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Lietuvos Nepriklausomybes Dienoj Amerikos Prezidentas 
Priima Lietuvių Organizacijų Delegaciją; Dalyvaus 

18 ar 20 Lietuvių; Laukiama Prezidento Pasisa
kymo Pavergtųjų Tautų Laisvės Reikalu.

šį penktadieni, Vasario ie Paryžiuje Peštynėse 
Vimušti

kaktuvių dienoje, preziden-
tas John F. Kennecly sutiko . Pereitą savaitę Paryžiuje 
priimti Amerikos lietuvių demonstravo komunistai ir. 
organizacijų delegaciją iš kai kurios kitos politinės! 
18 ar 20 žmonių ir su lietu- S\upės prieš “slaptosios ar- 
viais pasikalbėti Lietuvos mG°3 organizacijos ’

Second-class postage paid at Boston,Massachusetts

' MASSAt Hl SETTS GLBERNATORIl'S JOHN A. VOLPE PASIRAŠO DEKLARACIJA

Vasario 16-tą Prezidentas 
Priima Lietuvių Delegaciją

Kaip i .sr.ivi. taip ir šiemet. Vasario 16-sios pro ta gubernatorius John A. Volpe paskelbė dekla
raciją. kuria pasirašant dalyvavo šie Amerikos Lietinių Tarybos Bostono skyriaus nariu (iš 
kairės i cadv. John tirigalus. Edmundą : l ib os. Oru Iva-kienė, Stasys Jakutis, Vladas 
Bajerčius. adv. Anthony Young (pirm.). Antan v Ardriuiionis ir Povilas Brazaitis.

57-TIEJI METAI

Kalbama Apie Naują 
Viršūnių Pasimatymą

Chruščiovas Siūlo Kovo Mėnesį 18-os Valstybių Viršūnių 
Konferencijų Ženevoje Tartis Nusiginklavimo Klau

simu; Amerikoje Manoma, Kad Chruščiovas 
Nori Propagandos Triukšmo, O Ne Derybų.

laisvinimo klausimais. Gali
mas daiktas, kad preziden-

terorą.
Policija demonstracijai lei
dimo nedavė ir sutraukta

tas ta proga padarys platės- Policija bandė demonstran-
ni pareiškimą pavergtųjų tus išsklaidyti. Kilo susirė-( f . iz r »• rz i i • i • t,» »• .
tautų klausimu. mimai kurių rezultate 8 de- J. 1 (1UIU bOUUSai v okieCliį Kasykloje LUSCU SkotUltųSl

v\ ashingtone prezidentas monstrantai buvo užmušti, o; Kelia Daug Ginčų Žuvo 3G9 Darbininkų Oro Koridorius
J. F. Kennedy priims lietu- vu^ simt0 žmonių buvo su-| _____ *
vius lvgiai 12 valandą. Pasi- žeista. V aidžia sako, kad ko-
matyme su prezidentu bus munistai riaušes išprovoka- 
pii mon galvon atstovaujama v°’ (lau& kas stebisi, ko-

Vokietijcj Saaro srityje Pereitą savaitę rusai nore-

Argentina Nutraukė 
Ryšius Su Kuba

Argentinos vyriausybė pe
reitą savaitę nutraukė diplo
matinius įyšius su Kubos ‘le- 
ninistine’ diktatūra.

Argentinos vyriausybė tą 
padarė po to, kai kariuome
nės vyriausybė pradėjo gra
sinti pašalinti Frondizi vy
riausybę, jei ji neužims aiš
kios ir griežtos pozicijos link
.ūbos diktatūros.

Dabar Kuboje bėra tik se
sių Lotynų Amerikos valsty- 
oių diplomatinės atstovybės, 
bet ir tos grei sumažės. U- 
iugvajaus vyriausybė ruo
šiasi nutraukti diplomatinius 
įyšius ir Ekvadoriuje apie 
.ai irgi kalbama.

Kubos diktatoriai tyčioja
si iš tų valstybių, kurios nu
traukė su jais įyšius. Jie sa- 
ko, kad tai esą jankių ver
bai. ..

