis ir mažas, 
bet Įtūžimo pilnas, kaip liūtas. Kas, jeigu tvers virš lovos 
kabanti medžioklini šautuvą ir Petrui į krūtinę. Negalė
jau pakęsti to vaizdo ir pajutau, kad myliu Petrą nuošir
džiai ir rimtai. Net akys suvilgo. Nutariau nors valandė
lei atidėti šią bandymo taurę.

— Petrai, ar nėra pakeliui kurio kaimyno, norėčiau 
užsukti, nervus apraminti prieš susitinkant su dėde.

— Žemgulio sodyba čia pat už miško.
— Sukim...
Pirma mus pasitiko storulė dvynukų motina, o po 

dešimties minučių atslinko ir jos vyras. Žvilgtelėjusi ir 
akių negalėjau nuleisti — vyras, kurį dėdė nurodė man 
kaip busimąjį. Pasimetusi vietoje vieno stikliuko dviem 
nepasitenkinau ir kuo greičiausia ištempiau Petrą iš ra
ntų. Įvirtusi bričkon, pati sugriebiau vadžias, -švystelėjau 
botagu ir paleidau arklį, tartum vilkų gauja lėktų iš pas
kos.

Bėgte. Petro nepavejama. įpuoliau pas dėdę į salo
ną- kur jis sėdėjo prie apkrauto stalo su butelki vyno, kas 
atsitikdavo tik iškilminga proga.

— Dėde!
— Kas. mano kvietkeli?
— Dėde, kam rodei tą dručkį juodą vyrą prie lango, 

jis gi vedęs!
— Žinoma, vedęs. Rodžiau- nes susilaukė dvynukų 

ii tai du kart. Ar nenuostabu?
— Sakei, vyrą nužiūrėjai man. Koki ?
— Ūkininką, žinoma. Kariu mokytą ir kaimynną, kad 

netektų man toli važinėti.
— Kas jis!?
— Pati atsivežei jį, kvietkeli, kam gi klausi?
— Bet jūs dėl tos žemės...
— Kaip tik. To juodžemio du hektarus, kurie įeina į 

Petro žemę, atiduosiu jam kaip kraitį. O tą pievos hektarą, 
kuris gadino mano lauką, sau pasiimsiu. Tikiuosi. Petras 
dėl tų mainų man pabučiuos į ranką.

Apsiverkiau ir, paramos ieškodama, atsirėmiau į savo 
išrinktojo krūtinę.

— Aš niekad, niekad to neatleisiu, — kartojau 
žliumbdama.

— Ne, ne. negalima atleisti- —- liūdnai vapaliojo ir 
Petras, vis labiau glausdamas mane prie savęs.

— Bet kaip tu tą viską padarei? — išspaudžiau iš 
ki ūtinės, vos bestovėdama ant kojų.

— Matai mano patinusią kairę aki?
— Nesvarbu man ji...
— Klysti, labai svarbu. Pasislėpęs stoties sandėlyje, 

pro labai dulkėtą plyšį žiūrėjau, ar Petras pakvies tave į 
bričką, ar ne. Paims tave, ar ne? Paėmė, matai...

(Galas)

Queen FHzabrth. 37, 
February or March.

Princese Margaret. 33. Prineess AJevandra, 26, 
tate April. J a n nary or February.

DiK-hess of Kent, 30, 
konietime in May.

šie metai bus derlingi Anglijos ksrali.-k 
mato gimdyti kovo mėn.. jos sesuo Marg 
Aleksandra. 2<» m., vasario mėn ir Ken

ai šeimai. Karalienė Elzbieta, 37 m., nu- 
areta. 33 m., balandžio mėn.. princesė 
lo kunigaikštienė. 30 m., gegužės mėn.

Faustas Kirša
TĘSTAME N TAS

Tėvu tėvai per amžius dvasios Įkvėpimais 
Tėvynę atnešė lig šios šventos dienos 
lr dovaną paliko: visą žemės kraiti- 
Ir testamentą: lig mirties kovok dėl jos.

Sūnau, ne sau gimei! Gimei spindėti amžiams 
Naujų pilių- naujų kovų naujais vardais. 
Sūnau! Gimei dvasia net pranašus pasekti 
Ir Dievo veidą padabint gyvais žiedais.

Bernardas Brazdžionis 

MANO PROTĖVIU ŽEMĖ

Tu viena mano džiaugsmo ir laimės sapnuos, 
Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos, 
Tu viena mano saulė rytojaus dienos-

Mano protėvių žeme.

Atminimuose lankos ramunių baltų.
Senos pilys prie Nemuno seno krantų,
Baltija ir aukštaičių pagojai — tai tu.

Mano protėvių žeme.

Ir bitelių dūzgimas baltam avily,
Ir piliakalniu, alku rass'bč tyli*
Ir žiema- kaip mirties baltas takas, gili 

Mano protėvių žemėj.

Nenumirus po piktojo gruodo ledais. 
Nesukniubus po sielvarto upės krantais. 
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais,

Lietuva, mar.o protėvių žeme!

Graikijos karalienė Frederiką su dukterimi Irene lan
kosi Baltuosiuose Rūmuose, kur jas sveikino preziden
tienė ir jos duktė Lynda.

