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61-MIEJI METAI

JAV lėktuvai bombardavo 
šiaurės Vietnamą

Komunistų partizanai užpuolė JAV karių stovyklas, 
nužudė 7 ir sužeidė 108 amerikiečių karius. JAV atkeršijc 
už tai subombarduodamos Šiaurės Vietnamo svarbias ka
rines stovyklas ir ginklų telkinius. Ką sako dėl to Kinija 
ir Sovietų Sąjunga? Kas toliau? -

Praeitą savaitę komunis- atlikti kariniai veiksmai yra 
tų partizanai P. Vietname tik atkeršijimas už JAV sto- 
rodė didesnį aktingumą. vykių užpuolimą, 
šeštadienį jie užpuolė net 3 Sovietų Sąjungos ministe- 
amerikiečių karines stovyk- ris pirmininkas Kosygin. ku- 
las. Vien Pleiku stovykloje' ris bombardavimo metu bu- 
užmušta 7 amerikiečių ka-!Vo šiaurės Vietnamo sosti
niai ii 108 sužeisti, dalis jų ; nėję. pareiškė, kad JAV žy- 
labai sunkiai- į gis yra” plataus masto pro-

JAV prezidentas sekma-į vokacija“ Šiat^ės Vietną- 
dienį davė įsakymą atkeršy-; mo komunisUi sako, kad tai 
ti komunistams, už tai su-Į „barbariškas žygis“, o rau- 
bombarduojant Šiaurinio į donoji Kinija — ’ tai pavo- 
Vietnamo svarbias karines: jinga provokacija“. Kol kas 
stovyklas, nes nėra jokių a- lai tik žodžiai. Kokių veiks- 
bejonių. kad komunistų par-• mų imsis komunistai, kol 
tizanai Pietų Vietname pa-, ka* dar nežinia, 
ramą gauna iš komunistų; JAV krašto apsaugos sek- 
v aidomo Šiaurės V ietnamo. i retorjus McNamara pareiš- 
O pirmadieni jau P. y įętna
mo ir JAV

LA L.,,1 IAV ...___________________rvv. nau jav via pajnuvju- 
sioš^viskam. Į Dag Nang 
uostą pasiųstas priešlėktuvi
nės apsaugos marinų batali-

jo bombardavimą, nes šeš
tadienį blogas oras sutrukdė 
įvykdyti viais numatytus už- on'as ‘sį i« Hawk pabūkiL 
davinius. Gen. Khanh zo-4 lėktuvams numušti. Laivy-
džiais. 70 (c numatytų taiki 
nių buvo sunaikinta.

JAV apie tuos įvykius pa
informavo kitas valstybes, 
tarp jų ir Sovietų Sąjungą, 
pažymėdamos. kad JAV ne-

nas taip pat yra parengties 
padėtyje.

JAV karių ir civilių šei
moms yra įsakyta apleisti P- 
Vietnamą.

Kaip ten įvykiai vystysismano karo plėsti ir kad jos „Teki „ega-
— Į Ii žinoti. Tai pareis nuo 

Vietnamo komunistų ir tų. 
kurie jiems padeda. Gal ši 
tas žygis jų nepamokė, ir jie 

į norės karo veiksmus plėsti 
Į toliau. 0 gal jie įsitikino 
I kad ir JAV kantrybė turi 
j saiką.

Dabar spėliojama, kodėi 
tas komunistų JAV stovyklų 
užpuoiimas sutapo su Sovie
tų S-gos ministerio pirm. 
Kosygino atvykimu į šiau
rės Vietnamą- Ar Kosyginas 
padrąsino vienamiečius. pa
žadėdamas savo paramą? 
Ar vietnamiečiai, susitarę su 
Kinija, norėjo Kosyginui pa
dalyti nemalonumą. Jis juk 
ten atvyko, norėdamas Šiau
rės Vietnamą atitraukti nuo 
Kinijos ir ten sustiprinti sa
vo Įtaką. Iš antros pusės, jis 

va,‘ su Vakarais veda derybas, 
žada net lankytis JAV. o čia 
jam Š. Vietname esant puo
lamos J A V stovyklos. O gal 
vietr amiečiai puolė, norėda
mi gauti daugiau paramos 
ir iš Sovietų S-gos? Spėlio
jimų gali būti daug. o tikro
vė tepaaiškės vėliau.

Kongr. John W. Byrnes. resp. 
iš Wis., gina savo draudimo li
goje sumanymą. Kai valdžia vis 
labiau spiria tok; įstatymą iš
leisti, tai nevienas lenda su sa
vo sumanymu, priešingu 
džios pasiūlytam.

Marvin Watson paskirtas Bal
tuosiuose Rūmuose rūpintis ad
ministracijos ir santykių su at
skiromis valstijomis reikalais. 
Jo metinė alga $28,500.

Prezidentas vyks 
į Maskvą

Prezidentas Johnson sa
ko. kad pavasarį laukiąs So
vietų Sąjungos min. pirm- 
Kosygino vizito, o rudenį 
pats žadąs vykti i Maskvą. 
Tai. esą. parodysia, kad šios 
tautos siekiančios taikos...

Chicagoje mirė 
Kazys Gineitis

Vasario 2 d. mirė Kazys 
Gineitis, gimęs įabo metais 
’lauragnuose. Velionis Į 
JAV at»yko pirmojo pasau
linio karo metu. Čia kurį 
laiką uirbo Draugo redakci
joje. trumpai reuagavo sie
tuvą, ve.iau išvyko į Londo
ną. ten dirbo Lietuvos pa
siuntinybėje, 192b m- buvo 
paskirtas generaliniu kon
sulu, 1932 m. tapo Maisto 
ii- Pienocentro atstovu, vė
liau buvo pasiuntinybės že
mės ūkio skyriaus vedėjas.

Velionis, be kitko, yra pa
rašęs storą knygą ’ Ameri
ka ir Amerikos lietuviai". 
Paskutiniais metais įdomių 
straips; ių parasyuavo Aau- 
jienoms.

Nepriklausomybės 
minėjimas N. Yorke

New Yorke Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
sukaktis minima vasario 14 
dieną 4 vai. popiet VVebster
Uo.ll 711G r llfk .Of. Man- nau ynu
hattan). Pagrindinis kalbė
tojas dr. B. Nemickas. meni
nę dalį atliks solistė I. Stan- 
kūnaitė. Operetės choras 
(vad. V- Strolia). tautinių 
šokių grupė (vad. J. Matu
laitienė ) ir Vaidilutės mažo
sios kanklininkės (vad. T. 
Dzikienė).

Minėjimas prasidės punk
tualiai- Aukos bus renkamos 
įeinant į salę.

Minėjimą rengia Alto 
skyrius ir visus kviečia daly
vautu

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 87 žmonės

Čilės lėktuvas atsimušė į 
Andų kalną ir sudužo- Žuvo 
51 čilietis, 29 užsieniečiai 
(jų tarpe vienas amerikie
tis) ir 7 įgulos nariai.

Pakely dingo 
$280,000 aukso

$280.000 vertės aukso din
go laive, vežant jį iš Pietų 
Afrikos į Angliją. Laivas 
buvo sustojęs keliuose uos
tuose. o vagystė tepastebė
ta tik laivui atvykus į South- 
ampton uostą Anglijoje.

Tame laive buvo vežama 
aukso 22 milionų dolerių 
vertės.

Indonezijoj drebėjo 
žemė

Indonezijos salose drebė
jo žemė. Vieno miesto net 
90' - sunaikinta. Žuvo 40 
žmonių-

Vytauto Maželio nuotrauka

Prof. Steponas Kairys. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
akto autorius ir signataras, miręs 1961 m. gruodžio 16 d. New 
Yorke, N. Y.

De Gaulle siūlo reformuoti 
Jungtinių Tautų organizaciją

De Gaule siūlo reformuoti Jungtines Tautas, grįžti 
prie aukso standarto, Vokietijos suvienijimo klausima
tegali išspręsti pati Europa.

Prancūzijos prezidentas 
gen. de Gaulle retai rengia 
spaudos konferencijas, bet 
kai jose kalba, tai vis pa
reiškia tokių minčių, kurios 
spaudoje ir kitur turi didelio 
atgarsio- štai ir vasario 4 d. 
tokioje konferencijoje jis 
pasakė, kad Jungtinės Tau-i 
tos neina tuo keliu, kuris bu
vo numatytas jas steigiant, i 
ir todėl jas reikia reformuo- j 
ti. T uo reikalu Ženevoje turi 
susirinkti penkios didžiosios 
valstybės — JAV. Anglija. 
Sovietų Sąjunga. Prancūzi
ja ir raudonoji Kinija — ir 
sutarti, kaip Jungtines Tau
tas reformuoti.

Reikia grįžti, sakė jis. 
prie tvirto aukso standarto, 
valiutos kursą remti ne do
leriu ir svaru, bet auksu, 
nes. girdi, visi pasaulio pi- 
r iginiai sunkumai atsiradę 
dėl to. kad piniginių atsi
skaitymų pagrindan deda
mas doleris, o ne auksas.

Vokietijos suvienijimo 
klausimu de Gaulle pasakė.

kad tai yra Europos reika
las. kad Vokietija negali pa
sikliauti ne Europos jėgom, 
siekdama susivienijimo. Jis 
tuo norėjo pasakyti, kad 
Vokietija negali savo saugu
mo remti kito žemyno jėga, 
suprask,—JAV.

De Gaulle pasiūlymai su
kels daug kalbų- Jungtinėse 
Valstybėse jie pritarimo ne- 
įas. nes jie perdaug prancū
ziški.

Viceprezidentas ir
i
Lietuvos laisvė

Jungtinių Valsty vių vice- 
Diezidentas Humohrev at-I * -----  -TS— —w
siuntė Alto pirmininkui L. 
Šimučiui laišką, kuriame, be 
ko kita. rašo. kad ”mes tiki
me sulaukti tos dienos, kai 

i Lietuvos žmonės vėl džiaug
sis savo tautine nepriklauso
mybe.

i

Keleivio 1905 metų 
kalendorius jau iš- 
parduotas.

Kelyje j Tėvynės laisvę
Mūsų kelias į tėvynės, o ir paskiro lietuvio laisvę 

prasideda ne nuo ” Auš ros“ ir netgi ne nuo Martyno Maž
vydo pirmojo lietuviško rašyto žodžio. Jisai išsineria iš 

į proistorinės tamsos ir pro mūs kojas vėl nusivingiuoja i 
‘ nepermatomų tolių ūkanas. Jis musų tautai kietas ir ašt
rus. nuklotas nesuskaitomom aukom ir begalinis.

Tik mes tame kely nueiname ribotą žingsnių skai
čių, — nevisada visi, nevisada tvirtai ir ligi paskutinio 
atdūsio.

Tik vriada toje kelionėje mūsų šviesias dienas vėl 
pasitikdavo naktis — tik visada greta herojų, drąsiai 
žengiančių už šalies laisvę mirti, iš paskos kiūtindavo 
niūrūs išdavikai, nuolankūs prisiplakėliai ir j šalis dairy- 
damies bailiai, ieškodami pigios garbės ar priešų pažadėto 
pelno.

Lygiai taip pat, kaip šiandien.
Kūrėjai ir mąstytojai išalkę ir basi toje kelionėj 

vesdavo į ateitį minias, jom skelbdami artėjantįjj laisvės 
džiaugsmą a;, apdainuodami juodon vagon nulinkusio 
artojo sielvartą, o persisotinę dykūnai greta skubėdavo 
ramion ir prabangion savo namų užuovėjon, apsunkinti 
medžiaginių gėrybių pertekliaus.

Lygiai taip pat, kaip šiandien.
Sukilę narsios prūsų giminės už laisvės viltį kovoje 

krauju aplaistė šventų ąžuolų šaknis, maitintojų dirvų 
grumstus ir pavergėjo pražūčiai suritintus tvirtovės ak- 

! menis, o brolis—dvasios vergas naktį priešam atskleidė 
duris į pilį...

Lygiai taip pat, kaip šiandien, taip pat kaip mūsų 
dienomis gyvybėm atpirktos ir vėliak prarastos tėvynės 
laisvės vieškely.

Iš partizanų ir beginklių žuvusių širdžių pro kruviną 
velėną stiebias gelstantis rugys, balta remunė ir numiru
sių akių mėliu pražydę vosilkėlės. o pavergėjo stalo tru
piniais pasotintieji dainiai apgieda džiaugsmo himnais 
priešo gerklei grėbiamąjį derlių ir nuteriotos tėviškės me
lagio liežuviu pagražintą peisažą.

Nesgi Už garbės atpildą ir pažadėtą lakalą nebe
įmanoma tylėti...

Ir šiandien priešo plerpianti dūda nustelbia kūkčio- 
jančią žuvusiųjų didvyrių našlių, sesučių ir palikusiųjų 
mylimųjų raudą, o plačiaburniai melo pranašai užrėkia 
tylų tiesos žodį ir įkyriai įtikinėja geležiniais pančiais 
surakintą kalinį, kad jisai dėvi sidabrinius rankų pa
puošalus.

Ir taip, kol plakamas žmogus apsvaigęs ima šlovinti 
klaikiu riksmu savo kankintoją, dėkodamas, kad šiandien 
gavo pusę vakarykščių smūgių.

Tokia yra mūs Lietuva, kai čia susirenkam į praras
tosios laisvės metines.

O kurgi žengiam mes tame gruoblėtam laisvės 
kovos kelyje? Tie mes, kurie tai regime per vandenų plo
tus. kurie tai girdime atklydusiuos graudžiuos balsuos, 
kurie išskaitome skurdžiuose giminių laiškeliuose?

Mes pakartotinai prisiekiame kovoti ligi pergalės ir 
skelbiam nepalaužiamąjį ryžtą ligi išvadavimo, o grįžę 
prie stalų vėl aptariame pertrauktus planus savo pačių 
ilgam, saugiam ir prašmatniam gyvenimui-

Mes garsiai tvirtinam. kad mylime savo senos tėvynės 
laisvę daug daugiau negu save, kad jai jokia auka nėr* 
perdidelė, o tamsiame kampe patikrinam pravertą savo 
piniginę, ar ne perdaug jai drebančia ranka atskyrėme.

Mes iškilmingom progomis pasižadam karta karton 
širdis širdin vis nešt lietuviškosios dvasios spindu’į ar 
per teikt palikuoniam prosenelių dainoje įlietą vargo grau
dulį. herojinių dienų atminimus ir akyse išsineštus Dzūki
jos ežerus ar Aukštaitijos mėlynų kalnelių ilgesingą tylą, 
o mūs vaikai — jau nebeištaria tėvų kalba pašventintojo 
vardo Nemunas...

Nejaugi mūsų laisvės kovos vieškelis pasibaigia prie 
mūsų ištaigingo namo durų?

Taigi. Kai susirinksim vėl į laisvės metines, nors min
timis pasikalbėkim patys su savim akivaizdoje išrikiuotų 
vėliavų, mūs nepriklausomos valstybės paliktų mums re
gimų ženklų ir žvelgiančių iš rėmų amžinybėn iškeliavusių 
už mus senelių bei veidų su spindinčiom jaunatvės va- 
sarom-

Jie mirė laisvės kovos kelyje, kad mes per amžius 
savo laisvoje tėvynėje gyventume, tai argi šiandien mes 
gyvenam mus priglaudusiojo krašto laisvėje tik tam. kad 
savo minkštoj lovoje numirtume?



H«IaDl3 ž-ūw,

„Keleiviui“ 60 metų !
Su šiuo numeriu Keleivis baigia 60-sius metus ir įžen

gia į naują dešimtmeti. Lietuvių išeivijos spaudos istori
joje tai labai reta sukaktis. Tokio amžiaus tesulaukė Sau
lė. prieš kelerius metus sustojusi eiti-

Kai 1905 m. vasario 9 d. pasirodė pirmasis Keleivio 
numeris, JAV-se jau buvo ėję net 36 lietuvių -lainkraščiai. 
bet iki minėtos datos. kiek čia rašantis žino. tepajėgė eiti 
tik Vienybė Lietuvninkų. Lietuva. Tėvynė, Darbininkų 
Viltis, žvaigždė ir Spindulys, o visi kiti sustojo.

Keleivio pasirodymo metai Lietuvoje buvo neramūs, i 
maištingi. Ir Keleivis, kai tik išaugo iš vystyklų, tuoj tapo 
maištingas: skatino, žadino svetimoje padangėje atsidū
rusius lietuvius nesnausti, mokytis, organizuotai siekti 
geresnės ateities, kovoti su visokiais laisvės priešininkais, ! 
nepamiršti savo gimtojo krašto, stengtis padėti jam tapti 
laisvam ir tt.

Keleivis visą laiką buvo drąsus ir atviras- Jis savo 
žodžio nevyniojo i pakulas, bet visiems tiesiai i akis tei
sybę drožė. Vieniems tai patiko, kiti dėl to ji visaip per- Į 
sekiojo, visokios davatkos jo skaitytojus iš savo namų 
varė. visaip juos pravardžiavo. Visokių kliūčių jam dary- j 
ta. bet nepajėgta jo sustabdyti: jis kas savaitė vistiek ke
liavo, galima sakyti, po visą mūsų žemę. nes jo skaitytojų 
buvo visuose kontinentuose. Buvo laikas, kada ir i Lietuvą 
jo tūkstančiai nueidavo, kol jos diktatūrinė valdžia jam 
visai durų neuždarė. Tos durys i tėvynę uždaros jam ir 
dabar, kada ją valdo komunistai.