Amerika ir Rusai 
Pasikeitė Šnipais

Pereitos savaitės gale ru
sai ir Amerika pasikeitė 2 
žinomais šnipais. Rusai pa- 
eido Į laisvę Amerikos lakū- 
įą Francis Gary Pawers, ku
ri rusai suėmė 1960 metais 
su jo lėktuvu. Amerikiečiai 
grąžino rusams jų šnipą Ru- 
iolf L. Abelį, kurį amerikie
čiai buvo nuteisę 30 metų 
;alėti už šnipinėjimą šiame 
krašte. Rusai dar pridėjo 
vieną studentą “šnipą,” ku
li vokiečiai komunistai buvo 
kišę Į kalėjimą neva už eko- 
įomini šnipinėjimą.

Rusai aiškino, kad šnipų 
mainai pagerinsią santykius 
tarp Amerikos ir Sovietijos.

Sovietų Rusijos diktato
rius N. Chruščiovas pasiū
lė Amerikai, kad preziden
tas Kennedy atvyktų kovo 
mėnesį Į nusiginklavimo 
konferencijos atidarymą Že
nevoje, kur Chruščiovas no
ri sukviesti 18-os valstybių 
galvas Į didžiulį viršūnių mi
tingą. Ten būtų kalbama 
apie nusiginklavimą, bet ar 
masiniame, tegu ir pačių 
galvų mitinge galima ramiai 
derėtis dėl nusiginklavimo, 
Amerikoje abejojama. Grei
čiau toks mitingas vii-stų 
chruščiovinės propagandos 
cirku ir neduotų jokios nau
dos. Bet klausimas pakeltas 
ir Amerikos vyriausybė tą 
reikalą dar aptars ir tik tada 
pasakys savo nuomonę dėl 
viršūnių susitikimo Ženevo- 
io tnvn IA Hipną
N. Chrtiščiovo pasiūlymas 
susitikti Ženevoje atidarant 
18-os valstybių nusiginkla
vimo konferenciją atėjo lyg 
ir atsakymas Į Vakarų vals
tybių pasiūlymą, kad Žene
voj susitiktų užsienio rei
kalų ministeriai ir aptartų 
Įtraukti Į nusiginklavimo 
konferencijos darbų tvarką 
atominių ginklų bandymų 
uždraudimą. Chruščiovas 
siūlo, kad patys didieji tą 
klausimą aiškintų, o ne pa
vestų jo užsienio reikalų mi
nisteriams. Bent jau atida
rymo kermošiuje Chruščio
vas būtų linkęs savo graž
bylystę pademonstruoti.

Amerikos vuiausybe siu-»
o kongiesui nutarti pirkti išspiego viena anglių kasvk-į 0 “pasiskolii ti įsamen- 

' ir prancūzų 
į vakai inę

Eerlyno miesto dalį. Rusai 
prašė iš dviejų kartų, kad 
v akai ų valstybės sulaikytų 
savo lėktuvus kuriam laikui 
.r leistu rusams koridoriuose

KrikS* Lietu^Tan'to «« policija naudojo Ūkias 100 nnlionų doleriu Jung- ,a> nelaimėje žuvo apie 300 HeifaĮ. anglų 
Ame ik<te Lietuvių larjba l urnų i autų bonusų, kad tuo aneliakasie. Sprogimas ii oto koridoriusir šalia jos bus L. Bendruo- vežtas priemones mimai 
menės bene šeši atstovai. išvaikyti. Daug ir policmin- 

__________________ kų buvo sužeistų laike susi
rėmimų. Šią savaitę Paiy- 
žiaus socialistai šaukia nau
ją demonstraciją, kuriai lei
dimo valdžia nedavė. Gali

Suomių Kintamuose 
Maskva Nelaimėjo

Suomijos parlamento rin- Įvykti naujų susirėmimų, 
kimuose, kurie Įvyko vasa- ---------------------------
rio 4 ir 5 dd., Įvyko kai ku- Vietname Karas
nų žymių pasikeitimų. De- t)nrn«i Pikte<(ni<isinieji konservatoriai laimė- LrUroSl l IKICSIUS

jo 4 vietas parlamente ir da- .
bar turi 34 atstovus; liberalų Prezidentas Kennedy pe- 
paitija laimėjo 5 vietas ir r<?itą savaitę sakė spaudos 
turi 13 atstovų; žemdirbių atstovams, kad karas pieti- 
(valdančioji agrarų) paiti- niame Vietname darosi pik- 
ja pravedė i parlamenta 53 tesni-- Amerikiečiai duoda 
atstovus, laimėjo 7 vietas; pietinio Vietnamo valstybei 
s*edu liaudies partija pra- didelę karišką pagalbą ir 
vedė 14 atstovų, tiek turėjo sunčia ten partizaninio karo 
n anksčiau. instruktorius. Amerikiečiai