Skaityk Stasio Michelso- • veikslų, gal ten ir save pa- 
no parašytą knyga “LIETU- . • v .VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO- matySE Ka,na mink’ta,# 
JE,” 500 puslapių, daug pa- Aliais $4.00. kietais $500

Kairėj Olandijos karalienė Juliana. dešinėj jos duktė 
Irene. Neseniai buvo paskelbta, kad ji protestantu ti
kybą pakeitė kataliku ir išteka už kažkokio ispano 
kataliko. Kadangi Olandija yra protestantų šalis, tai 
toks karališkos šeimos nario žygis sukėlė protestų, ir 
todėl kralienė paskelbė, kad jos duktė nuo tų vedybų 
atsisakiusi. Kol kas Irene tebėra Ispanijoje.

MOTERYS POLITIKOJE

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausinius teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at Lavv,
S Itelgrade Avė., Roslindale.
Boston. Mass. 02131.

! į ligoninę, tada Tamstai mo- 
i keti nereikės. Tačiau, jei pa-

Aš gyvenu trijų šeimų na-i sirašei pasižadėjimą apmo- 
muose. Namai ne mano. Ma- keti sesers ligoninės išlai- 
no sesuo atvažiavo mane das. ligoninė gali iš Tair.s- 
aplarkyti ir eidama nukrito i tos ieškoti sąskaitos apmo- 
nuo laiptų. Tie laiptai buvo! kėjimo.

iš lauko, ir galiukas ”step- Atsakomybfe už j„s supi.
žeidimą reikalas: Kadangi

K laušimas

Moterys teisę balsuoti vi
sose JAV valstijose gavo 
1920 m. ( Prieš tai tokią tei
sę jos turėjo 12-je valstijų).

Šiandien moterų balsuo
tojų vra 4 mil. daugiau, ne-

so" (laipto) buvo nulūžęs. 
Aš nuvežiau seserį Į ligoninę 
ir ten už ją pasirašiau. Da
bar ligoninė ieško iš manęs

sesuo nukrito nuo laiptų ne 
Tamstos bute, o eidama

pinigų, nors mano sesuo yra laiptais, kurių priežiūra pri
klauso ne nuo Tamstom betgu vyru. Taigi, jei jos būtų už mane daug turtingesnė, 

vieningos, galėtų viską nu- Ar aš turiu už jos gydymą
lemti ir net išsirinkti tiktai mokėti- ir ar ji gali iš manęs puo g Tamsto« ieškoti už su- 
vienų moterų valdžią. reikalauti pinigų už susižei- i sižeidimą atlyginimo negali

nuo namu savininko, tai se-

Pirmoji moteris, kuri iš dimą?
Montanos valstijos buvo iš- J- B.
rinkta 1916 m. į atstovų rū- Lawrenee, Mass. 
mus, buvo Jennnette Ran-
kin. Atsakymas

buvo mHattine° c'arauTv.'"^1 Tamsta' nuYežus. j 1>-j bės .vra palankios kškiniui.
1931 m. buvo paskirta se-l’onin«’!>a?!rasel vien kaip! turėsi Tamsu sužinot.
natore. jos vyrui senatoriui Iasmuo’ kuns nuveze llgon’ v,et,ni° ad'°kat0- 
mirus. 1932 m. ji buvo iš-; ~
• b • 1 a i ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOSiki 194o m. į *

Iki šiol 71 moteris yra bu- Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
vusi kongrese: 10 senatoriui ____________ ___________
(5 demokratės ir 5 respub-1LEAVE YOUR TEARS IN
likonės) ir 61 atstovų rūmų,MOSCOW Barbora Armonie- 
narė <36 demokratės ii- 25 -Krėsta, keliu“ Sibire 
respublikonės). aprašymas. suraSė A. L. Naa-

Dvi moterys yra buvusios j 53 95
gubernatorėm: Nellie Tay-i
loe Ross 1925 m. buvo įšJuETUviu išeivija amertkoje.

Ar ji gali ieškinį pareikšti

namų savininkui, — galiu 
Tamstai tik tiek pasakyti, 
kad tai priklauso nuo eilės 
aplinkybių. Ar tos aplinkv-

įs

vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 5On puslaniu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkytais 
viršais ........................................ $4.00

rinkta Wyoming gubernato
re ir Mariam Ferguson 1924 
m. Texaso gubernatore, abi• 
demokratės. žemaičiu krtkst.as. f. Ah.nn

Šiuo metu 11 moterų yra | rt
atstovų rūmuose <6 (leno- pAfAI„IO ItCTrvTC
kratės 11’O respublikones) ir parrtriė Anicetas Simutis, danev- 

bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
anie lietuvius visame pasanlv 

464 osl. Kaina ........................ $6.50
2 senatorės: demokratė iŠ 
Oregono Maurine Neufcer- 
ger ir respublikonė ir Maine 
Chase Smith, kuri stato savo 
kandidatūrą į JAV prezi
dentus.

---------------------
VAIKAI VAIKUS GIMDO

Šiomis dienomis New Ha- 
ven, Conn.. 11 metų mergai
tė, 6 skyriaus mokinė, pa
gimdė negyvą kūdikį.