Taip nuolat grumdamasis su įvairiomis kliūtimis. 
Keleivis keliavo ištisą 60 metų ir yra pasiryžęs ir toliau 
keliauti, nes dar jam yra daug svetingų namų. kuliuose 
jis yra kas savaitė nuoširdžiai laukiamas- O kol tokių na-; 
mų bus pakankamai, jam nebus baisios nei vasaros kait-, 
ros. nei žiemos šalčiai. — jis lankys savo skaitytojus kame 
jie tik bebūtų.

šitos sukakties proga būtų maionu, kad kuo daugiau 
Keleivio skaitytojų pasisakytų, kaip jie Įsijungė Į Kelei
vio seimą, kas juos tam pažadino. kas laikraštyje jiems 
labiausia patikdavo, kuo jis jiems patarnavo anose gyve
nimo sąlygose. — kad atsiųstų savo Įdomesnių atsiminimų.
u Kel ~iv iu susijusių. . laidoti Kazimierinėse“—bu- klebonų leidimą, jie tvt

Įdomu būtų išaiškinti, ai dar daug yra to ių. une VQ pj17nojj visuomenės reak- ir kapų administracijos rei- 
skaito Keleivi nuo pat jo pasirodymo. Kol nebuvo miręs cjja j įjoję vietoje paskelb- kalą- Atėmus iš jų tas pa- 
bostonietis optometristas J. Pašakarnis. tol jis buvo lai- žinią, kad lietuviškos šv. reigas ir privilegijas., leidi- 
komas naciu pirmuoju Keleivio skaitytoju, nes jis buvo Kazimiero kapinės perimtos mą kurijos nustatyta tvarka 
redakcijoje kaip tik tuo metu. kai buvo spausdinamas administracijom Rasinis galės duoti bet kuris parapi- 
laikraščio pirmasis numeris. Jis tada jį gavo ir nuo to laiko
iki mirties Keleivi ir skaitė- Kas dabar yra seniausieji '
Keleivio skaitytojai, mes nežinome. Būtų malonu, kad • 
atsilieptų tie. kurie jį skaito nuo 1905 metų.

Neabejojame, kad šia proga ir mūsų nuolatiniai 
bendradarbiai dar labiau savo plunksnas pasmailins ir 
taip pat dar su Įdomesniais rašiniais pasirodys.

Keleivio šeima dar pakankamai didelė, bet kas ne
nori. kad ji būtų dar didesnė?! Toki norą turi ir Keleivis.
Ir. rodos, būtų visai nesunku tą šeimą padidinti, ar gal net 
padvigubinti. Juk visai nesunkus dalykas kiekvienam 
skaitytojui prikalbinti dar vieną naują. \ ienas gali pri
kalbinti ji išsirašyti savo giminę, draugą ar pažįstamą, ki- į 
tas savo svečią ar švenčių bei sukakčių progom padovano-1 
ti jo prenumeratą pagerbiamam asmeniui vietoje kurios ' 
noi-s kitos nereikšmingos dovanėlės- Jeigu jau tai negalėtų 
padalyti visi skaitytojai, tai jeigu tik tūkstantis ar penki 
šimtai taip padarytų. — kokia didelė parama būtų laik- j 

i aščiui! Jis, medžiaginiai sustiprėjęs galėtų ir savo skai-; 
tytojams dar geriau patarnauti. Pamėginkime. Mes skelb- i 
sime tuos aktinguosius šeimos narius. Įdomu, kas bus pir
masis, antrasis, trečiasis ir tt.

Yra Įprasta kurios nors asmeninės sukakties proga 
prisiminti savo gimines, draugus ir juosta ar kita dovanė-1 
le pradžiuginti. Ar Keleivis nėra jūsų ištikimas draugas? i 
Tik prisiminkite, kiek kartų jis jus suramino, palinksmino, i 
patarė Įvairiuose reikaluose, jus švietė ir atkakliai gynė į 
jūsų. kaip ir kiekvieno darbo žmogaus, interesus. Per dau
gelį metų Keleivis yra dažnai patarnavęs ypač Bostone ir , 
jo artimesnėse ar tolimesnėse apylinkėse visoms kiek di
desnės visuomeninės reikšmės organizacijoms, savo 
skiltyse skelbdamas jų parengimus — sukaktis, banketus, 
koncertus, vaidinimus, susirinkimus- Ar dėl to jis nevertas 
jokios dovanėlės, rimto 60 metų amžiaus sulaukęs? Žino
ma. kad vertas! Tie visi klubai, draugijos bei kitokie vi
suomenes susibūrimai bent šia proga turėtų jam nors kiek 
atsidė'r )ti ir jį sustiprinti, kad ir ateityje galėtų taip pat 
jų veiklą remti.

Keleivis yra dėkingas ir tiems asmenims, kurie Įvai- 
į iomis progomis prisimena jo Maikį su tėvu ir daugiau ar 
n a žiau atsiunčia tėvui tabakui ii Maikiui—-knygoms. Ti
ki m?, kad bus tokių, kurie ir šios sukakties dienomis juos 
prisimins, todėl iš anksto jiems dėkojame.
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v ia, Sū. BOSTOil

Tai Mariner 4. kuris nuo lapkričio 28 d. skrenda į Mar
są ir jau nuo žemės 12 mil. mylių nutolęs. Liepos 14 d. 
jis turi būti arčiausia prie Marso ir tada iš ten siųs į 
žemę nuotraukas.

Kas kitur rašoma
VYSKUPAI NUSAVINA momentas čia kol kas kelia-
LIETUVIŲ JSTAIGAS mas 1'ei^1°- Ik>fiol buvo 

taip. kad ką palaidojus šv.
'Dirva“ sausio 27 d. lai- Kazimiero kapinėse reikėjo 

doje rašo: , gauti vieno iš dešimtiesChi-
na ra n i iii - — — 

tvarkė
i ai VICKKZCKZ nrazlAc nnomic . Pacrnc’ CTCTVCJ ------------ ’lwtuvižkii‘”------

Tai Titan 2, paruosta. Cape Kennedy stovykloje. Fla.. 
dviem lakūnam Grison ir Young skristi j erdvę. Numa
toma. kad jie 7.000 svarę kapsulėje skris t su puse va
landų tris kartus aplink žemę.

SUKAKTI
Naujienos sausio 30 d. lai

doje šitaip rašo apie Kelei
vio 60 metų sukaktį:

"Keleivis“ praneša, kad 
šių metų balandžio 25 d. bus 
jo 60 metų sukaktuvių ban
ketas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje.

"Keleivis“ yra seniausias 
ir populiariausias lietuvių 
savaitraštis.

"Kiti lietuvių savaitraš
čiai giriasi esą senesni, bet 
jie buvo sustoję ir paskui vėl 
pradėjo eiti. visai kitų 
žmonių leidžiami ir panau
dodami seną vardą.

"Taip galėtų pasigirti 
kiekvienas žmogus, kuris 
nešioja Adomo vardą, nes 
pagal šv. Raštą Adomas bu
vo pirmas žmogus, kuri pats 
Dievas nulipdė iš molio. 
Kiekvienas Adomas galėtų 
sakyti esąs seniausias žmo
gus pasaulyje.

Šitaip reklamuoja "Vie
nybę“ Vyt. Sirvydas.

"Keleivis“ ėjo nesustoda
mas per 60 metų- Todėl ši jo 
sukaktis yra svarbus Įvykis 
visai lietuvių visuomenei“.

KAM NESUNKU PINIGUS 

RINKTI

Iš vyskupo V- Brizgio pa
sikalbėjimo su "Draugo“ re- J 
daktorium sužinom, kad lie-1 
tuvių koplyčiai Washingto-| 
ne jau surinkta ir sumokėta I 
$220.000. kad dar reikės1 
mokėti $105.000 ir kad taii 
daliai kasoje jau yra $44., 
000, o mokėjimo terminas J 
tik kitų metų pradžioje.

O Lietuvių Fondas kiek 
metų jau renka ir tik dar per 
$100.000 iš užsiūtų kišenių 
teiškrapštė !..

Balandžio 25 d. So- Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos 
didžiojoje salėje bus Keleivio sukaktuvinis banketas.

Kitos organizacijos tokius banketus rengia kasmet, 
o Keleivis tik vieną kartą per 5 metus, todėl tikime, kad 
jis bus gausus. Jame bus progos Bostono ir apylinkės ke
lei viečiams susitikti, pasikalbėti, susipažinti su Keleivio 
redakcijos ir administraejos narais. Bus progos ir malo- 

j niai pasivaišinti bei smagiai pasilinksmint.. Todėl Įsidė- 
' mėkite tą dieną ir pasiruoškite, kad niekas negalėtų su- 
trukdyti tame bankete dalyvauti- Iš anksto Įsigykite bilie
tą. Jo kaina tik $2.50.

Tą savaitę prieš banketą bus išleistas ir sukaktuvinis 
Keleivio numeris.
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Seses ir broliai lietuviai!
Ir 47-tąsias Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 

metines — Vasario 16-ją — švęsime ne laisvės triumfo 
ir džiaugsmo nuotaika, o susikaupimo ir ryžto dvasia. 
Vasario 16-tosios Aktas tebėra sovietinio okupanto su
tryptas. ir lietuvių tauta — išvien su likimo broliais lat
viais. estais ir kitomis sovietų pavergtomis tautomis — 
tebekovoja bendrą kovą dėl laisvės. Šioje kovoje lietuvių 
tauta privalo visų laisvę mylinčių žmonių talkos- Tačiau 
jos pirmieji talkininkai esame mes patys, laisvieji lietu
viai. Tam mus Įpareigoja Lietuvių Charta. skelbdama, 
kad ' darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovo
ja, kad atgautų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos vals
tybę“. Tam mus skatina Lietuvos laisvės kovos vadovybės 
kvietimas "padvigubinti savo tautini pareigingumą, dos
numą ii- ryžtą Lietuvos laisvės kovai“. Tai mums primena 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto. Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir Amerikos Lietuvių Bendruomenės vado
vybių sausio susitarimas visomis galimomis priemonėmis 
1965 metais dar labiau sustiprinti kovą dėl Lietuvos, dar 
veikliau Įjungti i tą kovą visus patriotinius lietuvius.

Šie Lietuvos nepriklausomybes atstatymo metinių mi
nėjimai ypač turi būti visų laisvųjų 'rietuvių laisvės įyžto 
demonstracija. 1964 metai buvo laisvųjų lietuvių vienin
gumo metai. Tegul 1965 būna darbo ir aukos metai Lie
tuvai !

Sesės ir broliai lietuviai! Nėra pakaito laisvei ir vals
tybinei nepriklausomybei. Ir savo kovoje dėl savo ar savo 
tėvynės laisvės ir nepriklausomybės mes esame nenuga
limi savo idealais, savo meile laisvei, savo kovinga dvasia 
ir savo nepalaužiamu pasiryžimu nublokšti nuo Lietuvos 
nelaisvės jungą!

VARDAN TOS LIETUVOS!

jos klebonas. Aišku, kad ir 
negrams, tačiau jų tarpe nė
ra labai daug katalikų. Iš 
principo segregacija kapinė
se tiek pat neleistina, kiek ir 
gyvųjų tarpe...“

"Grjžtant prie kapi
nių centralizacijos, rei
kia pastebėti, kad toks pat 
mostas taikomas ir senelių 
prieglaudom. Iki šiol buvu
sios parapijų administruoja
mos prieglaudos dabar per
eina tiesioginėn kurijos ži
nion- Savaime aišku, kad 
jos nebus tvarkomos pagal 
tautinius interesus...

"Visa tai sukėlė nemažo 
kartelio Chicagos lietuvių 
tarpe. Tiek dirbta, tiek triūs
ta. o lietuviškumui jokios 
naudos. Mitas, kad katali
kiškos institucijos patarnau
ja lietuviškumo išlaikymui, 
gavo naują smūgį (m. pabr- 
K. red.)-

”To akivaizdoje Chicagos 
Lietuvių Tautinių Kapų ad
ministracija gavo kelioliką 
pasiteiravimų, ar ten galima 
laidoti su bažnytinėm apei
gom. Iš tos pusės nėra jokių 
kliūčių, tačiau vargu ar tai 
bus priimtina dvasiškai vy
riausybei...“

BIMBA LAIMINA
A- Bimbos "Laisvė“ sau

sio 19 d. rašo:
"Veiksniai“ nesunaikino 

mūsų. veltui bus jų pastan
gos nutildyti ir naujuosius 
balsus už taikų sugyvenimą 
ir kultūrini bendradarbiavi
mą su Lietuva. Edvardas. 
Valerija ir Salomėja (Šulai
tis. Tysliavienė ir Narkėliū-' 
naitė. —Kl. redakcija.) ne
turėtų nusiminti, neigi išsi
gąsti. Laimės tiesa ir blaivus 
protas“-

Vadinasi. — pirmyn su- 
Bimba ir Mizara petys i pe-' 
tį!.. Nėra ko nusiminti, nes 
bus atlyginta...

PAMINĖJO KELEIVIO

L. Šimutis.
A. L. Tarybos 
Pirmininkas

J. Jasaitis, Prel. J. Balkūnas,
A- L. B-nės Tautos Fondo

Valdvhos Pirmininkas Pirmininkas

Kaip rusai „vadavo“ Varšuva* -7

Laukė už miesto, kol naciai išskerdė 100,000 lenkų

Sausio 17 d. Gomulkos 
komunistinė valdžia raus
dama iš gėdos buvo privers
ta "iškilmingai švęsti“ so-j 
vietų raudonosios armijos į-Į 
žygiavimą i Lenkijos sosti
nę Varšuvą (visiškai su
griautą) ir dėkoti Stalinui 
už lenkų sostinės išlaisvini
mą...

Negirdėti, kaip ta taria
mojo džiaugsmo šventė pa
vyko. bet štai ką kiekvienas 
lenkas po 20 metų karčiai 
savo širdyje atsimena:

Raudonoji armija jau
1944 metų rugpiūčio pirmo
mis dienomis pasiekė ir Įsi
tvirtino Vislos dešiniajame 
krante per artilerijos sviedi
nio atstumą nuo Varšuvos 
miesto, bet čia išsėdėjo ir iš
laukė iki sekančių metų —
1945 m- sausio 17 d. — nė 
piršto nepajudindama, kol 
naciai skerdė lenkus sukilė
lius mieste ir pati miestą pe
lenais pavertė. Lenkų -po 
grindis, kiek ten jo Varšu
voje bebuvo likę. padrąsin
tas “išlaisvintojų rusų“ pri
artėjimo. sukilo prieš žiau
rius Hitlerio okupantus. Su
kilėliai buvo daugiausia tik 
jauni moksleiviai, berniukai 
ir mergaitės, kurie išsilaikė 
ir naciams kruvino darbo 
davė per gerus pilnus du 
mėnesius, kol jų vadas gene- 
roles Bor-Komarovskis bu
vo priverstas pasiduoti. Kas 
liko nacių neišžudyta, dar 
gyvų likusių Varšuvos gy
ventojų likučiai buvo išvežti 
i mirties stovyklas Vokieti
joje. kiti iki paskutinio išva
lyti iš miesto.

Naciai, ištuštinę miestą, 
ėmėsi pagrindinai jį naikin
ti. Buvo dinamitu išsprog
dinta senoji pilis ir visi rū
mai bei viešieji pastatai, 
bažnyčios, knygynai, muzie
jai ir ištisi gyvenamųjų na
mų blokai. 1

Kai raudonoji armija, sa
vo vado maršalo Rokosovs- 
kio vedama, "iškilmingai“ Į 
Varšuvą Įžygiavo, čia "išva
duoti“ bebuvo likę tik tuš
čios, negyvos gatvės, krūvos 
griuvėsių ir degėsių- Naciai 
dar kartą sovietams gerai 
pasitarnavo — išvalė pus
antro miliono gyventojų bu
vusią Lenkijos sostinę nuo 
lenkų tiek. kad ir po to "iš
vadavimo“ sekančiais 1945 
metais beprisirinko vos 153, 
000. o kai Rokosovskis Įžy
giavo. visos Varšuvos griu
vėsiuose bebuvo likę keletas 
tūkstančių pusgyvių badmi- 
rių kovotojų ir invalidų. 
Toks totalinis buvo Varšu
vos sunaikinimas, kad jos 
naujieji okupantai rusai bu
vo nusprendę Varšuvos dau
giau nebeatstatyti ir Lenki
jos sostinę visam laikui per
kelti Į Lodzę. Mat. Varšuva, 
kaip ir Krokuva, buvo lenkų 
tautinio pasididžiavimo ir 
atsparumo centrai, o Lodzė 
stambiausias Lenkijos pra
monės centras, dėl to dau- 
biau darbininkų ir čia. su
stiprinant komunizmo bazę, 
daugiau vilties per Lodzę 
išplėsti komunizmą visoje 
Lenkijoje.