Kaii iajame parlamento iau turėjo šiek tiek aukų su- 
sparne komunistai pravedė trėmimuose su komunistų 
** i atstovus, pralaimėjo 3; partizanais, bet aukų skai- 
socialdemokratų partija da- čius visuomenei dar nėia ti- 
bar turi 38 atstovus, laimėjo ;,a’ žinomas.
I vietą, ir kairieji socialde- Spaudoje reiškiama nuo- 
mokatai, kurie turėjo 15 at- monė, kad Vietnamo

angliakasię. Sprogimą
oūdu padėtų tai organizaci- karto užmušė apie pustrečio 
ai išbristi is skolų, kurias ji gimto darbininkų o kelias- 
ižsitraukė betvarkydama gimt darbininkų buvo spro- 
uiiusią Kongo respubliką, gimo atskirti nuo išėjimo ir 

Iries JT bonų pirkimą dėl jų likimo buvo dar abe-, 
kongrese ir visuomenėj eina joniu. bet užgriuvusios kasv- darj ti jų kariškus manevrus, 
iftvi ginčai. Daug kas yra klos atkasinėjimas parodė, las rusų prašymas abu kar- 
iiešingas remti Amerikos kad užgriuvisių darbininkų 

pinigais .JT organizaciją ir nepasiseks gyvų atkasti.
.ai todėl, kad tos organizaci- Prie išsprogusios kasyklos 
jos tarimai dažnai yra ne- rinkosi per kelias dienas 
įielankūs Amerikai. Bent žuvusiųjų šeimų nariai . . .
.alis žmonių taip aiškina______ _______________

.-avo priešingumą bonų pir-
! Kimui.

OBE 7; T kennedy

LANKOSI AZIJOJE

Prezidento Kennedy bro- 
is genei alinis valstybės gy- 
įėas Robert Kennedy išvy
ko visam mėnesiui keliauti 
po užsienio valstybes. Jis 
lankėsi Japonijoj, Hong 
Konge ir vyksta Į Indonezi
ją, kui- išbus apie savaitę 

rais-1 laiko. Kongrese ir spaudoje
stovų, Į naują palamentą vos tuese galima Įklimpti ilges-Į kai kas spėlioja, kad R, 
bepravedė 3.

Prie valdžios pasiliks ag- 
rarų partija, bet su kuo ji su
darys koaliciją, lieka neaiš
ku. Su socialdemokatais ji 
vyriausybėje nebendradar
biaus, nes rusai socialdemo-

liam laikui.

SOCIALIS! AI REMS 
FANFANI KABINETĄ

Italios vyriausybę pasiė
mė sudaryti buvęs ministe
rių pirmininkas Fanfani. Jis 

kratus skaito savo didžiau- pirmiausiai pradėjo pasitari- 
siais priešais ir jų buvimo mus su Nermi vadovauja- 
valdžioje nepakęstų (bent mais socialistais ir ši pirma- 
agrarų partija taip aiškina), dieni praneša, kad su soci- 

Maskvos diktatoriai ne- alistais esą vilties susitarti, 
kenčia suomių socialdemo- J naują vyriausybę Įeitų P i i- 
kratų todėl, kad socialdemo- kščionys demokratai, social- 
kratai vadovavo Suomijos demokratai ir republikonai. 
karui prieš rusus už savo ša- Tą vyriausybę parlamente 
lies nepriklausomybę ir ru- remtų Nenni vedami sociali- 
sai negali jiems dovanoti, štai, kurie parlamente turi 
kai jie Suomijos laisvę ap- 88 atstovus.
gynė, nors karą prieš rusus Nenni jau viešai pasisakė,!

Kennedy atlieka prezidentui 
kokią tai slaptą diplomati
nę misiją, tik nieks nežino, 
\oki ta misija yra.