Kiek anksčiau buvo pa
skelbta- kad Chicagoje 10 
metų mergaitė netrukus 
gimdys.

Nuo 1950 m. tėra žinoma 
15 gimdyvių, ne senesnių 
kaip 11 metų. Jauniausia y- 
ra Peru valstybės mergaitė, 
kuri pagimdė sūnų. būdama 
pati 5 metų amžiaus.

KEISTAS PAPROTYS

DIENOJANT. “kpvgrešiu karaliaus’’ 
«ūnau« K i n-r, Bielinio idomū« »♦*’ 
minimai. 464 p«l.. kaina.__ $6.on

1905 MET AT. Kinm Bielinio atgrvni 
rimu antroii dalis, 592 puslapiai 
Kaina ........................................ $6.0r

®UŽ4DŪTTNP .T Titinio 15 trn—m, 
nasakoiimn 1?*> psl. Kaina V° O'

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
surinko,ir suredagavo Jonas Ra
lys. 472 dainos «u (mielomis. A ne

lis'-ri duota" kiekvienos dainos 
turinv". todėl tinka dovanoti rr 
lietuviškai Tekalbantiems. Trinta 
$26 nusi. kaina ...................... 55.00

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA °s 
rašė E. Vandervelde. vertė Varde 
nas. Kaina •••••••••••••• 25 Cnt

MARLBOROTTGTPS lithuanian 
SELF-TAUGTTT M. Inkienė. ve
nas vadovėli® lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 141 
pal.. kaina ........................... $1.25

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis ?S0 
psl. Kaina ....•••••••••••• 53.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vainc- 
ko romano antroji dalia. 426 nus- 
laniai. Kaina ........................... 54.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimos’ oagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su oaugvbe paveikslu, gerame 
popieriuje. Kaina .................. $8.50

Vienos Indijos kastos na
riu tarpe yra keistas papro
tys: mergina gali ištekėti už
vvro tik nustatvta diena, ku- tikra teisybe a pte sovietu 

; , RUSTJA, arba komunistų diktatu-
11 pasikartoja Vieną kartą ra faktu šviesoje. Trumna bolšeyiz- 
per 12 metų.

Šio įsisenėjusio papročio 
sulaužyti negalima, bet, pa
sirodo, ji galima apeiti. Da
roma taip. Nustatytą vedy
boms dieną- visiškai nepri
klausomai nuo amžiaus, 
merginos išteka už... gėlių 
puokštės. Gėlėms nuvytus 
mergina arba maža mergai
tė jau laikoma našle. Po to 
ji gali ištekėti- kada tik nori.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 osl. 
Kaina ....................... :.......... 50 Cnt.

<FN0VŪS LIETUVIŲ PINIGAI nųc 
geniausiu laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Farašė Jonas Karys, daugybė pa 
veiksiu. 396 osl.. gera* popierius 
kaina ........................................ SlO.Of

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose daly-e 
Visos trys dalys jrištos i viena 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kain kunigą* Vasaris išsiža
dėjo kunigystė® dėl moterystės 
knygą, kieti viriai, 631 puslanis 
Kaina ................................... $6.00

ŽVILGSNIS JĮ PRAEITI. K. Žuko J- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. _kai- 
na ••••••* •* —. •

’.IETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir jdomiai oarašytl 
atiminimai, kain Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliu«’.ruota. 43 6 puslapių, 
didelio »orooevo Kaina .. *5

SOCIALDEMOKRATIJA IR BDI, 
ŠEVIZMAS. .Pagal Kaut-ki. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PtRTTJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RfiS. 32 nsl., kaina......... 25 Cnt.

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ T 
Atvira nuomonė. įdomūs argunea- 
tai. Kaina ...........................20 Cnt

TTTOZAS STALINAS. a-ba kala 
Kaokaso išbonės buvo pasidarė* 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam- 144 cusla- 
pitj. Kaina ................................ $1.00

•'LTKO GRI’PIU KOMISUOS PRA
NEŠIM AR. arba kodėl mūsuose oė- 
-a vienvbės. 80 psl.. kaina .. t i.96

TAVO KELTAS 1 SOCIALIZMĄ- 
Parašė Ikonas Bliumas Trur.-oaa 
socializmo aiškininmas. Kai’’?. 25 e.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratu raita5 dėl bol
ševiku okupacijos ir teroio Lietu
voje. Kaina ........................... 25 Cnt

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir k a apie tari sau 
ko mokslas? Kaina .......... 25 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. .'•lehelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitu tautų valgių recectų. 
132 puslapiai, kaina ..............  $1.28

CEZARIS, Mirko Jesulič romanau* 
trijose dalyse, kiekviena dalis pe 
$2. ara visos J; dalys.......... $6.06

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Ksrys. la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Raini ....................... $5.06

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 118 ps!„ kaina .......... $2.06

ISEJUSIEMS NEGRĮSTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas. Kaip 
kam? «-inant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo rū
tų “vaduotojų’. 536 psl. Kaina $5 <»0

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo kai o metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveiksiu. 128 puslapiai, 
k riua ....................................... 50 Ct.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai Ir 
ai-kiai parodo, kaip keitė-i visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ..................... 25 Ct.