Maskoliai dar anksčiau 
Katyno miškuose išžudę be
veik visus buvusios laisvos 
Lenkijos karininkus (apie 
15.000j. dabar leidę naciam 
išžudyti sostinės jaunuome
nės likučius, tikėjosi lengvo 
darbo visą Lenkiją komu- 
nistinant ir Į "broliškas res
publikas“ įjungiant. Bet ne
visiškai taip pasisekė. Pir
miausia. lenkai gaivališkai 
puolė grįžti ir atstatyti savo 
sostinę, toliau — pasistengė 
ir pati komunizm } šiek tiek 
perdažyti iš kruvinai raudo
no maskoliškojo Į ružavai 
raudoną lenkiškąjį. Toli
mesnė istorija jau žinoma-

J. Pr.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA- Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

LIETUVIAI KITUR ■ar—

HAMILTON, ONT- nių Namų statybai. Susidū
rus su tomis kliūtimis, tenka i 
ieškoti išeities, tenka galvo- i 
ti apie turimų namų parda
vimą. Už juos prieš 9 metus 

Hamiltone ir apylinkėje 1 buvo mokėta $175,000. Apie

Gana kenkus lietuviškam 

darbui

gyveną lietuviai suorganiza 
vo bendrovė ”Lietuvių Na

pusę tos sumos patys namai i 
išmokėjo, o už prieš 3 metus 

ir Šerais sudėtais pini- pirktą sklypą mokėta $40. 
gaiš nupirko namus, kurie 000. dabar už jį siūlo $125. 
vadinami Lietuvių Namai. 000. Taigi, visa tai parda-1

Šitie namai turi 21 butą. \ ™ atlikt« šunta, ir nu
keltas krautuves ir kino te- P,rKUS ne sklypą, bu-

tų galima pastatyti naujus 
tinkamus namus.

mai“

atrą Delta. Jie lietuvių vie
šosios veiklos reikalams nė
ra tinkami, todėl prieš 3 me
tus L. N. valdyba miesto N. priešininkas- Jis sušaukė 
centre nupirko žemės skly- patikimus parapijonis ir ga- į 
pą. tinkamą L. N. statyti- vo jų "pritarimą“ statyti

Klebonas yra didelis L.

Tai nesudarė didelių sunku
mų. Jie prasidėjo, kai pri
eita prie statybos sumany
mo vykdymo.

Hamiltono lietuviai yra

savo Jaunimo Centrą- Tai 
bus paiapijos namai, ir to
dėl jie bus vyskupo nuosa
vybė, kuris su jais galės pa
sielgti taip, kaip norės. Lie-

>S»‘

suskaldyti į dvi stovykUs:|tuviams-'ie nePriklausys- 
vieni lemia Tautinių Namų; Todėl kaip vadinti šitas 
statybą, o kiti susisuko lizdą pastangas sutrukdyti L. Na- 
klebonijoje ir kenkia Tauti- mų statybą?

Tuščios betgi jūsų pastan
gos. L- Namai bus pastatyti, 
jie bus visų lietuvių nuosa
vybė. jie sustiprins vietos 
lietuvių veiklą, o jūs turėsi
te gėdytis, kad kenkėte jų 
statybai. Todėl verčiau da
bar susipraskite, nesiduoki
te už nosies vedžiojami ir 
junkitės į L. Namų bendro
vę. Juo greičiau namus pa
statysime. tuo bus geriau vi
sai lietuviškai kolonijai.

Šerininkas

I

ĮDO.HO5 KNYGOS 
ROMANAI

Alė Rūta, KELIAS 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kaitos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl.. 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl., kai
na $2.50.

Alė Rūta, PRIESAIKA
Didžioji meilė. 11 d., roma
nas. 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą. SIKSNO 
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.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NU GIESME, premijuota? 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

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

Alovzas Baronas: VIENI 
SI MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na $ 1.50.

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

Juozas Švaistas: JO SU 
ŽADETINE. premiiu o t a ? 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4 OO

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas. 279 nsl. 
kaina $3.90.

Vvtautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
pusk. kaina $4.50

Pranas Naujokaitis: U 
PELIAI NEGRĮŽTA I 
KALNUS. $09 pusi., kaine 
$5 00

Alė Rūta. MOTINO*
RANKOS, romanas apie 
motinos meile, ios tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais. 397 psl. 
kaina $4.00.

URUGVAJUS 

Griniečiai lietuviu kongr

Vincą* Ramonai: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.

PROPOSED 
MOHOLE

žmogus — neramus sutvėrimas. Jis nepasitenkina verž
damasis tik i padangę. Jam rūpi. ir kas yra žemės vidu
je. todėl sugalvojo šitokį gręžimo prietaisą, kuriuo Ha
vajų salose gręš žemėje 6 mylių skylę ir tirs plutą.

Sausio 10 d. buvo Dr- Ka
zio Griniaus Dr-jos narių 
metinis susirinkimas valdy
bos pirmininko M. Krasins- 
ko namuose. Susirinkimą 
pradėjus, visų pirma susi-! 
kaupimo minute buvo pa-' 
gerbtas gruodžio 16 d. New 
Yorke miręs Lietuvos nepri
klausomybės akto pasirašy
tojas Steponas Kairys.

Vienas iš darbotvarkėje 
buvusių klausimų, prie kurio’ nuo kraujo išsiliejimo sme- 
ilgiau sustota, buvo Pietų A-, genyse mirė žymus nepri- 
merikos Lietuvių III Kong- klausomos Lietuvos mažo-

Nauji akademikai: Pra- o
monininko K- Daveikio dūk- kurhause ir Jūratėje. Jis 
tė Elena Daveikytė baigė rengdavo pramoginės ir 
Buenos Aires universiteto programinės muzikos kon- 
teisių fakultetą ir jau prak- certus Karo muziejuje ir 
tikuoja advokatūrą. Alber- Valstybės radiofone. Tai bu
tas Stasiukynas po 7 metų vo lengvosios muzikos pio- 
studijų Vak. Vokietijoje Įsi- nierius Lietuvoje, mažojoje

WORCESTER, MASS.

Sandariečiai aukoja Altui

Sausio 31 d. buvo Sanda
ros 16-tos kuopos susirinki
mas- -jis nutarė Altui paau
koti $25. Be to. dar aukojo 
Petras ir Elzbieta Kalvynai 
$20. Juozas Matijošaitis $5 
ir P. Katauskas $1. Kiti ža
dėjo vėliau paaukoti.

Džiugu, kad diskusijose 
dalyvavo ir būrys jaunes
niųjų — P. Kalvynas. J. Ma
tijošaitis. J- Svikla, J. Stan
kevičius. A. šermukšnis. P. 
Kraunelis ir kt.

Vytauto parkas jau 

parduotas

Seniems žmonėms Gelbė
ti Dr-jos Vytauto parkas jau 
parduotas. Pirm. V. Mitri
kas ir sekr- J. Krasinskas 
iau pasirašė reikalingus do
kumentus ir gavo rankpini
gių $500. Nupirko namų sta
tytojas.

A. Kuzmickas nupirko 

vaistinę

Worcesterietis Aleksand
ras Kuzmickas nupirko vais
tinę Atholy. Mass.. ir ten 
netrukus išsikels gyventi.

Naikio ir tėvo kraitis

Nauja veteranų valdyba

Lietuvių karo veteranų 
_ , sausio 30 d. bankete buvo

vasaromis — Palangos prisaikdinta naujoji vado-

šie Keleivio skaitytojai, j 
siųsdami prenumeratą, at
siuntė dovanų ir Maikiui su 
tėvu:

S. Yeremskis. New Hvde i 
Park. N.Y., $6.

Po $5: M. Barauskas. De
troit. Mich-, E. Mikužiūtė. 
New York. N.Y.. P. Pilka. 
So. Boston. Mass.

Po $4: P. Simanavičius, 
La Combe. Altą. J- Tamo
šaitis. W. Lynn, Mass.

J. Morkūnas. Cramford 
N.J.. $3.

Po $2: Ciplijauskienė. 
Greit Neck. N-Y.. W. Urbo
nas, Brooklyn. N.Y.. A. Pa-Į 
lait, Phila.. Pa.. S. Zavackis. 
Tuscon. Ariz-, J. Masiulis. 
Jamaiea Plain. Mass.. J. Gri- 
gulis, Chicago. III.. Pilibai- 
tis. Nevvark, N.J.. A. Kaspe- 
ras. Chicago. III-

E. Stankevičius. Cuddy. 
Pa.. S. Cibulskis, Providen
ce. R.I., po $1.55-

Po $1.50: J. Matulionis., 
Flemington. N.J.. F. Pet
rauskas. Quebeck. J. Kay- 
tis, Hamden. Conn-. B. Pa- 
ramskas. Washington, D.C. i

J. Grabauskas. W. New 
York. N. J.. $1-25.
M. Trainavičius, Cleveland. 
Ohio-

Po $1: P. Shun. Cleve
land. Ohio. J. Mitchel. Wau-

vybė: vadas Juozas Drums
tas. jo padėjėjas Robertas 
Puišys, nariai — Antanas 
Račkus, K- Seniauskas. J. 
Kacevičius, G. Trumpaitis. 
J. šarkus. J. čiuplis. D. Se- 
tukas. R. Žemaitis. A. Pavo

kegan. miii. T>n.- d___ ___Denuias. i o-

gijo technikes inžinieriaus scenoje iškėlęs .lietuviškųjų; ,ig> Zavorskas< B. Ambra-
titulą.

LAWRENCE, MASS.

Šiemet Vasario 16 minėsime 

visi kartu

Per daugelį metų Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo sukakties minėjimas bū
davo daromas atskirai. Šie
met kilo sumanymas tą mi
nėjimą surengti visiems kar
tu- Toks nutarimas pagaliau 
padarytas atstovams susi
rinkus pas prel. Pranciškų 
Jurą.

Minėjimas bus sekmadie
nį. vasario 21 d.. Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje (41 
Berkeley gt.). Salės durys 
bus atidarytos 2 vak popiet- 
Programos pradžia 3 vai. po 
pietų.

Kalbės miesto majoras 
John J. Buckley. kongres- 
manas Thomas Lane. Jonas 
Urbonas, Lietuvių tautinės 
parapijos klebonas kun. Ju
lius Gaspariūnas-

Pagiindinis kalbėtojas 
bus šv. Pranciškaus parapi
jos klebonas prel. Pranciš
kus Juras.

Meninę programą atliks 
Lietuvių tautinės parapijos 
choras. Lietuvių Pil. Moterų 
grupė, Šv. Pranciškaus pa
rapijos dainininkai, solistas 
Charles Volungus ir kt.

Programai vadovaus Alto 
ir Lietuvių Pik Klubo pirmi
ninkas John A. Stundza.

Vėliau žemutinėje salėje 
bus vakarienė, kurią rengia 
Alto narės.

Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

vardu—
pirm. John A. Stundza. 

sekr- M. Stonie. 
ižd. E. Petkevičienė.

DETROIT, MICH- 

SLA 352 kuopos banketas

Šiais metais minėsime 47 
kai tą Vasario 16-ją. Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
prez. P. Dargis yra pakvies
tas Detroito Organizacijų 
Centro valdybos pasakyti 
pagrindinę kalbą sekmadie
nį. vasario 14 d. 3 vak po 
pietų Cabo Hali patalpose-

Ta proga SLA Detroito 
352 kp. valdyba savo prezi
dentui pagerbti šeštadienį, 
vasario 13 d. 6:30 vak Lie
tuvių namuose (3009 Till
man St.) ruošia vaišes.

Maloniai kviečiame visus 
SLA Detroito 352 kp.. 200 
kp- ir Grand Rapids kp. na
rius. jų draugus ir Detroito 
visuomenę atsilankyti.

Kaina vienam asmeniui 
$3.50. vietą iš anksto užsisa
kykite pas kuopos vicepirm. 
K. Navasaitį (tek 864-2577) 
iki vasario 10 dienos.

Jeigu kas iš anksto dėl 
laiko stokos vietos reužsisa- 
kytų. vis viena prašome atsi
lankyti, —vieta bus parū
pinta-

A. Sukauskas.
kuopos pirm.

ronto, Ont.. M. Vaitkus. Os- 
cala. Fla.. Einoris. Miami. 
Fla., J. Miltenis. Brooklyn. 
N-Y.. J. Buriauskas, Balti
more. Md.. P. Dainius. Port 
Coųuestte. B.C.. M. Bajorių- 
nienė. Chicago, III., A- Bak
šys. W. Palm Beatch. Fla.. 
W. Senkus. Chicago. Ilk. S. 
Žvirblis, Brooklyn, N-Y.. K. 
Malca. Shirley. N.Y.. A. 
Minkaitis. Dorchester. Mass. 
J. Lendraitis. Worcester, 
Mass., P- Jutelis. Sud.. Ont.. 
P. Kazlauskas. Detroit. 
Mich.. M. Balčiūnas. Det
roit. Mich.. J. Salas. Akron, 
Ohio. A- Pareigis. Millino- 
cket. Me., P. Juškienė. Det
roit. Mich.. P. Urbon. Ho- 
loyke. Mass.. W. Plaven, 
Hartford, Conn-. D. Pocius. 
Brooklyn. N.Y.. J. Charaš- 
ka, Brooklyn. N.Y.. C. Pet- 
kūnas. Phil-. Pa., J. Schultz. 
Wood’naven. N.Y.. S. Nor
vaiša. Ocala, Fla.. F. Kni- 
pas, So. Vienna. Conn-. K. 
Vilkauskienė. Hayward, 
Wisc.. S. Pazukas, Baltimo
re. Md-. S. Jovvalk Methu
en. Mass., J. Dent. Provi
dence, R.I.. A. Bačkas. Gis- 
come. B-C.. J. Doba. E. Hart
ford. Conn.. K. Bimbulys, 
Chicago, Ilk. A. Karlvn, 
Hartford. Conn.. L- Shlat- 
man. Hartford, Conn.. J. 
Stepp. Titusville, Fla.. -J. 
Gobis. Detroit. Mich-. F. Ur
bonavičius. Pittsburgh, Pa.. 
J. Ališauskas. Rochdale. 
Mass.. D. Kuprinskas. Chi
cago. Ilk. C- Meškauskas. 
Clevedand,. Ohio, A. Tom- 
kevičius. Montreal. Que.

Už aukas nuoširdžiai 
dėkoja

Keleivio administracija

melodijų grožį ir originalu
mą.

Mykolas Hofmekleris su 
savo kapela Londone įgrojo 
virš 40 plokštelių. Su ta pa
čia kapela plokšteles įdai
navo pirmieji mūsų mažo
sios scenos dainininkai Dol- 
skis. Ant. Dvarionas, Ant- 
šabaniauskas. Jis įgrojo 

atrodo, plokštelėse įr keletą lietuvte- 
*---- kos muzikos pynių, kuriomis.

V. B.

VOKIETJA

MIRĖ SMUIKININKAS
MIKAS HOFMEKLERIS

Eidamas 67 metus am
žiaus. Muenchene. Vokieti
joje. vasario 2 d

zevičius. J. Jurevičius, V. 
Matijošaitis. A. Rukšnaitis, 
J. Valentukevičius. S. Vas- 
ka ir V. Kraunelis-

Posto moterų vadovybę 
sudaro: A. Vaškevičienė. A. 
Kvaraciejienė. A. Lendrai- 
tienė. E. Berulienė. J. Lend- 
raitienė. A- Dailidienė, B. 
Kraunelienė ir R. Pinkienė. 
Jaunuolių orkestro banketas 

Jaunuolių Būgnų ir trimi-

resas San Paulo mieste sios scenos muzikos puošė- noriai naudojasi.

ir Amerikos lietuvių radijo j tų orkestras kovo 27 d. Lie- 
valandėlės dar ir šiandien; tuvių piliečių Klube rengia

(Brazilijoje) vasario 18-22 j lėto jas. smuikininkas ir ka- 
dienomis. Vienu balsu nu- pelos vedėjas Mykolas Hof- 
tarta kongrese dalyvauti- J mekleris.
Atstovu išrinktas valdybos i Visa muzikalioji Hofmek- 
sekretorius žurnalistas Albi- jerjų šeima ilgus metus ak- ordinu-

Už muzikinę veiklą My-J 
kolas Hofmekleris buvo ap-j 
dovanotas D.L.K. Gedimino

banketą. Dalyviai bus vaiši- 
, i narni Bostono pupelėmis.

Tai naujas dalykas.

nas Gumbaragis.
Mirė

Adoifas Zalanskas. 54 m-, 
Petras Aliukas. 46 m., ir Jo
nas Tamutis. Visi jauni vy
rai. paiikę jaunas šeimas.

nepriklau-
muzikinia-

! tingai dalyvavo 
somos Lietuvos 
me gyvenime.

Mykolo Hofmeklerio tė
vas buvo taip pat smuikinin
kas ir iki pensijos dirbo Val
stybinio teatro orkestre-

. .. Mvkolo brolis Leonas bu-
lietuvių gegužines, j jjaametis Valst. operos 
netoli viena kitos. ■ teatr0 kon<.eltmeisteris vė. 