R. Kennedy Japonijoj 
matėsi ir su socialistais.

PREZ. JOHN KENNEDY

ši penktadieni, vasario 16 d.
12 vai. jis priims lietuviu 
delegaciją, kuriai vadovaus 
Alto centro sekretorius dr. 
Pijus Grigaitis.

F. G. Poįvers Turės 
Nemažai Aiškintis

j buvo atmestas.
Mat, Vakaių valstybės tu

ri patyrimo, kad rusai kartą 
ką nors pasiskolinę užmiršta 
grąžinti, arba skolinasi tol, 
kol paskolintą daiktą visai 
pasisavina, . .

Dėl tokių sumetimų oro 
koridoriai nebuvo paskolin- 
i rusams.

NAUJA REPUBLIKONŲ 
ŽVAIGŽDE—G. ROMNEY

Spaudoje daug dabai ra
šoma apie Michigan pramo- 
ni.niką George Romney, ku
ris pasiskelbė, kad jis šio 
ludens rinkimuose statys sa
vo kandidatūrą i Michigan 
gubernatoriaus vietą nuo re
publikonų partijos.

Spauda pranašauja, kad 
republikonai tikisi G. Rom- 
į ey asmenyje turėti gerą 
kandidatą ir prezidento vie
tai 1964 metais.

DR. P. GRIGAITIS

ALŽERIJOS DERYBOS 
VIS DAR NEBAIGTOS

MASKVA SLEPIA, KAD 
GAUNA ŠNIPĄ ABELĮ

negalėjo laimėti. Rusai ir su 
Suomija norėjo padalyti tą 
patį. ką jie padarė su Lietu
va, Latvija ir Estija.

Suomijos rinkimai dar 
kaita pademonstravo, kad

kad socialistai sutiktų remti 
Fanfani vyriusybę, jei būtų 
sutartos tam tikros reformos 
pravesti, kurios kraštui yra 
reikalingos. Po sekančių rin
kimų, Nenni mano, sociaiis-i

LIETI VOS ATSTOVAS

lakūnas Francis Gary Po- 
vveis, kuris pereitos savaitės 
gale buvo iškeistas i sovietų 
šnipą Abelį, turės pasiaiš
kinti. kaip jo lėktuvas U-2 
nukrito žemėn. Pasakoja, 
kad prieš Povvers du kiti la
kūnai. kuriu lėktuvai dėl ko-z *

kių tai pi iežasčių sugedo o- 
re, nepasidavė rusams ir ge
riau nusižudė negu pateko Į 
nelaisvę.

F. G. Povvers lėktuvas nu
krito žemėn ir rusams pate
ko i rankas Įvairios fotogra
fijos ir kitokie šnipinėjimo 
prietaisai, lakūnas arba ne-

Naujienų redaktorius. Alto cent
ro sekretorius, vadovaus lietu
viu delegacijai pas JAV prezi
dentą Kennedv vasario 16 d.

nedidelė suomių tauta yra tai sutiktų Įeiti ir Į vyriausy- parijus, ir todėl Juozas Kajec- 
pasiryžusi išlaikyti savo de- bę. Bet šiuo tarpu apie tai ikas Wa»hingtone tebeeina nepri- 
mokratinę tvarką ir nepri- dar per anksti kalbėti, nes ' klausomos Lietuvos atstovo pa- norėjo, arba negalėjo lėktų 
klausomybę. rinkimai gali būti 1963 m. reigas. vo sunaikinti.

Deiybos tarp prancūzų ir 
Alžerijos arabų nacionalistų 
vyksta slaptai ir nors vis sa
koma, kad jos jau eina prie 
galo, bet to galo vis dar nė
ra. Tuo talpu Alžerijos mie
stuose prancūzų slaptoji ko
vos organizacija ir arabų na
cionalistai vykdo skerdynes 
savo prieširinkų ir tam tero
rui galo nesimato. Kasdien 
Alžerijos miestuose žūsta po 
kelioniką žmonių.