DEMOKRATINIO SOČIA LI7 MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šin dienų klau'imarr.s su
prasti. Kaina .......................... 59e.

Užukymtn ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<31 E. Broadwaf ------ :------ So. Borton 27, Nioa.
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THE (’0MM0NWEALTH OF MASSACHUSETTS 

B Y HIS EXCELLENCY 

ENDK'OTT PEABODY

GOVERNOR

A PROCLAMATION

1964

History is replete with sordid stories of nations that have 
been brutaliy treated by oppressors. Such has been the fate of 
t ne small republic of Lithuania, which for centuries has been sub- 
j« cted from time to time to such a reign of terror that only their 
deep faith in divine providence has sustained them.

The history of the valiant Lithuanian nation is written in 
the bl<*xl of its patriots, and today that šame courageous spirit 
of sacrifice is a dominant characteristic of the Lithunnian race. 
Since her subjugation and diabolical persecution at the hands of 
Moscou, nearlv a million Lithuanians havc been murdered, starv- 
ed and deported to unknoun destinations.

A | A

MEČIUI KAVALIAUSKU

mirus, jo žmonai Ievai, dukrelei Marytei ir kitiems giminėms 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Bostono Teisininkų Draugija

Graži jaunesniųjų skautų 
sueiga

Bostono jaunesnieji skau- 
• tai ir skautės, vadovaujami 
j P. Kalvaitienės ir G. Karo- 

saitės, suruošė Stepono Da- 
j riaus veteranų posto patal

pose savo iškilmingą sueigą 
I su laužu ir pasirodymais.

Sueigos metu buvo atsi- 
■ sveikinta su penkiais jau- 
i nesniaisiais skautais ir su

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

- NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui. 130 psl., 
kaina............................. S 1.80,

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

Mielam prieteliui

MEČIU KAVALIAUSKUI

mirus, jo šeimai gilią užuojautą reiškia

r4| dviem jaunesniojom skau- TŪZŲ KLUBAS, Antano
»tėm, kūne paga. sa\o pa-, Tūlio 11 novelių. 196 psl.,
žangumą perkeliami j skau-į kaina .................... $300

; tų eiles. Kiekvienas iš jų ANGLŲ KALBOS GRA- 
gražiai pasirodė prie laužo.i MATIKA, 215 psl., kieti vir-

Sueigai vadovavo Algis! geliai, kaina...............$3.50
j Valančiūnas, o svečius. ku-( VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
riu.nemažai prisirinko- kava; šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
pavaišino Bronė Vasihaus-į n0Velių“ 204 psl., kaina

Mass. gubernatorius Endicott 
Peabody, paskelbęs vasario 16-, 
ją Lietuvos respublikos diena.

vairių d augi jų narys, yra 
buvęs ir vietos Teisininkų! 
Draugijos pirmininkas. 

Vasario 7 d. Mečys Kava-Į
American citizens of Lithuanian descent on February 16, liauskas palaidotas Forest! 

1964, in commemoration of the 46th Anniversary of the inde- Kilis kapinėse, gausiam bū- 
pendance of Lithuania, unite in a praverful observance of that
historic occasion.

1 am proud to salute the Lithuanian people for their indo- Ieva (žinomojo Maž. Lie-S 
mitable courage and to add my sincere wishes that peace may tuvos veikėjo Vanagaičio 
soon l>e restored to their native land and te their troubled hearts. duktė), duktė studentė Ma-

1 n saluting the 46th anniversary of Lithuania’s independence, rytė ir Lietuvoje kiti gimi 
iet us all as citizens of the greatest Republic in the uorld, unite i 
in rededicating ourselves to the cause of universal peace, re 
membering that liberty and freedom are priceless possessions 
that can ųuiekly be lošt.

Now, therefore, L ENDICOTT PEABODY, Governor of the 
Cx»mmonwealth of Massachusetts, do hereby proclaim as

REPUBLIC OF LITHUANIA DAY

nui bostoniečių dalyvau
jant.

Liko liūdinčios žmona

nes. Jiems visiems reiškia-; 
_' me gilią užuojautą.

NEPAMIRŠKITE!

FEBRUARY 16, 1964

and urge all the citizens of the Commonwealth to cooperate in 
the observance of this occasion.

Given at the Executive Chamber 
in Boston, this twenty-second day 

' of January in the year of our Lord 
one thousand nine hundred and

Bostono lietuviai, atsi
minkite. kad šį sekmadienį 
2 vai. popiet So. Bostono 
aukšt. mokyklos salėj (Tho
mas Park) minėsime Lietu
vos ■ nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. Visų pa
reiga tenai dalyvauti.

J. Gaidelio mokinių 
koncertas

Komp. Juliaus Gaidelio 
sixty-four and of the Indepen- mokjnjų koncertas bus ba- 
dence of the United Staates oi landžio 19 d. 3 vai. popiet 

Tautinės Sąjungos narnų Sa
lėje.

n.iAmerica, the onė numirtu 
' eighty-eighth.