Katalikų gegužinėje buvoj liau operos ir baleto bei V.

Be kitko, nutarta sureng
ti gegužinę.

Dvi gegužinės

Montevideo Tonkinson 
parke vieną sekmadienį ma
čiau dvi
Jos buvo

jaunimo ir senimo. Ten susi
rinkę žmoniškai linksmino
si: girkšnojo alutį ir daina
vo.

Komunistų gegužinėj jau
nimo beveik nebuvo, o vy
resniųjų. net moterų, daugu
ma buvo girtų-

M. Krasinska*

ARGENTINA
Argentinos lietuvių krep

šinio rinktinė ” Kovas“ ir
Urugvajaus "Vytis“ sausio 
10 d. rungėsi dėl pereina
mosios taurės. Taurę laimė
jo koviečiai 55:37 pergale.

Bolševikmety jis buvo at- Į 
leistas iš savo organizuotos 
kapelos dirigento pareigų, 
bet kiek vėliau buvo paskir
tas V. radiofono pramoginės 
muzikos vadovu.

Vokiečių okupacijos me
tu pradžioj gyveno Vilijam
polės gete, o vėliau buvo ka
linamas Dachau KZ-te. ..

radiofono dirigentas. -Jis bu
vo su visa savo šeima nacių 
sunaikintas netoli Vilniaus.

Jauniausias brolis Ruva. 
grojęs ilgesni laika Mykolo 
kapeloje, yra Tel-Avivo sim
foninio orkestro čelistas.

Visa Hofmeklerių šeima
vra kilusi iš Vilniaus miesto- . , . . ..
Lenkams okupavus Vilnių.; P"es k«lenus metus »
ji persikėlė j Kauna ir čia į-i -^uenc en3-
sijungė į Lietuvos muzikinę gu Mykolo Hofmeklerio 
veiklą, joje aukštai iškilo ir mirtim vė! užsiskleidė am- 
daug nusipelnė. į žiams vienas nepriklauso-

Mykolas Hofmekleris čia mos Lietuvos spalvingo kul- 
suorganizavo savo kapelą ir tūrinio gyvenimo lapelis, 
visą laika grojo Metropoly, j daugeliui iki šios dienos gy- 
Versaly. Konrado kavinėje, > vai įsirėžęs atmintyje-

Jo šeima nebuvo
kinta. Mažametę dukterį iš
gelbėjo Jėzuitai, tarpinin
kaujant Stasiui Santvarui.

Po antrojo pasaulinio ka
ro Mykolas buvo išvažiavęs 
į Tel-Avivą. Palestinon, bet 
dėl nepakeliamo klimato

Žodžiai sau. darbai sau
Turime ir tokių, kurie, ro

dos, dirba Įvairius visuome
ninius darbus, bet kai užsi
menama apie aukojimą Lie
tuvos laisvinimo reikalams, 

sunai-Įtai piestu stoja —neduoda
nė cento.

J. Krasinskas

CLEVELAND. OHIO 

V. Kasiulio paroda

Vytauto Kasiulio kūrinių 
paroda atidaryta vasario 7 
d- International galerijoje 
(13218 Superior, prie Euc
lid Avė.) ir tęsis iki kovo 7 
d. Nuo antradienio iki penk
tadienio atidalyta vakarais 
nuo 6 iki 9 vai., o šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 
2 iki 7 vai. vak.

Keleivio prenumeratą - gera 
dovana visokiomis progomis
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Iš pavergtos Lietuvos
Ūkio srityje: Stepono Kairio nueitas kelias

J. VLKS

(Tęsinys)

Po pirmojo pasaulinio ka
ro visose ūkio šakose Lietu- 
vai teko naujai atsikurti. Jei 
carinės Rusijos paskutiniais 
Lietuvos valdymo motais vi
sų gyvulių, t. y. arklių, ra
guočių. avių ir kiaulių būta
3 mil. 859 tūkstančiai, tai po Vos atsirado St. Kai.ys Kuri laiką LSDP spauda 
karo ių beliko 2 mil. 316 ( Kaune, tuoj buvo suorgani- visai negalėjo pasirodyti, ir 

- zuota> iaikra*čio "Socialde- pati partija buvo uždaryta, 
mokratas“ leidimas.

tūkstančių- Skaudžiausiai 
nukentėjo arkliai ir raguo
čiai. Ju po karo nebeliko 
nei pusės. J

O štai 1940 m. Lietuvos' 1919 ,n' lugSėjo 16 d' Laik
ganyklose jau ganėsi vien 
tik raguočių 4,i^2.2b0. iš 
kurių 2.34t>,6tX) melžiamų 
karvių. Viso gyvulių skai
čius padidėjo per Lietuvos 
nepriklausomybės metus be- 

i veik šešis kalius. Ir tie turi
te Lietuvos nepriklausom? bės kovu lauku surinktu akmenų prie rni gyvuliai Į Jot U vos Žmogui 
Nežinomojo Kareivio kapo Karo muziejaus sode'yje pastatytas

paminklas, kur; komunistai nugriovė.
nese dešimteriopai daugiau 
naudos, negu Rusijos oku

Utlf.; l i i

1939 m. vasario
Jo pirmas numeiis išėjo J° socialdemokratų "Min ( 
19 m. rugsėjo 16 d- Laik- tis“- St Kairio žmonos re- 

rascio redaktorium bu.o bt. daguojama. Tai buvo visuo- 
Kairys. 19z9 m. gegužės 3 menės, politikos ir literatu-; 
o. pvucija .aikrasų uždarė. \os mėnesii ismažo formato. 
Tada jo vietoje pradėjo ei- žurnalas. Ir šio žurnalo 
ti ”i>a-oo oalsas". tokiu pat visil vedamųjų straipsniui 
vardu seniau ėjęs \ uniuje- autorius buvo St- Kairys.
Policijos veiksmas buvo ap- Pirmame to žurnalo 
skųstas teismui. Teismas pa- neryje »tr. ”Mea ir vėl“ St.

nu-

naikino policijos uždraudi 
mą. ii ’ socialdemokratas’

pavijos meiis, „^3^ į9k? "h « M

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

t _

Dr. Jonas Basanavičius 
patriarchas (1851-1927).

— Lietuvos atgimimo

Kairys šitaip pasisakė:

”{vy kusių faktų argu- 
mei.tai veikia ir mus. Reta 
idėjine srovė šiais laikais 
gavo pergyventi tiek mora-i 
lių smūgių, skaudžių sukrė- ‘ 
tinau ii abejonių, tiek kartų* 
grįžo vėl ir vėl naujai patik
rinti savo ideologijos pa
grindus, kaip mūsiškė.

dėjo eiti. 1933 m. birželio 
16 d. Kauno komendantas 
laikraštį galutinai uždarė.

Čia suminime tik tą vieną 
atsitikimą iš LSDP leistų 
laikraščių vargų- Po 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmo 
LSDP spauda buvo visaip 
persekiojama, cenzūros aky
liai prižiūrima, ir laikraščiai 
neturėjo progos įvairiais 
klausimais pasisakyti. Ten
ka pastebėti, kad Lietuva sa-

tUtių ūkininkų jie buvo jau 
moderniškai prižiūrimi iretą ir jo kūrybą bus paskelb

ti vertinimai. Poetas seniau 
daugiausia kūręs patriotinę 
poeziją. Jis buvo vienas pa-

teatrai (ne Vilniaus ar Kau- jėgiausių ir populiariausių .... .
no) atkreipė dėmėsi i lietu- nepriklausomos Lietuvos j netun nei tokio gyvulių skal
vių dramaturgijos klasikus, poetų. Antiuoju bolševikme-, ciaus, nei tokios naudos, ko- 
Klaipėdos teatras pernai čiu buvo suimtas, išvežtas !! laisvos
buvo pastatęs V- Mykolaičio

"Žentas“ Šiauliuose ir 
dėmesys lietuvių kia-ikarus

Kai kurie Lietuvos

auginami.
(E) O iki šiol pavergtos Lietu

vos gyventojai dar ir dabar

Sibirą ir tik 1956 m. rugpiū- valstybės metais-
-Putino Valdovą, o Šiaulių čio mėn. grąžintas į Lietuvą, 
teatras š. m. sausio mėn. Pa- 1959 m- pareiškimu spaudo- 
statė V. Krėvės Žentą ir at- je jis buvo atlikęs prievarti-

Nepi iklausomybės metais 
žymiai pakilo dirbamos že
mės plotas, o taip pat ir gau-

eity numato pastatyti Skir- nę "atgailą” ir jo vėliau su- namas derlius iš tos žemės.
gailą. Šiauliečių pastatytam kurti eilėraščiai jau atspin- Aplamai, patiems lietuviams '° necenzūruojamą spaudą 
Žentui paskyrusi ilgoką di reikalavimus, kuriems savoje žemėje šeimininkau- 
stiaipsnį "Korr.j. Tiesa” privalo paklusti Lietuvoje jant. javų derlius iš vieno ha
(nr. 10) keistai aiškina, ko- gyvena kūlėjai. Pagal J. žemės ploto padidėjo 20'c. 
dėl dabartinės Lietuvos jau- Macevičių Pergalėj (nr. 1). Tokio derliaus iki šiol pa- pei\ eismo, 
najai kartai svarbu pažinti po "ilgų ir kartais skaudžių vergtos Lietuvos ūkis nėra gj KaįryS gjiįaj pergyve- 
klasikų kūrybą scenoje. Esą. ieškojimų bei išbandymų jis sulaukęs.
ji turinti miglotą supratimą surado pati šviesiausią tiks- Carinės Rusijos metais 
apie tėvų jaunystę, ano me- ’ą ir pačią didžiausią pras- Lietuva neturėjo nė vienos

turėjo tada, kai ji buvo lei 
džiama slaptai ir spausdina
ma Tilžėje ir iki gruodžio

to luominius-klasinius prieš- 
taavimus ir darbo žmonių 
socialinę padėti.

69 m. sulaukės A. Miškinis 
suradęs "šviesiausią tikslą“

KAS VASARIO 16 AKTO Stulginskis. Po to S. Nai-uta- 
į T*r*rvo 11 tc \ i čius, J. \ įleisis. M- Bir

žiška ir S. Kaily s iš Tarybos 
Tai idomus klausimas. Is- pasitraukė ir tik 1918 m. va- 

, . w torijos profesorius Z-Ivins- ^rio 15 d., kai Taiybos dau-
busios Purkos akyse. Mes kurįs turėjo progos Lie- guma priėmė nepriklauso- 
?ino™e- kad dai bo žmonija. tuvos Taiybos protokolus mybės paskelbimo tekstą S. 
kovodama uz savo idealus, skaityti, rašo. kad 1918 m. Kairio redakcijos (be kon- 
gali dešimt kartų pralaimė- g d. Lietuvos Tarvbos j-ėjusieji grižo Ta.
ti. netekti didžiulėmis aud- posėdyje gruodžio 11 dienos rvbon ir sekančią diena ak
lomis iškovotų laisvių ir pa- nutarimui panaikinti (tuo tas buvo paskelbtas. P- Kli-
gali" UprSXriimkruS>šč1ai’ "utaJ'imu L-Taryba pasiža- mui padarius tekste vieną 
g- L P T u - • .klu°Psfiai da stoti uz nepriklausomos kita redakcinę pataisą, 
rinktus kultunmus turtus. Lietuvos amžiną ryšį su Vo-
bet negali prarasti savo įsi- pagnndu, Kel. red.) S. Kai- 
tikmimų ir savo nepalaužia- lyg pasiūiė Tarybai formu. 
mo atsparumo ir tuo pačiu ję kurį tjk redakciniai sky

rėsi nuo nepriklausomybės

”Bei mūsų pergyvenimuo
se niekuomet nebuvo kata
strofiškų nuotaikų ir noro 
daryti salto mortale nuste

no spaudai daromas kliūtis. 
O tos kliūtys buvo daromos 
ypač socialdemokratų spau
dai. Todėl neiškentęs ir Lie-savo aukštosios mokyklos.

. . . - j - skirtos žemės ūkiui, o taip • tUVos nepriklausomybės me- i savo geresnės ateities,
šiais metais pasu odysian- pat net ir vidurinių įvairių, uis jis išIeido pora atsišau-

mę.

ti poeto, naujų eilėraščių amatų mokyklų. Gi Lietuvos! kimų'h'viėnš knygeVba-1 .JįŽL š*“
knyga Arti prie žemes"- nepriklausomybes metais! ir laminai iiu-
Miškinis. palyginti, labai buvo įkurta Dotnuvoje Že-| sdenkdamasPsu primestais'gaIėta* tikrum°Je pasilieka buvo 12 balsų, 2 susilaikė n 
kukliai minimas, dar verti- mės ūkio akademija ir veikė cenzūros reikalavimais- 

(E) Š- m. sausio 29 d. po- namas ir kaip vertėjas, iš- krašte 76 įvairių amatų ir
etui Antanui Miškiniui suė- vertęs \V. Whitmanno "Žo- specialybių vidurinės mo
jus 60 metų gimimo sukak- lės lapus”. Šekspyro Aud- 
čiai. netenka abejoti, kad a- rą”. "Dvyliktąją nakt.“ ir
pie Lietuvoje gyvenantį po- daugeli kitų veikalų.

specialybių 
kyklos. kuriose mokėsi 
8.263 jaunuoliai ir mokyto-1
javo 979 mokytojai.

Pramonės srityje:

Carinės Rusijos metais 
Lietuvoje pramonė nebuvo 
išvystyta. Jei kai kurios di
desnės pramonės įmonės ir 

Jei cal nevisi supratome. 268 mokytojai, mokėsi 381.! pradėjo tada veikti, tai jų

Vasario IS d. akto pasakoje
bių užteko visiems gyvento
jams ir vidaus rinkoje buvo 
jų perteklius.

neįveikiama, o kartu ir mes 3 buvo prieš, jų tarpe A 
su ja, nes mūsų siekimai y- Smetona. Be kitų. S. Kairio 
ra darbo žmonių siekimai- rezoliuciją palaikė kun. J. 
Jau dėl to vieno mes norime Staugaitis, kun- Petrulis, P. 
Dasakyti geriausiems grabo- Klimas. K. Bizauskas ir A. 
riams: j Stulginskis.

I

Vadinasi. 1918 m. vasario 
16 d. paskelbto Lietuvos ne
priklausomybės akto teksto 
autorius yra pernai gruo
džio 16 d. New Yorke miręs 
prof. Steponas Kairys-

Pats S. Kairys, būdamas 
labai kuklus, prieš kelerius 
metus yra rašęs Keleiviui, 
kad jis "negali to nuopelno“ 
savintis vienas, nes Taiybai 
pateiktas akto tekstas buvo 
visos "opozicijos“ patvirtin
tas. Pagaliau ne tiek jau

J. Vlks

Tutėkime galvoje, kad vi
sa tai atsiekti nebuvo leng
va, nes šalis, pradėjusi savo 
nepriklausomąjį gyvenimą, 
neturėjo nei patyrusių dar

Ui juste pajutome, kad 1918 148 mokiniai. Veikė 93! gamyba buvo skirta ne tiek j bininkų. nei kapitalų. Bet
* . . _ — • i . i I I latiivoi Violr irvirvo- I ĮlPtlIVIfil hnyn V n mm lrin*v_aukštesniosios mokyklos su 

27,596 mokiniais ir 8 aukš
tosios su 5986 studentais-

m. vasario 16 d- Lietuvos 
nepriklausomybės akto pa
skelbimas mūsų tauta paky
lėjo. kūrybiškai paskatinu 
plačiau ir giliau veikti. Lie
tuvos vardas išgarsėjo, ir ji 
Ūpo pilnateisiu Tautų Są
jungos nariu. Lietuvos žmo
nių gyvenimas pasidarė . . , .
šviesenis. turtingesnis, sotes-^.mokyklose, ir besimo-

Carinės Rusijos valdymo 
metais Lietu-a neturėjo sa
vo aukštosios mokyklos—u- 
niversheto. Lietuvos jauni

ns mas mokėsi Rusijos aukšto-

kančių jose būta apie 
lietuvių studentų.

600nis.
Štai ką sako Lietuvos ne

priklausomybės metais nu- Tai Lietuvos nepriklauso- 
veiktų darbų skaičiai, paly- mybę atstačius, reikėjo ge- 
ginus juos su carinės Rusi- rokai padirbėti, kad būtų 

įgalima įsteigti tiek aukštųjų 
mokykių ir paruošti tiek sa-

jos valdymo metais.

Švietimo srityje:
vų dėstytojų—profesorių.

Lietuvai. kiek Rusijos impe- I lietuviai buvo kupini kūry
bingumo. sumanumo išra
dingumo ir noro veikti ir

rijai Iš viso tada pramonė 
je dirbo 17,217 darbininkų. 
Bet ir toji menkutė tuometi
nė pramonė pirmojo pasau
linio karo metu buvo išardy

galimos pažangos siekti. Tai 
vis tos mūsų žmogaus ypaty
bės. kurios tūnojo jame Ru- 

irta. Besitraukdama Rusijos i sijos okupacijos metais 
armija iš Lietuvos, daug į- Į pasireiškė pradėjus atstaty- 
monių su jų įrengimais per- j ti savo valstybę ir savaran- 
kėlė Rusijos gilumon. Oku- kiškai kurti jos ūkinį gyve-
pavę Lietuvą vokiečiai taip 
pat nesirūpino Lietuvos pra
monės atgaivinimu, o besi
traukdami atgal, iš Lietuvos 
vežė viską, ką tik galėjo ir 
suspėjo. Taigi nepriklauso-

nimą-

Prisiminkime, kad 1918 
m. vasario 16 d. paskelbtas 
nepriklausomybės aktas dar 
nebuvo nepriklausomybės 
pradžia. Dar reikėjo porą

PrieteiUi. ne.kubėkite mu.' Ta.či?u- kaiQTa^ba 
p.Uidoti, u .nluto nesavą nusmilko 1918 m. sausio 2b teksto projektas, kiek pa- 
aukaus mūsą įtikimo. Tą d- A: Smetona ir J. Šaulys veikti Tarybos daugumą 
kuklų norą mums diktuoja pasiule Tarybai naują for- kad ryžtųsi skelbti svaną
ir netolimos praeities mūsų 
prisiminimai, (autoriaus pa
braukta). kietija keturiom konvenci

jom. bet gale buvo dar toks 
1907-13 m., kai mūsų są-Į priedas: "Lietuvos Taryba, 

jūdis. tiek daug padaręs pranešdama apie tai Yokie-

mulę. kurioje tebebuvo pasi- nepriklausomybę, ir dėl to 
žadėjimas susirišti su Vo- teko S. Kairiui gal daugiau

ginčytis, kaip kam kitam“.

Iš carinės Rusijos okupa
cijos metų Lietuva paveldė
jo 45.1 neraštingų gyven
tojų- 1940 m. neraštingų ras
ta iš šimto vos šeši žmonės.

Nepi iklausomybės metais 
ėjo 150 Įvairių periodinių 
leidinių — savaitraščių bei 
dienraščių ir kitų laikraščių 
su arti vieno miliono skaity- 

: tojų. Carinės Rusijos metais
Prieš pirmąjį pasaulini Lietuva išlaikyta 40 metų be 

karą Lietuvoje veikė tik 873 savo spaudos, ir. atgavus 
mokyklos su 1134 mokvto- spados laisvę, pradžioje pa
jais. iš kurių 859 buvo rusai, sirodė tik vienas dienraštis.

keli savaitraščiai. >« ,u *
Lietuva pirmuosius nepri

klausomybės metus pradėjo Užtenka ir tiek žinių, kad 
vos tik su 275 pradžios mo- galėtume palyginę įsitikinti, 
kyklų mokytojais. Reikėjo kokia sparta tada švietimo

mai Lietuvai teko pramonę, x ,
visai iš naujo kurti ir orga-i ?u «"'k!u rankose ko- 
nizuoti. Bet ir čia per trum- 'otl vls?'s siekiant
pą laiką buvo padaryta di- * nepnklausomybę išsaugo- 
dėlė pažanga. Jei seniau vei
kė tik 466 pramonės įmonės, 
tai Lietuvos nepriklausomy
bės metais jų jau būta 1224 
su 33.453 darbininkais-

Prekybos srityje:

Carinės Rusijos laikais 
Lietuvos prekybos apyvaila 
retais metais prašokdavo 
vieną milioną rublių. Lietu

Lietuvos liaudies sužadini 
mui kovoti už politiniai ne
priklausomą. laisvą ir de
mokratišką Lietuvą, už savo 
socialinį gerbūvį ir kultūrini 
kilimą, buvo laikinai cari
nės Rusijos parblokštas, mū
siškei reakcijai padedant, 
tamstos ir tuomet linksmai 
mosykavote kastuvais.

”Bet mes nesame parapi
nis sąjūdis, parapine ideolo
gija paremtas. Darbo žmo
nijos žygiai, jos uždaviniai 
ir siekimai tokie platūs ir vi
suotini. kaip kapitalistinis 
ūkis dabartiniu metu, kaip 
pats pasaulis, kas į juos de
dasi. darosi didelio pasauli
nio žygio dalyviu-

’Tie žygiai atskirais lai-

tijos vyriausybei, šiuo prašo 
pripažinti nepriklausomos 
Lietuvos valstybę, kartu pa
reikšdama. kad galutinai nu
statyti Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su 
kaimyninėmis valstybėmis 
privalo Steigiamasis Lietu
vos seimas“.

Už tą "dekoruotų konven
cijų” rezoliuciją, nežiūrint 
logiškų joje prieštaravimų, 
balsavo 12. susilaikė 3 ir 5 
buvo prieš. Prieš balsavo S. 
Kaiiys. M. Biržiška. J- Vi-; 
leišis. S. Narutavičius ir A.

ti. Faktinoji Lietuvos vals
tybės pradžia galėtų būti tik 
1920 m. gegužės 15 d. —vi
sų gyventojų išrinkto Stei
giamojo Seimo susirinkimo kotarpiais ir atskirose vieto- 
diena- Tas Steigiamasis Sei-! se gali silpnėti, gali pergy 
mas. reikšdamas Lietuvos 
žmonių valią, paskelbė at-

venti katastrofiškus sukrėti
mus. bet jėgos, kurios tuos 

statytą Lietuvos valstybę— žygius maitina, palaiko gai- 
demokratinę respubliką.

Carinės Rusijos nelaisvė- 
vos žmonėms savo valstybę' Je . Lietuva išbuvo daugiau 
atstačius, kasmet tik užsie-, ka*P šimtą metų, bet išsilai- 
niui buvo parduodama savo j gyva iki vėl išaušusio

tykius savo tarpe- lr naujo 
visuomeninio gyvenimo kū
rėju tegali būti tik patys
žmonės“.

Ir toliau St. Kairys pasi
sako. kad darbo žmonių ide
ologija, tai yra socializmo 
ideologija yra pagrįsta žmo-

vumą. yra neissemiamos., gaus gerbimu. Ir kovą laimė- 
kaip nesunaikinama yra patij jus nebus vietos kerštui nu- 
darbo žmonija. Tąja pras-; galėtajam priešui, 
me mes galime tvirtinti, kad Iš Lietuvos nepriklausomybės

Taip St Kairys tikėjo dar- ak(, 2(, tles pasiraiiusi„ju
> žmonių kovų laimėjimą. , T ‘. • •• v- - J \ųju tarpe hera tik du- Afektai p jis gerbe žmogų, smer- t «•«-

' kė kerštą, skelbė socializmo ( M ras Slu,^inskis (viršuje) ir 
”Žmogus buvo ir pasilie- ideologiją, grindžiamą žmo-i etras Klimas. — abu, atlikę 

komunistų katorgą, savo dienas

ir mūsų ideologija ir mūsų 
sukurtas sąjūdis turi nemir
tingumo pažymius...“skubiai paiuošti mokytojų srityje buvo veržtasi pir- gamvbos tarp 250-300 mili- nepriklausomybės ryto. Ti-

visuotiniam pradžios moks- myn. siekiant pasivyti kitas ©nų litm Vien tik sviesto už- kėkime. kad ji išsilaikys ir
lo įgyvendinimui. Ir jau kultūringas Vakarų Europos sjenjuj parduodavo už 50 dabar, iki raudonosios Rii-
1940 m. Lietuvos pradžios tautas-Ir jas per trumpą lai- m,nOnų litų, mėsos — iki 40 siJos imperijos žlugimo ir ka kūrėju tiek ūkiškos veik- niškumu.
mokyklose mokytojavo 10., ką tiki ai pasivijo. milionų. Maisto ir kitų gėry- naujos okupacijos galo. I los srity, tiek tvarkant san- (Bi(Bus daugiau). baigia Lietuvoje.
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Nr. 6,1965 m. vasario 10 d. Puslapis penktas

NEW HAVEN. CONN.

Minėsime Vasario 16-ją

Alto skyrius vasario 14 d- 
rengia Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 47 m. 
sukakties minėjimą.

Tą dieną 10:30 vai. ryto 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje bus iškilmingos 
pamaldos. Po pamaldų prie 
paminklinio kryžiaus bus 
padėti vainikai žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės pagerb
ti.

3 vai- po pietų parapijos 
salėje susirinkimas. Čia pa
grindinis kalbėtojas bus Jo
nas Karys iš Jbridgeporto. 
Con. Meninę programą at
liks parapijos choras, litua
nistinės mokyklos mokiniai 
ir tautinių šokių sambūris.

Vėliau veiks valgių ir gė
rimų bufetas.

Visi vietos ir apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvau-. 
ti ir tuo paremti Lietuvos 
laisvinimo darbą.

J. Mačys

NEW BRITAIN, CONN.
t

Nepriklausomybės šventę

minėsime vasario 28 d.

Šiemet Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 47 
metų sukakti minėsime va
sario 28 d. 2 vai. popiet Lie
tuvių salėje (354 Park gtj. 
Pagrindiniu kalbėtoju pa-

— Alou. Maik! Kaip tau nemačiau, bet iš knygų ži- kviestas dr. B. Matulionis,
einasi ? : nau, kad ji labai greita ir be to. kalbės miesto majoras
- Man, tėve. visada ge-j 

rai.

Pasikalbėjimas
Maikio sn Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KELEIVIS, SO. BOSTON

16.000 Kubos pabėgėliu remia savo buvusio prezidento 
Carlos Prio pasiūlymą sudaryti užsienyje vyriausybę, 
čia matome Miami mieste skaičiuojant balsavimo la
pus. Prio žada kreiptis j Brazilijos vyriausybę, prašy
damas paramos jo laisvės karui prieš Castro.

Ar skaitei 
šias knygas?

BALTIMORE. MD.

K Matuliauskas senelių 

prieglaudoje

A. Jenkins Keleivio nr. 3
klausia, kame yra Kostas VIENIŠO ŽMOGAUS GY- 
Matuiiauskas. , VENIMAS (Juozo Adomai-

Jis dabar senelių prieglau- • 
i doje. Lipdamas iš autobuso
! smarkiai užsigavo ranką, jo 
• kalba sugedusi, sunku su-

čio-Dėdės Šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas. 206 psl.. kai
na $2.00.

prasti, ką nori pasakyti.
Dėkoju A. Jenkinsui už LIETUVIAIS ESAME MES

gražius rašinius- i GIMĘ, lietuvių dainynas.
Z. Gabšys ' 100 dairų su gaidom dai

navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ANGLIJA MINĖJO 

PARLAMENTO SUKAKTI 1

Argiijoje iškilmingai pa
minėta parlamento 700 me-i 
tų sukaktis. Jo pradžia šie-Į

i GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienė> Įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

LONGVIEVV, WASH. BRANCH, MICH.

Mirė M- Swazey

Gruodžio 16 d. mirė Mari
ja Swazey-Serečiūtė. sena_____ t._ w_______ __ __
Keleivio skaitytoja, kilusi iš amž., palikusi liūdinčius vy- ir paprasti žmonės. Tuo bū-

jama su Leicesterio grafo 
i De Montforto. kui is kovojo
i su karalium Henriku III,į PLAUK, MANu LAIVELI,

1265 metais sušauktąja di- Petro Segato eiiciasuai,
Idžiąja taiyba. Joje. be di-j m psl.. kaina...........š2.'.*6
džiūnų. buvo ir paprastų
žmonių po du atstovu iš' ŠVENTADIENIS Už MlEb- 
kiekvieno miesto. Bet Įsidė-. TU, Mariaus Katiliškio i < 
mėtina. kad grafas į taiybą - nOveiių. kaina $5.00. 
nepakvietė nė vieno, kuris
būtų jam priešingas. MINDAUGO NUŽUDY-

Grafui žuvus 1265 m- mū- MAS, Juozo Kralikausko 
šyje su karalium, nustojo! premijuotas romanas, 246
veikusi ir taiyba. Tačiau jos, psl., kaina $3.
mhS. f H^riko^pėdiSts ! v™yOGĖS IR KAKTŲ- 

SAL Julijos Švabaitės ei-
Netekome 3 lietuvių

Lapkričio 4 d. mirė Joze- Edwardas sušaukė taiybą. 
fina Spurgytė-Keson. 49 m- kurioje buvo atstovaujami lėraščių rinkinys. 96 psl., 

kaina $2.00.

šoka 2o0 kartų aukščiau sa- šiemet bus vpatingai gra- 
vęs. Taip aukštai geriausias ži meninė programa, kuria 

rūpinasi muz. Jonas Beino- 
— Maiki. aš netikiu, kad ris. Jis paruošė net tris cho-

Taujienų parapijos. Velionė 
paliko liūdinčius vyrą Au
gustą ir dvi dukteris.

— Nu. tai džiaukis, kol Amerikos atletas neiššoks, 
jaunas. Buvo ir man gerai.!
kol buvau jaunas tik bloga.' ga|ėtų JuR lu& Dalyvaus ir Marijošie-

u avo aug usy. . blusa tjek syjos neturi. Tu nes vadovaujami šeštadie- Sausio 22 d. mirė Jonas
— Aš. tėve, blusos dar ne- žinai, kad nei slonius nega- mokyklos mokiniai. Klučinskas. gimęs 1873 m-

mačiau, nes Amerikoje ių j lėtu pašokti 200 kartu aukš-. kurie pašoks tautinių šokių, pzūkįioie. į JAV 'atvykęs 
nėra. Girdėjau, kad tai la-į čiau už save. Jis ir pats užsi- padainuos, padeklamuos. m. Jki 1929 m. dirbęs
bai Įkyrus parazitas, ar ne? muštų ir žemę Įlaužtų. I .. T°del visi tą dieną i minė- angiįes kasyklose. Anais lai-

„ , • Paro<Jykime. kad ne- kajs kaį dar £įa dirbo dr. J.
. vadina drambliu. Bef ^kuriTVeš^vet ma jun' VeU°"iS dalyVp'° i , ,................................................

tijopijos karalius negali nuo jam ir nereikia taip aukštai S’suėfe pareiškim ”?eik£- h,etUV^ °'?anlzaclJose- Pa’ dolerių premiją uz jaun.mu. 
jų apsiginti, ba surengė biu- straksėti. nes jo niekas ne- Sim^ kad okupLnUi pti- ?-•“"* n T 8yVe"° val‘ tlnkamos P^os ar poezijos

gaudo. Nuo jo reikia bėgli.' Stų i^ LietuvSmės dzlOS 
Jeigu blusos visi bijotų, ne- Pranas Naunžikas
reikėtų ir jai straksėti. Gal
ji tada ir nemokėtų straksė- ATSIUNTĖ PAMINĖTI 
ti. Dabar gi ji yra pnsitai-;
kiusi prie savo gyvenimo są- LB Chicagos apylinke
b'S1!- todėl ji gali net ir ka- veiklos dešimtmeti prisime 
raliui Įkąsti ir pabėgti. ! rant 24 psl.

— Jes. Maiki. biaurus 
brudas. Matyt, ir slaunas E-

— Lietuviai, 
nių“

VVILKES-BARRE, PA.

Mirė J. Klučinskas

rą Otą. sūnų James, tėvą du grafas De Montfori tapoJ SIDABR1NĖS KAMANOS, 
Petrą SpurgĮ, du brolius ir lyg parlamento tėvu. bet įs- j K • Bradūno eilėraščiu 
dvi seseris. Jiems reiškiame torikai dabar jam tos garbės

i gilią užuojautą. nepripažįsta. Anglijoje par-
Gruodžio mėnesi mirė 82 lamentas, arba žmonių at

metu amžiaus Agota Gudie- stovybė. krašto valdyme 
nė. o sausio 2 d. Antanas I- vystėsi pamažu, ir jo aiškios
vanauskas. 86 m. amžiaus.

PREMIJA UŽ PROZOS
AR POEZIJOS KURINĮ
JAV Lietuvių Bendruo

menės Centro valdyba ski
ria dailiosios literatūros 500

gimimo dienos negalima nu
statyti.

94premijuotas rinkinys. ~. 
psl.. kaina $2.

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyg-a, 150 puslapių, gra- ’ 
žiai Įrišta, kaina— $2.50.

KATRYNA, Sally Salmi-

sų ablavą.
— O kas tėvui sakė?
— Zacirka išskaitė gazie

tose- Matyt, yra blusų ir te
nai. Ale tu turėtum daugiau 
žinoti apie Etiopiją, iuk ta
vo knygoj turėtų būt para
šyta.

— Tikrai, tėve, Etiopijos 
kaiAlius dabar pradėjo di
deli vajų prieš blusas.

— Ale kodėl tik dabar? 
Ar tai seniau blusos jo neba 
deriavo?

Laidotuvėm rūpinosi Ka
zys Lėgus. palaidotas sausio 
25 d. W. VVyoming kapuose.

J. V. Stanislovaitis

Prez. Johnsono inaugura
cijos kalba turėjo 1,500 žo
džių. Trumpiausią kalbą ta 
proga pasakė prez. Wa- 
shingtonas, nes jo kalba te-

— Nu, tai kokiu spasabu Į
Etiopijos karalius galės jas *----------- ----------------------
išnaikinti? j _ jaj KOkia jo pavardė?