ENDICOTT PEABODY
By his Excellency the Governor

Secretary of the Commonwealth
Kevin H. White

GOD SAVE THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

Ttms

Šveikausku šeima

Mielam kolegai teisininkui

MEČIUI KAVALIAUSKUI

mirus, jo žmonai Ievutei ir dukrelei Marytei. Šležų šeimoms 

ir broliams bei seserims pavergtoje Lietuvoje gili 

nuoširdi užuojauta.
M. ir Pr. Lembertai

kienė ii Starinskienė.
^DYKAU DYKAH~
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODUKTS 
North Sta., P. O. Box 9112 

Nevvark 4, N. J.

i $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio 

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50. 
Tas knygas gailma gauti

Keleivio administracijoje: 
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

ir

PARDUODAMAS NAMAS

MEČYS KAVALIAUSKAS 
STAIGA MIRĖ

Tokia žiauri staigmena! 
Išvyko sveikas sveikutėlis į 
N’ew Yorką. kur nuvežė sa
vo dukrą, ten aukštuosius 
mokslus studijuojančią. Va
sario 3 dieną grižo atgal. 
Hartforde sustojęs pas bi
čiuli pasijuto sergąs- atsidū
rė Hartfordo ligoninėje, ir 
čia ji pasitiko mirtis.

Mečys Kavaliauskas tei
sės mokslus baigė Vytauto 
I). Universitete Kaune. Tar
navo akcinėj draudimo ben
drovėj "Lietuva.“ Jis vienas 
pirmųjų pradėjo organizuo
ti transporto draudimą Lie
tuvoje. Iki tol Lietuvos pre
kybininkai savo perkamas 
ar parduodamas prekes už
sienyje ten ir apdrausdavo. 
Tada veikusios Lietuvos 
draudimo įstaigos transpor
to draudimu nesivertė. To
kiu būdu daug Lietuvos va
liutos patekdavo Į svetimas 
valstybes. Mečio Kavaliaus
ko sumanumo dėka vėliau 
tos lėšos jau pasilikdavo 
Lietuvoje. Vėliau transporto 
draudimu beveik išimtinai 
pradėjo verstis draudimo 
bendrovė "Kooperacija,“ 
kooperatinių centrų Įsteigta. 
Tada M. Kavaliauskas gau
tus transporto draudimus 
perd rausdavo "Kooperaci
jos bendrovėje.

Bolševikams okupavus 
Lietuvą, M. Kavaliauskas 
dirbo Valstybinio draudimo 
Įstaigoje. Čia jis turėjo ne- 
smagumų iš bolševikų sau

gumiečių. Tarnybos reika
lais M. Kavaliauskui buvo 
tekę važinėti po Vakarų Eu
ropos valstybes. Bolševikam 
ta jo praeitis pasirodė Įtarti- j 
na, ir prasidėjo jo ilgas tar
dymas. vis reikalaujant Įro
dymų, ką jis veikė užsieny. 
Nemokšas enkavedistus bu
vo sunku įtikinti, kad jo va
žinėta išimtinai tik draudi
mo reikalais. Todėl, kai ant
rą kartą Lietuva buvo bol
ševikų okupuota, M. Kava
liauskas, jau gerai pažinęs 
bolševikinės sistemos bruta
lumą, pasitraukė Į Vakarus. 
Vokietijoje jis vertėsi smul
kia prekyba.

Atvykęs į Bostoną. M. Ka
valiauskas taip pat pradėjo 
verstis prekyba. Pradžia 
buvo sunki. Vėliau tas jo 
pamėgtas darbas žymiai pa
gerėjo. Jis yra vienas tų, ku
ris Naujoje Anglijoje išvys
tė plačią lietuviškos gamy
bos sūrių prekybą.

Ir štai. pradėjus tik 62- 
sius metus, — staigi mirtis. 
O jis buvo širdies žmogus, 
nuoširdus bičiulis, daugelio 
su šilčiausiais jausmais atsi
menamas dar iš Lietuvos, vi
sada linksmas, paslaugus 
žmogui padėti, rimtą reika
lą paremti. Jis ir čia niekad 
neatsisakė paremti bet kuri 
kultūrinį darbą ar sumany
mą ir buvo vienas tų. kurio 
auka lietuviškam reikalui 
visada buvo garantuota, ku
ris dažnai pats pirmasis iš
tiesdavo ranką.

Velionis buvo veiklus vi
suomeniniame gyvenime, į-

m

Mūsų mielam bičiuliui dipl. teisininkui

a. a. MEČIUI KAVALIAUSKU

staiga mirus, jo žmonai Ievutei, dukrelei Marytei. Šležų

šeimoms, broliams ir seserims pavergtoje Lietuvoje reiškia 
gilią užuojautą ir kartu liūdi

Mickevičiai

ua

Gramercy Shipping Company
ĮSTEIGTA 1947—TURINT MASKVOS LSSR VNEšPOSYLTORG 

LEIDIMĄ—TURINT DEPARTMENT OF BANKING AND 

INSURANCE (USA) LEIDIMĄ IR DRAUDIMĄ

BE MUITO DOVANOS J USSR: 
Siuvamos mašinos, automobiliai, 
dviračiai, šaldytuvai. skalbimo 

mašinos ir daug kitą. 
MUS? SKANIU IR AUKŠTOS 

KOKYBĖS MAISTO PRODUKTU 
SIUNTINIAI

SIUNTINYS ”R“ įkainotas $36.75 
1 svaras degintos kavos,
1 svaras Cacao. 1 sv. šokolado,
2 sv. virimui alyvos, 2 sv. cuk

raus, 2 sv. ryžių, 1 sv. sūrio.
2 sv. rūkytų lašinukų, 2 sv. rū
kyto kumpio, 2 sv. džiovintų 
vaisių.