— Užaugęs su blusom, tė-! _ Ik vadina <uivp- kara .DU?lO ’T *s turėtum žinoti kad . ! ~e. ka.a- kalbą, net 8 445 žodžių, pa- Av

rinkinj. išleistą 1964 metais 
ar rankraštyje komisijai pri
statytą. Premijos mecenatas 
Lietuvių Fondas.

Leidėjai ir jaunimo lite
ratūros autoriai prašomi pri
siųsti išleistus kūrinius ar tu
rimus rankraščius iki 1965 
m. kovo mėn. 1 dienos JAV 
Lietuvių B-nės Centro val- Idahos

r.
valstijoje žvaigžde pa-

vas tuiėtum žinoti, kad jos karalius imperatorius 
gyvena ne tiktai žmogaus: Hai,e Selas5ie 
drabužiuose, bet ir gyvulių

— Matai, dabar Anglijos plaukuose. Todėl Etiopijos' — O kokių karalių kara- 
kaialienė nutarė nuvažiuoti karalius liepė išvyti visus a- Į biisjis galėtų būti?
Afrikon ir paviešėti keletą silus ir ožkas, kurių pilnos j _ Matai, toj Afrikos da-
/knm, Etiopijos snstinėlP in sostinės aatvįs I iūtlls i..;„ i__ ___________

dvhai Švietimo Tarybos pir-! žymėtoje vietoje kitais metais 
mininko Jeronimo Ignatonio i)US vykdomas požeminis atomi- 

buvo 135 žodžių. Ilgiausią i adresu: 6642 So. Fi arcisco nis sprogilnas jo tiksias ištirti.
Avė.. C hicago. I11-, 60629. kjeJ. atomo enerJfjja būtu nau- 
Vėliau bus paskelbtas komi-,

sąstatas, kuris atrinks d’nRa
sake prez. William Harriso- 
nas (1841 m-). Sijos 

geriausią kūrinį.

kiek atomo energija 
kasant naują Panamos

kanalą.

ŽODYNAI

nen, garsios šveaų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’ 
Kaina $2.00.
olETUVIŲ IŠEIVIJA A-
MERIKOJE, St. Micheiso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
oOO puslapių, kaina mink- į 
stais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00. į

ATSIMINIMAI APIE JUO- 
Z.Ą LlCDŽiV, parašė Pet

ronėlė Liuuziuviene, sd 
psl. Kaina.............. $1.00

U ASTAI — STRAIPSNIAI, 
A ĮSIMINIMAI, parašė Juo

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

»

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Keleivi; administracijoje 

, . . , . T, - - • , galite gauti šiuos kiekvie-
Murklys yra neturtingos ūkininkes Daugines reikalingus žodynu- ...R .. .. , .

jeigu tokia aukštą ir garbin- kinti ir visus priraišioti, kad : yra jau tik Etiopijos prįvin. mis-apsukrus katinas. Daugiene tun « , . Anglų-lietuviu kalbos zo- apy saAa jauRin;Ul. 13o ps...
gą viešnia užpultų jo blusos, palaidai nesivalkiotų. Ir vi- cijos ir jų buvusiųjų karalių Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji tun sum, jos kiemą dyna*, V. Bai avy ko, 36<.

jau nebėra: bet kadangi kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma- psl. apie ?o.000 žotizių^ ai
Haile Selassie užima jų vie- žarne ūkelvje vvksta karas, sudaromos kariškos sąjungos. na ...................................

— Bet blusų. Maiki. jis tą. todėl ir vadina save ka- giJpni jungįaži *prje- gUpnj dipiomatai ieško talkininkų. Anglų-lietuvių kalbo. io- 
raių ara įum. kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nol'S

jo kaialjstė dide- jr jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

dienų Etiopijos sostinėje 
Addis Ababoj. o tenai tirš
ta blusų. Etiopijos karaliui, 
žinoma, būtų didelė gėda 

gu tokia aukštą ir g 
gą
Todėl jis ir paskelbė joms 
karą, liepė naikinti jas viso
kiais būdais.

jo sostinės gatvės. Liūtus ]vje. kur dabar vra Etiopija, 
savo įnmų parkuose liepė: seniau buvo keletas karalys- 
nuplauti vandeniu, apibars- j čių■ šoa. Gošam, Amhara ir 
tyti milteliais blusoms nai- j kįtOs. Dabar tos karalystės

sa sostinė yra šluojama, 
šveičiama ir grandoma-

vistiek neiškasavos. Juk visi 
jo forničiai ir karpetai pilni 
to brudo. Visas palocius pil
nas blusų. Aš, Maiki. blu
sas gerai žinau.

Etio-
joms naikinti Stalinas išral! PUOŠ karaliustėve. todėl jis 
do tam tikra mašiną. Teisy- hepe pristatyti pne»avc.ul
bi ji buvo pritaikyta utė- mų visai naują apartamentą 
iėms *X^abv7l venndh£ Te“ s našųjį
NetgAmerikX ' komunisUi baldai ki«",ai lr na“-. ______ -
sviesi kad ji gerai veikia, jos patalines. Blusos su zi- • ivairių kalbų, bet amharų ir 
&Y • J buriu nerastum- Į arabų kalbos yra oficialios

— Aš nemanau, tėve. kad
toks aparatas tiktų Etiopi
joj. .’dar baudžiavos jungą.„ —Tėvas, turbut. nežinai.

—Kodėl negalėtų: yra gajoniono kil- — Nu. tai denkiu, Maik,j
__Aš, tėve. gyvos blusos mės. kad viską išvirozijai.

— Nejaugi jie nežino, 
kad tokiam bizniui yra iš
rasta gera mašina?

— O kas ją išrado?
— Juk tu žinai-Kai Sovie- . .

tų Rusiją užpuolė utėlės, tai ~ Jas Seral zin0 n

buriu nerastum-
— Tai visgi jis nedurnas. 

Maiki.

- Ar
lė?

— Ne visai maža. tėve. 
Jos plotas užima 457142

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems

dyna., v. Baravyko apie

keturkampes mylias, taigi a- skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- _________ _
pie 14 kartų didesnė už Lie- sakos. Jos kalba gr aži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 27,000 žodžių. 511 psl., kai
tuvą. Gyventojų Etiopija tu- caka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- na — $5,00.
ri apie 22 milionus " ... -_; ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiam.
- O kaip jie kalba? : pažistamiems Apvsakos kaina $1.80 su persiuntimu.
— Etiopijoje yra apie 70

kaina ............................. $1.80,

UEN1ŠI MEDŽIAI, roma
nas, paraše Aloyzas Baro
nas, 117 psi.. kaina $1.50 

30,000 žodžių, į>83 puslapiai. NEPRIKLAUSOMĄ LIE-
kcina ....................... $6.00 LUVA STATANT, Rapolo

Lietuvių-anglų kalbų zo- Ralna įį ui)
dyna,, redagavo Kaisavi- Tvzy KLUBAS, Antano 
naitė ir Šlapoberskis. apie Tull0 n nOvelių. 196 psl., 

kaina .................. $3.00.
ANGLŲ KALBOS GRA-

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
Bet kraštas atsilikęs, žmo
nės basi ir apdriskę velka

KALBOS 
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

“KELEIVIS’

636 E. Broadway So Boston 27, Mass.

Lietuviškai angliškas žo- 
<lvna*. ViHaus Peteraičio. II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 5S6 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagave prof. J.
Balčikonis ir kt., yra apie Keleivio administracijoje; 
45. 00 žodžių, 990 psl.. I So. Boston 27, Mass. 
kaina ......................  $12.00 *>36 E. Broadway,

*

iK
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ANTANAS ŠUKYS

Už Tave, brangi Tėvyne!
Komunistai ir šiandien kartoja, kad nepriklausomos 

Lietuvos valstybę sukūrė buržujai, kad jie Lietuvos 
liaudžiai sutrukdė įsteigti Tarybų Lietuvą 1918 metais. 
Kad tai yra melas, rodo ir savanorio dviejų Vyties 
kryžių kavalieriaus Antano Šukio atsiminimai “Du me
diniai ir trys geležiniai kryžiai“, iš kurių čia spausdi
name porą ištraukų.

Red.

Dar vokiečių okupacijos metu. 1917 metais. Vilniuje 
pradėjo eiti lietuviškas laikraštis '"Lietuvos Andas“. ŠĮ 
laikraštj skaičiau nuo pirmojo numerio. Jis savo patrioti-' 
niais straipsniais apie busimąją Lietuvos valstybę ir jos 
kariuomenę darė nepaprastai didelės įtakos man. augan
čiam jaunuoliui, ir tuo pačiu kėlė dideli norą būti Lietuvos 
kariu.

Jau 1918 metais vokiečių pralaimėjimas buvo aiškus, 
ir viskas suko pavergtųjų tautų išsilaisvinimo kryptimi. 
Karo pabaiga jau buvo visur aiškiai jaučiama. "'Lietuvos 
Aidas“ 1918 metais apie vasaros pabaigą pradėjo net ra
šyti apie Lietuvos kariuomenę ir jos uniformą. Tai buvo 
pirmosios kregždės, rodančios, kad netolimoje ateieyje 
bus Lietuvos kariuomenė-

Buvo jau suorganizuotos apskričių ir valsčių savival
dybės. organizavosi ir milicija, o tuo tarpu apie Lietuvos 
kariuomenę tebuvo tik rašoma, kokia ji turėtų būti ir kur * 
išdėstyta.

..___ .ai. t i: »
šitai motinai tikrai sekasi: ji per 4 metus pagimdė tris 
kartus dvynukus. Tai Ronald Tuliock iš Millstadt, III.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti. kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at Lavv,
8 Belgrade Avė.. Roslindale.
Boston. Mass. 02i31.

Klausimas ; dienų namie, aš grįžau Į dal
bą. I policiją aš taip ir nenu- 

Pries pusmetį man atsiti- ėjau. Žmona sako. dar tau 
ko toks dalykas: aš užėjau keršys. Su tokiais žmonėmis 
į taverną alaus išgerti. Sto- geriau neprasidėti. Girdėjau 
vėjau prie baro ir kalbėjaus - iš kitų. kad tuos vyras poli
su bartenderiu. Tuo metu į cija apskundė teismui. Sa- 
du man visai nepažįstami, ko teismo dar nebuvo- Tik
žmonės balsiai šnekučiavosi 
ir vienas kitam pradėjo grū
moti kumščiais- Norėdamas 
išvengti didelio skandalo, aš 
atsisukau Į juos ir jiems pa
sakiau. kad nusiramintų.

da. bet kad aš iš tos pabau
dos nieko nepelnysiu. Pra
šau man pataiti, kas reikėtų 
padaryti, kad tokiems žmo
nėms jų pikti darbai nepra
eitų už nieką?

M. M.
Nevv Yorko valstija-

Atsakymas

Tokiais atvejais atsako
mybė gali būti dvejopo po
būdžio. Žmogus gali būti 
kriminaliniu būdu nubaus
tas. bet tai nereiškia, kad 
jis išvengs civilinės atsako
mybės. Iš Tamstos čia pa
duodamų žinių man atrodo, 
kad Jamsta turi gero pa
grindo civilinei bylai iškelti 
už taip vadinamą „Assault 
and battery“. Nuostoliams 
gauti Tamsta turėsi įrodyti, 
kad Tamstos skausmai ir bė
dos yra pasėka to Įvykio ta
vernoje: kitaip sakant, kad 
yra Įrodomas sąryšis tarp 
veido užgavimo ir dantų 
skausmo ir su tuo skausmu 
susijusiomis komplikacijo
mis.

-i Ji

1918 metų Kalėdos buvo pilnos džiaugsmo ir entuzi 
bolševikai jau veržėsi į Lietuvą. Visų lūpose'ctZiiiiv, nvrio

skambėjo Nepriklausomos Lietuvos valstybė su jos sava 
santvarka ir aptariamomis sienomis. Pirmąją Kalėdų die
ną miesteliuose, bažnytkaimiuose ir kaimuose pasipylė at
sišaukimai į visus Lietuvos vyras nuo 14 iki 60 metų 
amžiaus. Jie buvo raginami griebtis ginklo ir ginti vos tik 
atgimusią Lietuvos valstybę nuo puolančių bolševikų. Tuo
jau pat po pamaldų susirado kalbėtojų, ir buvo šaukiami Į 
mitingai. Kalbėtojai aiškino susidariusią padėtį ir visus1 
ginklą galinčius vartoti vyras ragino nieko nelaukiant į 
stoti savanoriais į besikuriančią Lietuvos kariuomenę-

Ben. Rutkūnas

TREMTINIO ELEGIJA

Ar praveriu vakarą langą, 
ar aušrą tylus sutinku — 
jaučiu atliūliuojančią bangą 
iš mano gimtinės laukų.
Žvelgiu aš į svetimą dangų, 
kregždes greitasparnes seku: 
už mylių pavasaris žvanga, 
pušynuose — kvapas sakų. 
Akiračius debesys dengia, 
be tėviškės — širdžiai sunku — 
grąžinkit man tėviškės dangų 
ir juoką žaliųjų laukų!
Aš mirštu kaip žiedas po langu, 
kaip beržas skurdus be šakų — 
nuveskit j tėviškę brangią 
vaivorykščių austu taku!
Ar praveriu vakarą langą, 
ar aušrą tylus sutinku — 
gražiau užu auksą man žvanga 
žvangučiai gimtųjų lankų.

Korektūros klaida
Praeitame numery Teisės 

patarimų atsakyme Įsibrovė 
korektūros klaida. Ten pa-

visa bėda. kad dabar, pen
kiems mėnesiams ir dar su 
viršum praėjus, man pradė
jo visi dantys skaudėti.
Dantų gydytojas sako, kad 
tai galėtų būti pasėka to ne-

Vos spėjau tuos žodžius iš-! laimingo atsitikimo: sako. 
tarti, kai vienas iš jų. dide- žandikaulis nukentėjo, gal 
lis stiprus vyras, man suda-i reikės dantis ištraukti. To- 
vė į veidą. Pradėjo kraujuo-; kia nelaimė ir be mano kal
ti nosis, ir tuoj pajutau di-1 tės!
delį skausmą žandikaulyje.1 Ar aš galėčiau patraukti rašyta:
Kažkas pašaukė policiją, tą žmogų atsakomybėn?' ''Tačiau tėvas galėtų, jei 
Tuos du vyrus policininkas ‘Kaimynas man sako. kad jis tai būtų jam priimtina, 
nusivedė i nuovadą. Mane esąs kažkokio biznio savi- kreiptis i teismą..-“, o turėjo 
nuvežė į ligoninę ir pasakė.1 ninkas. Kiti man sako. kad būti: "Tačiau tėvas galėtų, 
kai pasitaisysiu, ateiti pas teismas ji galės nubausti ka- i jei tai jam būtų nepriimtina, 
juos ir jiems pasakyti, kaip’ Įėjimu arba pinigine pabau- kreiptis i teismą...“ 
tas viskas atsitiko- Ligoninė-;
je man buvo pasak’,la, kad ■ —- —- ------------- --------------------
niekas nėra sulaužyta, jie 
paėmė X-ravs ir nieko, ro
dos. blogo nerado. Po poros ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 

Pacam Skaityti ir Kitam Dovanot?

Pirmosios savanorių įgulos buvo Kaune. Aukštojoje 
Panemunėje, taip pat Alytuje ir Marijampolėje. Savano
riai galėjo laisvai pasirinkti įgulas ir vykti ten. kur kam, GERA ŽINIA PLIKIAMS 
patogiau.

Savanoriams buvo įsakyta vykti Į valsčių valdybas 
užsirašyti, o iš ten buvo nurodomos išvykimo Į Įgulas da
tos ir išmokami kelionpinigiai. Iš Sintautų (mano) vals
čiaus savanoriai būdavo išsiunčiami i kariuomenę kiekvie
ną ketvirtadienį. Išvykstantieji registraodavosi iki antra
dienio. Trečiadienį pagal išvykstančiųjų savanorių skai
čių būdavo paraginamos pastotės. Ketvirtadienį, apie 9 
valandą ryto. išvykstantieji savanoriai rinkdavosi į vals
čiaus valdybą sutvarkyti išsiregistravimo ir išvykimo for
malumų- Po to. jau kaip kareiviai, visi būdavo atvedami 
į bažnyčią, kur klebonas tardavo keletą tam metui pritai
kytų žodžių ir suteikdavo palaiminimą. Po bažnytinių iš
kilmių savanoriai būdavo palydimi Į Sintautų miestelio 
aikštę su tautine ir bažnytine vėliavomis ir altorėliais, 
ir čia laukdavo savanoriams išvykti paruoštos pastotės. 
Čia tardavo atsisveikinimo žodį dar kuris nors savivaldy
bės pareigūnų. Jau susėdus į pastotes, vienas savanoriu 
išvykstančiųjų vardu tardavo atsisveikinimo žodį pasilie
kantiems. o po to geru rogių keliu vykdavo su daina į Pil
viškių geležinkelio stotį. Reikia pažymėti, kad tie ketvir
tadieniai Sintautų bažnytkaimyje išvirto lyg į kokius at
laidus. Tą dieną visa parapija, seni ir jauni, rinkdavosi 
išleisti ir palydėti savanorių, o ta tautinė trispalvė vėliava, 
kuri buvo naudojama savanoriams palydėti, buvo pava
dinta savanorių vėliava. Ji būdavo puošiama gėlėmis ir 
nuolat stovėjo bažnyčioje iki pat bolševikų okupacijos- 
Bolševikams okupavus Sintautų bažnytkaimi, savanorių 
vėliava buvo pašalinta iš bažnyčios.

! 
i
i

’ •

♦ * *

Išvykstame. Šį ketvirtadieni savanorių būrį sudarė 
vyrai. Visi buvome apkaišioti rūtomis ir mirtomis. Taip 
t arkliai ir rogės buvo papuoštos gėlėmis. Tą pareigą 
Joniai atliko susirinkusios bernužėlių palydėti mergu
tės.

(Bus daugiau).

Chicagoje ką tik pasibai
gė metinė Amerikos derma
tologų (odos ligų daktarų) 
konferencija, kurioje pačią 
paskutinę dieną du Pennsyl
vanijos universiteto medici
nos mokyklos daktarai (dr. 
Christopher Papa ir dr. Al- 
bert Kligman) padarė visus 
dalyvius labai nustebinusį 
pranešimą, kaip jiedu viene
rius metus darė bandymus 
su 21 plikagalviu nuo 30 iki 
78 metų amžiaus ir netikė
tai gavo gerų rezultatų’. Vi
sų Įdomiausia buvo tai. kad 
vienas 78 metų senis, kuris 
jau 30 metų išgyveno be jo
kio plauko ant savo galvos, 
pradėjo vėl atželti..-

Tas „stebuklingas“ vais
tas yra juo „stebuklinges- 
nis“. kadangi vartojamas į- 
švirkštimams ar per burną 
kitiems reikalams jis pa
prastai iššaukia plaukų smu
kimą. o trinant ir masažuo
jant i galvos plikę, sukelia 
plaukų augimą.

Vaistas yra vyrų vaistas, 
vad. testosterone- Gydyto
jai tą hormoną sutaisė su 
m ostine baze ir kontroliuo
jamomis dozėmis trynė va
karais Į galvas, ir per penkis 
mėnesius apie 15 nuošimčių 
buvusių plaukų „tyrlaukiuo
se“ vėl pradėjo dygti nauji 
plaukų daigai, žinoma, nuo 
15 nuošimčių iki 100 dar to
limas kelias, bet pradžia į-

spūdinga. "'Stebuklui“ ne tik 
daugumas konferencijos da-į 
lyvių nenorėjo tikėti, bet iri 
patys išradėjai stebėjosi. į 
skatindami kitus daktarus 
daryti bandymus ir, gavus 
teigiamus rezultatus, tęsti 
toliau tyrimus.

"Tai tik laikinis ir anks
tyvas pranešimas.“ pasakė 
dr. Papa. „Be abejo, mes ne- 
ožauginsirr.e plaukų ant 
marmuro puodynės- Plaukų 
tose galvose turėjo būti. bet 
jie yra tiek mikroskoniniai 
maži. kad jų negalima net 
Įžiūrėti. Bet visgi tai geras 
pagrindas pradėti.“

MEDICINOS NAUJIENOS
Dirbtiniai kūno organai
Jau senokai kai kurios 

žmogaus kūno dalys pakei
čiamos dirbtinėmis: naujos 
kaulų dalys, širdies vožtu
vai. kraujagyslių dalys. Ne
seniai ir Windsoro kuni
gaikštis gavo naują didžio
sios arterijos (aortos) dalį, 
padarytą iš nailono.

Naujausias dalykas yra 
dirbtinės sausgyslės. Iš tik
rųjų. tokios sausgyslės, iš į 
dakroną panašios medžia
gos padarytos, bus tik laiki-’ 
nai Įdėtos, kad apie jas susi
darytų jungiamojo audinio 
makštis- Į tą makštį vėliau 
bus pei kelta tikra sausgys
lė iš kurios nors kūno galū
nės. kur ji nėra taip reikalin
ga. Išeitų, kad dirbtinė saus-į 
gyslė dar netobulas dalykas,!

jos negali ilgai pakęsti žmo-: 
gaus organizmas.

Kas sukelia vėžį
Vėžio priežasčių išnarp- j 

liojimui dar nematyti galo.! 
Šiuo metu vis daugiau įta-į 
riama, kad ji sukelia viru
sai. Dabar tuo reikalu net 
pieną? yra tyrinėjamas, nes 
piene buvo pastebėta tam 
tikrų virusinių dalelių. Ne
seniai pavyko susargdinti 
keletą beždžionių, joms duo
dant tam tikras leukemijos 
(kraujo vėžio) virusus- Tik 
tos beždžionės gavo iyg ir 
slogą, bet ne tikrą leukemi
ją

Tai laikoma žingsniu i 
prieki vėžio tvrime

Gyd. VI. K.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lieti 
▼os socialdemokratų raita’ d"! bo- 
Šėriku okupacijos ir tarot o Lietu 
▼oje. Kaina .......................... 25 Cn

tVnOSVTS I PRAEITI S tuKo » 
domūs atsiminimai. 477 n-l k»< 
na ........................ ................. f- <*

Anglij<.s karalienė Elzbieta II 
minky kailiniais apsivilkus Lon
done eina į lėktuvą skristi j A-Į 
besiniją. o vėliau į Sudaną. ..

OLEKOJ A KT kamHan-”
-Ūn-oo *>* lirįr MomU- *t-i
minimai. 4C4 na!., kaina__ .

’!W5 METAI. Ki->no B-ehoIo atsimi
nimu antroji dalis 592 nusiania- 
Kaina ......................................... SC.pn

LIETI.’V|IT DAINOS AMERIKOtr 
surinko ir surodazavn Jonas Be
irs 47? dainos su -raidėmis Ane 

HfVa’ d nota® k"iaVvienos čain'-’ 
turin r ~ todėl tinka dovarori ’» 
lietuviškai nekalbantiems. iri-t- 
>28 pus’, kaina ...................... t5.0>

SOCIALIZMAS tP REtTG’T* f- 
rašė E. Vandervelde. vertė Varde 
nas. Kaina ............................ 25 Cn4

•-< arlbopot-c vs i tthu ANTA V 
gELF-TAVGnT M Inkienė. ę~ 
ras vadovėlis lieru-iu kajbo® m 
kvti- arkliškai kalbančiam 
p«L, kaina ............................. SI £5

’EMAITP? RAŠTAI Garsintos m- 
vų raAvtoios pirmojo karo met 
Amerikoje .tarsAvti vaizdelis’ • 
rašytojo- paveikiu. pn-’anj« 
k tina.......................................... SI) C-

TAVO KELIAS T SOCIALIEM.* 
Para«s įmones Blinrr.a- Trumpa 
socializmo aiškininmas. Kaira 25

JUOZAS STALINAS. arba k*. 
Kau Kaze išponis buvo pasidar* 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cn

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveiksiu, gera- .« 
popieriuje. Kaina .................... SK.oū

IKRĄ TE1SYBR APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistu diktatu 
ra faktu šviesoje. Tumui bolševiz
mo istorija ir caldyr.io praktika. 
T.abai daug informacijų, 9« psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt

PINIGAI 
ietuvos ne 

riklauvomybėv galo 1795 metais 
arašė Jonas Karys, daugybė pa 

veikslų. 396 psl., gera* popierius 
kauta ........................................ 110.(K

«ENOVES LIETUVI 
-eniaasių laiku
KPi

IŲ PI 
iki Li

ALTORIŲ SESELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys jrištos j viena 
Autorius, oats buvę# kunigas, ap
rašo, kain knnigav Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dė! moterystėm 
knyirų. kieti virsai. 021 puslani- 
Kam* .................................... M.00

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vala
ko romanas iš metų Suvalki
jos ūkininkų < v Kilimo prieš Sm- 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 289 
psl. Kaina............................... 53.90.

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Vaini
ko romano antroji dalis. 426 oaa- 
ianiai. Kaaia .......................  $4.09

i IETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi ši<> krašto Beturiu i-torija, 
"ausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
i-hei-onas. virš *•0*' puslapių. Kai
na kietais viriai- $5.00. minkštais 
viršais .......................................... 54.00

.IETUVA BLE>O. s-epono Kairy 
lai ai v iizdž a: ir jdtuiiai r-aru yri 
ai-imivjr g.. ■ sic l.ie’uva kė!-*5
iš miego. gvriauda dcvr.r.a kiek
viena proga i.-ražkus kietai? vir

beliais. ’lū.-truotft. 4In puslapiu, 
didei’o forma’. «■ Kaina . 15.6*

sf?CI ALDEMOKR »TTJA -R *11- 
SEVIZMAS. Figai Kaut-kj, nau
jausiomis šjrior- s napi'dyta t«a 
klausimu knygute Raina.. 25 f'.r*.

rASAb'LIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas j-imu tie. aaugy- 
oė žinių lietuvių ir ar. u šų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

psl. Kaina ....................... V.-itO
L IET UVOS SOČIA! DEMOKRATŲ 

PARTIJOS PHOGRAMINSS G.V. 
K 7 S. S2 nsl., kaina ..... 25

. IETUVU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams 144 pusla
pių. Kama ................................ II.ūA

‘ LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRa 
NEŠIMAS, ar’-a kouel loU-uoae -'.e- 
ra vienybė;. 8o psl., kaina .. ėi.iM-

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. At-eškic 
istorinis romanso iš žemaivių krik
što laikų, kieti atdarai .— lo.50

visuotinas tvanas. Ar galėjo 
tok? tvanas būti ir k-j apie tad sa. 
kv mokslas? Kaina........... 25 Cat

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valčių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... S1.24

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų. 255 psl. gera 
popiera. Katnn ........................ >5.09

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai is | ietu- 
vo? ir Amptrikn* zwe»
nimo. 175 pat., kaina ..........  |2.0ė

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpa, ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dai 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

DEMOKRATINIO SOČIA H7Mo 
PRADAI. Populiari, ir nai.-tinga 
knyga šiu dienų i.su-im*ii.s sa- 
prasti. Kama ............................. »De.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adreeu: 
KELEIVIS

C3t KL Br©«dway ------- :-------- So. Boaton 27, h a



Nr. G, 1965 m. vasario 10 4. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapi? septintas

Bostono Lietuvių Mišrus Shoras. kuriam vadovauja komp. Julius Gaidelis, dainuos Lietuvos ne- 

pri k Inu-o m y bės atstatymo sukakties minėjime vasario 14 d. 2 vai. popiet So. Bostono aukšt. mo 

kyklos Scilėje (Thomas Bark).

Ona Ivaškienė. kurios tautinių
zlalvvauc

Vieni grįžta, kiti išvažiuoja
Jonas O virk a iš Dorches- 

terio grižo iš Floridos tenai 
pabuvęs porą mėnesių, gerai 
Įdegęs ir pailsėjęs.

Praeitą ketvirtadieni Į St. 
Petersburgą išvyko Julija ir 
Juozas Vinciūnai kartu su 
Zabičiais- žada grižti gegu
žės mėnesi. Linkime gerai 
pailsėti.
Nesibaigia aukštų pareigūnų 

bylos
Tik pasibaigia vieno ku

rio aukšto pareigūno byla, 
tuoj prasideda kito- šiuo 
metu visų dėmesį traukia 
buvusio respublikonų vado 
seimelyje, viešųjų darbų i- 
staigos viršininko Frank Gi

Julius Gaidelis, kurio diriguo
jamąjį rhnrj; Hajyvanc I iptli-

vos nepriklausomybės sukaktiesklausomybės atstatymo sukak, 

ties minėjimo programoje.

les ir buvusio gubernato
riaus Foster Furcolo (demo
krato) bylos. minėjime.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietu v4u patriotu oreranizacita trvvu^ja nuo 1886 metu ir 
•an atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
S’.a didžiau-ua «r turtingiausia fraternalinė arganizaei ja 
lietuviu tarpe turi daugiausia narių »r .«nuo Iidžiausį ka
pitalą. _

ę lietasis* V’TttP APDRAUDOS. bet
stoja nariu Į SLA. nes žmo: I) kad SLA apcrauua gera. ge
resnė- nėra. 2' SLA apdrausta nįgi. nes savitarpinės pagai- 

v bos pagrindu veikdamas SUsIVIENIJIMAS pelno neieško,
; o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 

tern.. r-> rinitą. 31 SLA apd-raurta yra saugi, nes paremta di
deliais .-“zervais.
STA b! "IDA GYVYBĖS APDRAUDA nuo StOO.Oft iki 
<10.000.00.
SLA Tampomosios apdraudos -varnios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SI.A akcicentalinė andratioa '-‘ukaiinga šiais 'aikai« kiek
vienam.
S.l A irroie pašaipa tuo svaro, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti aperauda nuo gimimo dienos :ki ei’ios se
natvės.
SLA kvr.r-os vra žyme-nė-e teturiu kolonijose, jos teikia 
žinias ar;- arvtrandas ir įstojimo sąlygas.
K; - nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 Mest 3(11 h Slr®®! \#w Y«-rfc 1 N. Y

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys l-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.......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 ąsi., Kama.......................................................$2.00
Dar. Km ’ičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių. laba; įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikoą Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik...................................................$2.00

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Cicagietes Įspūdžiai komunistu 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 poslapiai, kaina ............._............. ..........$2.00 I

FLORIDA
Du medinius narnos viename 

sklype, nuomos per mėnesi $165, 
parduodu už $9.300.

D\iejų botų medinis namas, 
nuomos I UI mėnesiui, parduo
damas už $6.500.

Mūro namas su garažu, skly
pas 260 pėdų ilgio. 2S0 pėdų plo
čio. Zona C.5 Commercial. gali
ma statyti dirbtuvę, sandėli, ap 
sodintas vaismedžiais ir daržo
vėmis, prie gero kelio ir krau. 
tuvių. 45 blokai nuo jūros. Aš 
esu vienas, sunku apsidirbti. 
Atvažiuokite pasižiūrėti, duosiu 
morgyčius kiekvienam namui.

Joe Pundinas,
1613 N.W. 43 Avė. Miami.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. r.t’o reumatizmo, ranku, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo
jau yra.

Tuojau siųsk ši skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAI. PRODUCTS
North Sta.. P.O. Box 9112
Nrwnrk 4. New ler^ev

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

”Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“
227 psl.. kaina tik $1.20.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

TIKRA TEISYBĖ
Apie komunistus ją rasite 

Keleivio išleistoje knygutėj
“Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą.’’

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją. apie jos pa
dėtį. kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki. kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.

Vasario 16-sios minėjimas 1 
Cambridge

Vasario 16-ji šiemet bus j 
minima sekmadienį, vasario : 
14 d. 3 vai. popiet lietuviui 
parapijos salėje.

Meninę dali atliks mokyk-! 
los vaikai ir svečiai solistai 
Jurgis Lisauskas (tenoras) 
ir Pranciška Suslavičiūtė iš 
Lavvrence. Jiems pianinu! 
pritars Vytenis Vasyliūnas.

Paskaitą tema ”Komunis- 
tų šešėlis plečiasi“ skaitys 
Elena Vasyliūnienė.

Po minėjimo kavutė- Visi 
Cambridge lietuviai kviečia
mi dalyvauti.

SLA 338 kp. susirinkimas
Pranešama, kad kuopos 

susirinkimas bus šį šeštadie
ni. vasario 13 d. 6:30 vai. 
vak. Lietuvių Piliečių Dr-jos 
patalpose. Jame bus renka
ma šių metų valdyba ir 
sprendžiami kiti svarbūs 
klausimai- Ten bus galima 
ir mokestį susimokėti.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Adv. Zuzana Shallnienė 
greitai sveiksta

Žymi lietuvių ir amerikie
čių visuomenės narė ir mo
tetų tarptautinių ir vietinių 
organizacijų veikėja adv- 
Zuzana Shallnienė po sun
kios operacijos greitai vėl 
atgauna savo sutrikusią pa- 

Į šlijusią sveikatą. Ji New 
England Medical Center li
goninėje (141 Harrison St.) 
jau tvirčiau pavaikščioja 
ir stipriau jaučiasi ir šiomis 

j dienomis rengiasi grįžti na-
' mo. žinoma, do tokios ODe-’ - x----- ----- -
! racijos dar reikės ilgesnio 

poilsio, betgi džiugu, kad 
visa nelaimė dar gerai bai- 

_ gėsi- _______ ''

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio “Tau, Lie
tuva*. kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuve 
budo“, kaina $5.50

A.ipro Bielinio “Penktler 
metai“, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Dieno 
iant“, kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,“ 
kaina minkštas vršeliais $4. 
kietais $5.00.

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI 

MINIMAI IR MINTYS, II

tomas. 336 psl, kaina $5.