AUKŠTOS KOKYBĖS 
MEDŽIAGOS

Reikalaukite mūsų sąrašą.
GRAMERCY — N. Y.
118 East 28th Street - 906 

NEW YORK 16. N. Y.

PINIGAI Į USSR
Pilnai garantuotas pristatymas 
per dvi savaites. Pilnai išmo
kama. Gavėjo pasirašyti kvitai. 

Kursas 9 rubliai už $10 
Už patarnavimą mokestis iki 

$35.00 — $3.00.
Virš $35.00 — 10%

* * *
GRAMERCY—N. J.
741 BROAD STREET -925 

NEWARK. NEW JERSEY

Si u r čia m i siuntiniai ir pinigai
į Vakarų ir Rytų Vokietijas, 
Lenkiją. Rumuniją, Vengriją, 

Čekoslovakiją ir tt.

New York telephone MU 9-0598
Atidarytas darbo dienomis 9—5:30, šešt. 10—1, sekmad. uždaryta.

11 W»ll ITL. ■ « W

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metu ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ijf Iidžiausį 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 visokerioną pagalbą ir fra- 
temalir.ę globą. 3) SLA apd-’-auda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA 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 pašaipa tua svarbi, kad lisros atveju narys ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

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

Ar turi šitas 
knygas?.

DIDYSIS SAPNININKAS, 185
psl. kaina .................... $1.50

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

I

..Dėl savininko senatvės par 
duodams mūrinis namas 
Elizabeth St., New Yorke. 4 bu
tai ir krautuvė, už $13.000. Gry
nais pinigais
•511.000. Mokesčių su draudi-, 
mais apie $500, mėnesiniu pa ja- i LIETUt OS ŽEMĖLAPIS kai- 

1 na .................................. $0.50

reikia im<*ėli GY™LIV PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

i

1 mų $207. Kreiptis: Joseph De-
i reskewich. 172 Elizabeth St., 2 NIHILISTAI, 3 veiksmų trage-
■ Apt.. arba 309 E. 5th St. j kaina .............................. $0.20
! <7)

Kalbėti tiesą yra buržua* 
žiniai prietarai. Melas yra 

; pilnai pateisinama priemo-ii ne.
Leninas

Imkit ir skaitykit
ką tik išėjusią
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETU 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema,

NAUJAUSIOS KNYGOS

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl.. kai
ne ...................................... $0.35

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

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psl., kaina ................ 50.10

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl.. kaina .. 50.25

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai. 221 psl.. kai
na ...................................... 50.75

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00. 
KATRYNA, Sally Salmi-, 

nen, garsios švedų rašyto-j 
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

VARPAS nr. 5, daug įdo
mių straipsnių, 278 psl.,* 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’.

tos vergų stovyklos, kuriose’^a’na
kentėjo ir žuvo mūsų i LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
broliai, seserys, giminės iri ^ERIKOJE, St. Michelso- • 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo.
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. .Jonas K. Ka
rys, 225 psl.. kaioa .. $5 D0

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na ...................................... $0.15

no vaizdžiai parašyta šio Į is dūminės LūšNELeS. K. 
krašto lietuviu istorija, I Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
500 puslapių, kaina mink
štais vilteliais 
kietais $5.00.

$4.00,
psi.. Raina .................... $1.00

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

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.........................................  S6.50 j

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo- | 
žai, 176 psl., kaina.......................................................... $2.00 Į
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik.................................................. $2.00 Į

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
į Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.......................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .........................................................  $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina ............ .................. ................... $2.0Q

KA1I SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ. 28 psl., kaina .. $0.10

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl.. 
Raina .............................. $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks- 
■no komedija, 29 psl., kai- 
kaina .............................. $0.25

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

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ....................................... $0.76

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

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

i PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos. A. Antar.ov, 45 pal., 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad way 
S®. BoaUa 27.
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Kviečia talentus 
registruotis

Laimė ir prasmė 
Subatvakaryje

Seniausias lietuvių radi- Dr. Juozas Girnius vasa-
jas balandžio 26 d. So. Bos- rio 15 d. kalbės Subatvaka-’’ 
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje rengia metinę talentų 

i popietę ir N. Anglijos gra-

SEKMADIENĮ, 1964 M. VASARIO 15 DIENĄ, 

bus minima

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO
46 METŲ SUKAKTIS

Minėjimo programa:

10 vai. iškilmingos pamaldos So. Bostono lietuvių | 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje.