VLADAS NAGIUS-NA

GEVIČIUS, jo gyvenimo ir

darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 pal-, kaina $6

Knygoje pirmą kartą pla. 
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go-

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

”Mes visko turime!“ čia matome rodant, kaip Maskvoj 
pardavėja nešioja kaukę, kad nepsikrėstų gripu.

jo. kad pavogta $3.078. 
brangus laikrodis ir kelios 
banko knygutės-

Iš kardinolo apsiausto 
lėlėms rūbai

Kardinolo iškilmingoms 
progoms apsiaustas — cap- 
pa mag na — vra net 16 pė
dų ilgio. Popiežius žada toki 
nepatogų rūbą sutrumpinti.

Korespondento paklaus
tas. ką jis darysiąs su tuo 
savo ilgu rūbu. kaid- Cu-

Pavykęs parengimas

Praeitą sekmadienį LRK 
Moteių Draugija Lietuvių 
Pil. Dr-jos salėje buvo su
rengusi banketą ir vaidini
mą. kuris sutraukė daug 
publikos ir. reikia manyti, 
gal ir materialiniu požiūriu 
rengėjų neapvylė.

Čia buvo suvaidinta vieno 
veiksmo komedija “Uošvė 
į namus — tylos nebebus“.
Pulika gyvai reagavo, vai-
dintojai buvo šiltai sutikti ir shi atsakė kad ,ova. 
susilaukė gausių aplodis-
mentų- Tai rodo, kad žmo
nės vaidinimų yra išsiilgę ir 
juos noriai lanko.

šioje komedijoje vaidino 
Stasė Leimonienė. Rita Au- 
siejūtė. I. Lendraitytė, Ka
zys Baiūnas ir Jurgis Jašins
kas.

Paieškau savo brolio Alek
sandro Blazo. gimusio Lietuvo
je. Gruzdžių vaisė.. Aukštuolių
kaime. 1S&5 r.i. Iš Lietuvos iš
vyko į Argentiną 1929 m

Jis patsai arba apie ji bet
ką žinantieji prašomi pranešti 
adresu:

Jonas Blazas,
229 Dūkas St., Keamy, NJ.

nos jį vienuolėms, kurios tą 
raudoną brangią šilkinę me
džiagą galės panaudoti lėlių 
drabužiams. |

Mainos rūbai margo svie-' 
to...

Jieškojimai
Ieškau vyru dukterėčios Onus 

Raulinaitės, gyvenusios ar ir 
tebegyvenančios Brooklyne ir

Apvogė J. Balukonį
South Boston Cafe savi- __ .__

ninkas John Balukoms, va- apie ją ką žinantieji prašomi 
kare sugrįžęs į butą virš sa
vo restorano. 253 Broad-į 
way, So. Bostone, pastebė-1

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri- 
kiečiui padovanoti knygą. 

. tai Keleivio administracijo- 
I je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

HISTORY OF THE LI- 
THUANIAN NATION, pa 

i rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10-

“Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania/* 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

“Lithuania land of he- 
Į roes,“ parašė L. Valiukas, 

kaina $4.75.
I

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
pst. kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė- kaina $2.

II•JI _.4 Iput I
rašyti:

Franees Rauhin.
1902 No llth St. 
Springfield. III!., 62702.

GRAMERCY SHIPPING Co.
Jsteitrta 1945 m.

TIKINTI VNESPOSYI/IORC 
LEIDI M \

Automobilis MOSKOVICH —
ekonomiškas ................... $ i 626.03
liuvama mašina 1. Al. DE I,UXE.

i aina ...................................... $451.12
Motociklas PLANETA, dvi sė
dynės ....................................... $351.38
G K 6 ........................................... $22.00
22 sv. kvietinių miltu, 4 sv. tirpyto 
sviesto, ąsotis er.škitros juodos 
ikros. 1 sv. 5 uncijos medaus. 5'^ 
uncijų aukščiausios kokybės ar
batos.
t isos kainos pilnos. Jokio muilo. 

Pristatoma per 2—3 savaites. 
Gavėjų pasirašyti kvitai. 
Prista t y mas 

garantujamas 
NAUJA — pristatoma J.A.V-bės«
HERAI ES šveicariškos rašomosios 
kilnojamos mašinėlės su rusiškom, 
ukrainiškom ar lotyniškom raidėm 
Kaino c žemos — $59.95 iki $129.54 
Taip pat daugybė rusiškų plokšte
liu žemomis kainomis.
Pilnų katalogu prašykite ar skam
binkite lietuviškai arba angliškai.

i

KNYGOS JAUNIMUI
MURKLYS, A. Giedriaus apy 

saka, 130 psl., kaina . . $1.80
GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

į KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovani.

| vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

LfiLYM KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysa^itės vaikams, 69 psL 
įminė .................................... $ 1,5<

GINTARĖLĖ, J. Narinės paša

ka, gražios iliustracijos. 24
psl., kaina ................. $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina .......................... $1.00

; TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto i
15 pasakų ir padavimų, 186 

i pusi., kaina ................... $2.00

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITJ

GRAMERCY SHIPPING INC. 
Įsteigta 19,6 metais 

PINIGAI { L.S.S.R. 
Pii.N A! G AKANTLOTA 

FURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI *29.000.00 
MŪS FIRMA YRA VIENINTELĖ 
KURI SIUNTĖJUI PERSIUNČIA 
GAVĖJO PASIRAŠYTA KVITĄ 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
Vertė: 9 rubliai už $19 
Persiuntimas: iki $30.00—$2.75

per $30.—
GRAMERCY SHIPPING CO. 

118 E. 28 St.. New York 16. N.Y'. 
Tel. M U 9-0598

Atidaryta: kasdien 9-5:3®;
šeštadien. 9-12:3(1 

GRAMERCY SHIPPING Inc. 
711 Broad Streel

New ark, N. J.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETU 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 

i pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ-
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

“Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ • giedame 
Lietuvos himne, o ar taip* 

darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienė? 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.

PALENGVINKITE MŪSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume. jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys. be paraginimo, prieš 

prenumeratai pasibaigiant, 

atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem.

SKAITYK STASIO Ml 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,“ DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK- j 
STAIS VIRSAIS $4.00, I 
KIETAIS—$5.00

kurie tokių raginimų nelau

kia. ir tikime, kad ateityje 

vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini

mus.
Keleivio adm-ja



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6, 1965 m. vasario 10 d.

Vietines žinios

Dr. Balys Matulionis iš Wallum Lake. R.I.. kalbės Lie
tu', os nepriklausomybės atstatymo sukakties minėjime 
vasario 14 d. So. Bostono aukšt. mokyklos salėje. Jo 
pernai ta proga pasakytos kalbos atgarsis nuskambėjo 
per visą Ameriką.

Dar apie Vasario 16-sios

minėjimą

Be to. kas jau buvo pra
nešta ir šiame numery kitoj 
vietoj rašoma, dar praneša-' 
ma. kas vasario 9 d. dekla
raciją pasirašys miesto ma-l 
jotas. o vasario 16 d. 10 vai.1 
gus pakelta Lietuvos vėliava 
prie miesto valdybos rūmų. į

Banketas E. Ketvirčiui Į 

pagerbti

Stepono Dariaus postas' 
vasario 14 d. 5 vai. vak. pos-} 
to saleje rengia banketą sa
vo 1960 metais buvusiam} 
vadui Edmundui Ketvirčiui.

1918 1965

KORTŲ IR DELNŲ 
SKAITYTOJA 

M a d a m t Lynn
Ji patars ir pagelbės visais gy. j 

i venimo reikalais. Vienas vizitas ; 
išspręs jūsų klausimus.

372 Blue Hill Ave..
Dorchester. Tel. 442-5772.

(6) ;

REAL ESTATE 
EDMUND L. KETVIRTIS

SEKMADIENĮ. 1965 M- VASARIO 14 DIENĄ, 
bus minima

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 
47 METŲ SUKAKTIS.

Minėjimo programa:
10 vak iškilmingos pamaldos So. Bostono lietuviu

atsargos puik- Įeit., pagerb- šv. Petro parapijos bažnyčioje.i j e
i " ’ . . 2 va. popiet So- Bostono aukšt. mokyklos (Thomas

E ketvirtis.dabar yra A- Park) auditorijoje 
menkos Legiono Spaudos
Di augi jos pirmininkas. So.
Bostono didžiojoje gatvėje 
Broadway jo brangenybių 
krautuvė yra žinoma ne tik 
Bostono lietuviams.

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

tad f n a sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.

masinis visų Bostono 
LIETUVIŲ SGSIRINKIMAS

Jame kalbės Lietuvos garbės konsulas Ant hony 
O. Shallna ir d r. Balys Matulionis.

Į minėjimą pakviestas gubernatorius John Volpe 
ir miesto majoras John Collins.

, _ i-i Menine programa atliks:mų — vakarą. Bus rodomi •
ir filmai, kuliuose bus gali- 1* Komp. Juliaus Gaidelio vadovaujamas mišrus 
ma matyti, kaip tie šokiai choras, 
šokami. Bus ir vaišės.

'Kitoniškų“ šokių vakaras
Xeo-Lithuania studentų 

korporacija vasario 13 d. 7 
vai- vak. So. Bostono Lietu
vių Pil. Dr-jos III aukšto sa
lėje rengia "kitoniškų“ šo
kių — smagesnių ir įdomės- J

A & S CONSTRUCT1ON 

COMPANY
Sienų klijavimas apmušalais, 

dažymas,
kambarių pertvarkymas, 

klojimas lentelėmis ir kt.,
mūrijimas,

durų ir langų pakeitimas, 
spintos virtuvėje ir kt~, 
kambarių padidinimas,

naujos grindys. 

Priimtinos kainos.
Niekas dėl jų negali 

varžytis.
Skambinti tel. LI 2-2776 

tarp 9 vai. ryto ir 5 vai- vak.

4
4 4 4 4

PA L'LA B. KETVIRTIS 1
UCENSCO BROKERS e

4
KETVIRTIS REALTY J

J7» WEST 8ROAOWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.. 02127

Tel. 268-4649
\a4AAAAAAAA**************
ęoc^fcfcAaoeunnnrneoaaeonmr

Televiziją
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. »ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

{ Telefonas: AN 8-2bo5

• Dr. Jus. J. Donovan 
\Dr. J. Pašakarnio

I » ĮPĖDINIS 
OP TOME I RISTAS

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO I LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

• ... ___ __» , , - ------------------------ t♦ v aianU06: •
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 5 
V akarais iš anksto susitarus ; 

447 BROADWAY ; 
South Boston, Mass

2. Onos Ivaškienės vadovaujamas tautinių šokių 
sambūris.

Lietuva jau 25 metai pavergta. Jos žmonės tebekovo
ja su pavergėju, bet negali viešai savo protesto pasauliui 

tetų Klubo susirinkimas bus pareikšti. Tai turime mes daryti. Pavergėjas vis labiau} ye<jį:aJ'j* “y 
šį ketvirtadienį, vasario 11 stiprina savo puolimą, todėl mes dar ryžtingiau turime J_______
dieną 7:30 vai. vak- So. nasakvti ir darbais įrodyti, kad niekada nepasiduosime- 
Bostono lietuvių Pil. Dr-jos

Moterų klubo susirinkimas
Dorchesterio Lietuvių Mo

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

327 W. Broadiray, 
So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-0068
aičaiti*

patalpose. Po susirinkimo- Į . Todėl visi atsilankykime' į minėjimą ir savo auka
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 . 8764 ai batėlė. VlSOS narės prašo- UO5niai paremkime liciuvus uusves nm?. vausmi v«<nV- 
rersiunčiame Jūsų sUdar>tus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS dalyvauti .vaudami ir. svetimiesiems parodysime savo tvirtą pasiry-

kitas Rusijos valdomas sritis. _ 1 , . , ,, — —■ žimą kovoti ir laimėti. O tokiems ir kiti padeda.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je. kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.

Visi doKumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami

Jei oras bus blogas, susi
rinkimo nebus. Valdyba

Daug sergančių
Bostoną užpuolė gripas. 

Vieniems jį pavyksta grei-
I

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
BOSTONO SKYRIUS

Ketvirtis & C o.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros* Prietaisai
taisome laikrodžius, JRaoestinzai

zieous papuošalui

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

J

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRIST8
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis i 

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

KELEIVIO 60 METŲ SUKAKTUVINIS BANKE- 

SO. BOSTONO LIETU
VIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS UI AUKŠTO SALĖJE. 

PRADŽIA 5 VAL. VAKARO.

ues.og ii BOSTONO per 48 valandas nuo ju priėmimo. Persiuntė Stei LJrtUvS&va'. TAS BUS BALANDŽIO 25 D
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka s.untejaa, noriu S-gos Bostono sk. pir-
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti sA\ I-
KAINA mūsų ištaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav

mininkas Pranas Martinkus 
kaip au- net kelias savaites grumiasi

lomobiliam. motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa- SU tuo mažyčiu virusėliu, 
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų _ ... ,
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas Lankė skiltininkų kursus
pristatyti pre1 es gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų Atlanto rajono skautų va- 
katalogų. . dovybė buvo suruošusi sa-

įstmga iifti višk \. Ki«Ei”KnĖs i ir i vvi.iK ai vaitgalinius skiltininkų kur-
v ISI SU. N1ĖJAI ISITIKINO. KAI) MCSl ĮSTAIGA >.\ž.NIN- ciic KennebunkDorte Me- Iš 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI FEuSUNčlA . P _

SIUNTINIUS, siuntiniai aPDRaUsu. Bostono tuose kursuose da-
Siunčiame su INTURISTO Į«raiM>.hr-av ljTVHVO Vyt3S AdomkaitlS.

Siuntiniai priimami ka»d:en nuo i* iki 5 vai. m . n- t ---’-ta ;.v>insi« mi t, . ir Aitri <5 Valan-
» vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d Algis l>aKSJS 11 Aliįlb V aian 

Cllfl CIUnHs.

Skautų knygynėlis

Skautai ir skautės naujai
vaišine jų pačių keptais py
ragaičiais ir kavute.

Knygynėlis bus atidarytasįruoštame būkle So. Bostono , A .. . .
Lietuvių RI. Dr-jos namo Padienio vakarais nuo 
4-jame aukšte isteigė knygy- ' 1 1'1 vąl- vak. Jo vadove
nėli. kuriame 'yra ir idomių ' Glona Razvądaus.

* i kaitė ir s.v.v.sl. Algis Adom-žaidimu. kaitis.

Pasiūlymas 196S metams Skambinti GE61204
Naujas ”P A G A L UŽSAKYMĄ

FORTUNA
ALYVOS BURNERIS

5 metų garantija
daliu ir darbo

PRIEŠ PIRKDAMI ATKREIPKITE DĖMESĮ 

I JO 5 YPATYBES:

PATARNAVIMAS 24 VALANDAS

Sausio 22 d. buvo jo ati
darymas- Susinnko visokio 
amžiaus skautų, skaučių ne
mažas būiys. Laikas praleis
tas labai įdomiai ir malo
niai. Vyr. skautės visus pa-

Tėvai ir skautų bičiuliai 
prašomi aukoti atliekamas 
lietuviškas knygas bei žur
nalus knygynėliui ir raginti 
jaunuosius jį lankyti.

Mėlynšlipsė

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Cia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Cia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-
• Sekmadieniais ir
I I

4 ir 6—8 
šventadieniais

pagal eu si tarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Patvarumas

Shell degimo galva 

Svarus geras šildymas 

Aliumininis apdangalas 

Darbingumas, taupumas

Mėgiamiausias 
modelis 

FT 2
Visos tos žymės rodo, kad ”pagal užsakymą 
pagaminti tokiam svarbiam darbui alyvos 
burneriai sutaupo jums pinigų ir užtikrina 
ramybę ilgiems laikams.

PARDUODA, ĮRENGIA IR APTARNAUJA

FORTUNA FUEL C O. 
šildymo alyva specialistai
487 WASHINGTON STREET 

DORCHESTER. MASS. 02124

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
į Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat j 
Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą—

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštus 

d o ▼ a n ų—s i u n t i n i ų
Skyriuje jūs rasite didelį pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
medžiagų, taip pat įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės 

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE 
Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų 

Gerb. klientų patogumui užsakymus galima atlikti telefonu 
Informacijų prašome k-reiptis telefonu, raštu arba vietoje.

Boston Rranch: PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 BR0ADWAY. SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ •

, Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
Į J kių kitokia ligų ir nuo nelai- J 

5 mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
t Visais insurance reikalais 
S kreiptis: J

• BRONIS KONTRIM j
} Jastire of thePeaee—CoostaUa J 
; 598 E. Broadway •
į So. Boston 27, Mass. » 
| Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488}
i __________ -__ ‘
£WWVWWWWV‘

; Dažau ir Taisau
5 Namus iš lauko ir viduje.
X Lipdau popierius ir taisau^ 
J viską, ką pataisyti reikia.

i
i
te ►
t

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave. 
Dorchester. Mass. 
Tel. CO 5-5854

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Grdrtoias ir Chirurgas 
' X RAY

534 Broadiray,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Concord Kd.. Billerica. Mana. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.
gariainkas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnami

Reikmenvs plumberiams 
Visokio geležies daiktai