2 vai. popiet So. Bostono aukšt. mokyklos (Thomas 
Park) auditorijoje

I žuolės balių.*
, Rengėjai kviečia visokio
! amžiaus talentus popietėje 
i dalyvauti. Geriausiai pasiro- 
i džiusieji gaus vertingų do- 
, vanų.
i

i Norintieji dalyvauti pra- 
... j šomi registruuotis. atsiųsda-

Ona Itaškienė. kurios vadovau-' Komp. Jeronimas Kačinskas, jo! mi savo vardą, pavardę, ad- 
jamas Tautiniu šokių sambūris' vadovaujamas šv. Petro parūpi-' resą Valentinai Minkienei, 

o02 Broadway, So. Boston,šoks Lietuvos nepriklausomybės* jos
paskelbimo sukakties minėjime1 nepriklausomybės . .paskelbimo 
vasario 16 d. 2 vai. popiet So.« sukakties minėjimo vasario 16 
Ilostono aukšt. mokyklos salė-!
je (Thomas Park).

choras dalyvaus Lietuvos!

d. programoje.

VASARIO 16 BANKETAS

ry tema "Laimė ir prasmė.“ :• 
Tai fragmentas iš jo naujo! 
veikalo, kuris išeis iš spau- • 
dos. Fradžia 7 vai. vak. 1 

Kaip žinoma, Subatvaka-J 
riai būna ALTS-gos namuo
se, 484 4th St., So. Bostone. 

Vasyliūnų koncertas

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

tooooooocoMOOOoeooooGoea

SAV-ON

Imasinis visų Bostono 
L1ETDVIŲ SUSIRINKIMAS

Jame kalbės Lietuvos garbės konsulas A n t h o n y i 
Shallna ir Lietuvos Laisvės Komiteto vicepirm. !
Juozas Audėnas.

I minėjimą pakviestas šen. Edvvard Kennedy, gub. « Juozas Audėnas. Lietuvos Lais- 
tndicott Peabody ir majoras John Collins. ! vfa K®<"»«to narys, kalbės Va-

Meninę programą atliks: , ls,osios
1. Solistas Benediktas Povilavičius.
2. Komp. Jeronimo Kačinsko vadovaujamas Šv. Petro j 

lietuvių parapijos choras.
3. Onos Ivaškienės vadovaujamas tautinių šokių 

sambūris.
Lietuva tebėra pavergta ir jos žmonės tebekovoja 

dėl savo laisvės. Įpareigoti esame ir mes visomis jėgomis 
ton kovon dėtis ir iš jos nepasišalinti tol, kol Lietuva vėl 
atgaus savo nepriklausomybę- kol lietuvis vėl galės būti 
laisvas savo krašto šeimininkas.

Visi ateikime j minėjimą ir savo auka dosniai parem-’ 
kime Lietuvos laisvės kovą! Gausiai atsilankydami- paro- ’ 
dykime ir kitiems savo tvirtą pasiryžimą ir vieningumą! ! j 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS I 
BOSTONO SKYRIUS

Serga O Blakutienė

i » t 
t
j ROOFING and SIDING CO.
• t 
t • t t i 
t i i < i
i

Vasario 17 d. 2 vai. popiet 
MIT muzikos bibliotekoje 
bus smuikininko Izidoriaus 
Vasyliūno koncertas. Jam 
akomponuoja jo sūnus Vite- 
nis.

___________________ Programoj sonatos: Beet-
Minkų programa 1 valandą į hoveno A dur. Banaičio D 

‘ ______ Į moli ir Grigo C moli.
Minkų radijo programa

šį sekmadienį, vasario 16 d.. & Šimtą metų gyvensi.

Mass.. 02127.

Sandaros 7 kuopa vasario 
16 d. savo patalpose rengia ^sis nuo 1 vaL iki 2 vai. po 
banketą. Fiadzia 5 vai. pietų.
va., tai yra išKiimingam Ne
priklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimui pasi- 
caigus. Visi kviečiami atsi-j 
lankyti.

E. Alukonis ligoninėje

Edvardas Alukonis nuo 
sausio 13 d. guli ligoninėje: 
pirma Chalsea veteranų, o 
dabar Veteranų ligonijėje 
150 Huntington Avė., Bos
tone.

Iki šiol ligonis mažai tesu-

469 W. Broaduay, So. Boston 
AN 8-2150

DAŽOME IR TAISOME
Al Stecke F. Pukanasis 
Res.: 8 Faxon St. Natick 
Brockton 586-9272 655-0807

kJrv ”

i Telefonas: AN 8-2805
• Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETR1STAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

jeigu valgysi medų, 
pirkdamas pas lietuvį 
VICTOR THOMAS,X X 

$
Antanas Gus- | Reikalaukite auki,o.

Santvaras 5 ““.A kokybes medaus ir

Grįžo ii šaunaus parengimo 189 Pleosant St., 
Watertown. Mass.Rašytojai 

taitis ir Stasys
Į pereitą šeštadienį dalyvavo *
I ‘ g
\Vaterbury lituanistinės mo- S 
kyklos naudai rengto ba-i įlxxxxxxxsoooo«xx: 
liaus programoje. Ten jie'f 
skaitė savo poeziją, satyras 1»

So. Bostone 
lietuvių krautuvėse

stiprėjo. Linkiu jam grei- 
! madieni So. Bostono aukšt. mo-, Čiau grįžti prie savųjų

kyklos salėje.

dainuos vasario 16 d. Lietuvos 
nepriklausomybės . .paskelbimo 
sukakties minėjime.

humoristiką. Mūsiškiai me
nininkai waterburiečių bu
vo labai nuoširdžiai sutikti. 
Publikos buvo daug, buvo
atvykusių ir iš kitų kolonijų, 
r et iš New Yorko. Pats ba
lius buvo labai puošnus, po- , 
nios nusidailinusios praš- i 
matniom vakarinėm suk- 

Susirgo -F. - Gaidelienė. i niom. o meninė programa

N. J.

Negaluoja F. Gaidelienė

i Kavaliauskui, vainiko vieto ____ _________________
bu : i? paa.uk°i° ?15 LietuviųsolCtas Benediktas Pov.hvicius Į 

Staiga susirgo Ona Bla- Fondui. I

Linkime greičiau pasveikti, praėjo pakilioj nuotaikoj.

RISK PIER L!QL’OR COų INC,
19 RAMP STREET

COMMONWEALTH FISH PIER SO. BOSTON 
ATVEžAME Į NAMUS ........................DEvonshire 8-9027

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI, ŠAMPANAI 
Specialus dėmesys klubams, vestuvėms ar banketams 
Maloni krautuvė, kurioje lietuviai susitinka ir perka

pasirinktus gėrimus

S
u TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 

ALIEJAUS ŠILDYMU
FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“

1

kutienė, Irenos Manomaitie- 
nės motira. Ji paguldyta 
Mass. General ligoninėje.

P. Rožėnas Floridoje

Auka Lietuvių Fondui
Vasarvietės Country Club* 

Į (Ravham, Mass.) savinin-i
Bostono Teisininkų Drau- kas Pranciškus Rožėnas iš-j 

gija. mirus jos nariui Mečiui vyko į Miami- Fla.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

£ EE ir krautuvė įvairių prekių, 
i priderintų siuntiniams, pra- 
į neša, kad pagal naują cent

ro susitarimą su U. S. S. R.

I
/
į

i
i
iii

1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
diena.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

VNESHPOLSYETORG

įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku 
rie bus aprūpinti dalimis ir

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 Wes. BROADWAT. S.. 27. Mas,. Td. AN 8.8701 | tattymu pav automob.ljai.
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS Į motociklai, dviračiai, tele- 

kitas Rusios valdomas sritis. į vizijos aparatai, radijo pri
siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali- imtuvai, šaldytuvai, piani- 
ma siusti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė naį, akerdionai, siuvamosios 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs- mašinos, laikrodžiai, pal 
kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. . . ..
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAV 1- Į tu^iU » • ^in.T5C# J1
KAINA musu įstaigoje Į Sal’ rašyti lietuviškai.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au- Į Visos dovanos apmoka- 
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa- Į mos siuntėjo, gavėjas nieko 
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų į nemoka. Pristatymas garan 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas Į tuotas ir skubus, 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų » Cosmos Parcels Express 
katalogų.

ISTUG4 T.TETVVIšK V KKETPKTTfeS LIETUVI JK AT 1
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SAž’NTN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTIMAI APDRAUSTI.
Siunčiame •■u INTURISTO iiraiio.iimai®

Siuntiniai pri'mami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo .
8 vai ryte iki ? vai. vak ii- šeštadieniais nuo vai. ry*0 ’.ki 2 vai. popiet. |

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie-

f 
i 
i 
/ 
Į

2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas: Į
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet bumerio / 
ir kati’o. jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes j 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja. j
3. Dalių išlaidų garantija: J
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro- • 
lės dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. *. 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma. •
4. Lengvas mokėjimo planas: •
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka, f 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — į

j jūsų visos šildvmo išlaidos apmokamos lygiomis dalimis per / 
j 10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ. J
: 5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas: /
: Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums j 
? jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia • 
/ šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi : 
/ turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. Į

z 
ž 
ž

I
i
J 
r

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna 
Fuel ( o„ atsakome visus Jūsų klausinius ir padedame 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St^ Dorchester, Mass., 02124.

Corp.
359 West Broadvray 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

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

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

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

J Rūpestingai taisome

J

DOVANOS J LIETUVĄ

Siuskite dovanu sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patamau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc...veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die- 
n« Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r 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.

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ •
J Draudžiame nuo polio, viso- • 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- J 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. | 
i Visais insurance reikalais { 
« kreiptis: j
; BRONIS KONTRIM j

!
* Jastiee of thePeaee—Constable J 

598 E. Broadway t

So. Boston 27, Mass. ! 
! Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 •
Į--------------------------------- 1

į Dažau ir Taisau 1
£ Namus iš lauko ir viduje. 1 
* Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia. ’
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Satin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839

I Gazo šilimą permainyti S263
Telefonas: CO 5-5839

112 MT. VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS. j

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniai* 

pagal susitarim*
495 foltunbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Maaa.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

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

Namai ir Ūkis:
287 Conmrd Rd- Billerica, M 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

Savinhtkaa N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