Praeitą savaitę prancūzų 
kariuomenei pasisekė sugau
ti apie 40 ginkluotų ir uni
formuotų “slaptosios armi
jos organizacijos” narių, ku
riu tarpe rasta keletą pabė
gusių iš kariuomenės dezer- 
alžyriečių tarpo. Visi buvo 
tyrų ir šiaip jaunų vyrų iž 

1 gerai ginkluoti.

Maskvos vyriausybė pra
nešė savo piliečiams, kad 
Chruščiovas parodęs labai 
gerą širdį ir paleidęs Į lais
vę Amerikos lakūną šnipą 
F. G. Povvers. Bet Maskva 
nė žodžiu neužsiminė, kad 
ji už Povvers paleidimą išsi- 
derėo iš Amerikos rusų šni
po pulkininko Abelio palei
dimą. Atrodo, kad Maskva 
nenori savo piliečiams girtis, 
kad ir jos šnipas buvo pa
kliuvęs į amerikiečių rankas 
ir buvo gavęs 30 metų ka
lėjimo.

’I ai yra tik vienas pavyz
dys, kaip Maskva savo pilie
čius už nosių vedžioja—mai
nosi šnipais, bet saviems sa
ko, kad daro mielaširdystę ir 
paleidžia 'amerikieti šnipą. 
Su laiku rusai, žinoma, suži
nos, kad Chruščiovas mainė 
šnipą Į šnipą ir jokios malo 
nės niekam nedarė, bet kol 
tas bus, rusai galės manyti 
kad jų vyriausybė rodo gi 
dideli žmoniškumą, kad iš
čiulptą ir propagandos iš
naudotą šnipą paleidžia i 
laisvę.



Puslapis antras KELEIVIS, SO. BOSTON No. 7, Vasario H, 19C2

Tautų apsisprendimas
Tautų apsisprendimo vienas laikotarpis nesenoje isto

rijoj buvo po pirmojo pasaulinio karo. kada Europoj suai
dėjo Austrijos imperija, o Rusijos ir Vokietijos imperijos 
buvo stipriai sukrėstos ir pralaimėto karo ir vidujinių re
voliucinių perversmų. Tada ir Lietuva, istorijos ir geogra
fijos Įsprausta tarp grobuoniškų kolonialinių kaimynų— 
vokiečių ir rusų sugebėjo atgauti nepriklausomybę, arba 
apsispręsti kaip pati tauta norėjo. Lietuvių tautos apsi
sprendimas buvo padarytas dar pirmojo karo eigoje, ka
da Lietuva tebebuvo vokiečių armijų okupuota ir tai buvo 
padaryta vieningu politinių grapių pasisakymu prieš oku
pantų vokiečių norą ir valią. 1918 metų Vasario 16 dieną.

Lieuvių tautai ta diena tuo yra brangi, kad prieš oku
pantų valių politinės grupės surado bendrą žodi savo tau
tos ateities klausimu. Mes žinome, kad ne visiems užteko 
drąsos to pasisakymo laikytis iki karo galo. Vilniuje gana 
priepuolamai sudalytos Tarybos dauguma po kiek laiko 
susvyravo ir kunigaikščio Uracho asmenyje ieškojo kara
liaus ir gelbėtojo lietuvių tautai nuo Prūsijos ir visos Vo
kietijos valdovų apetitų. Šiandien svyravimai ir bailūs 
bukštavimai užmiršti, lieka atmintyj ir pagarboje tik drą
sus pasisakymas už tautos laisvę ir jos demokratinę ateiti.

Tautų apsisprendimo teisę pripažino ir revoliucinė 
Rusija, kurios vadai betgi ir tame klausime parodė azia- 
tišką veidmainystę ir savo pačių skelbtųjų principų išda
vystę—pripažindami apsisprendimo teisę rusų komunisti
nės revoliucijos vadai kanu organizavo kariškas gaujas

karimai pratimai

lai JAV kariai, iš helikopterių nuleisti, 
kurių tikslas patirti, kaip greitai galima

skuba i kautynes, žinoma, manevruose, 
'.arias atvežti iš dideliu atstumu.

Kas savaite
Lietuviai pas prezidentą *

Ši penktadieni lietuvių de
legacija vyksta i Baltą ji Na
mą pas prezidentą J. F. 
Kennedy. Reikšminga tas, 
kad prezidentas sutiko pri
imti lietuvių organizacijų at- 

i stovus su Amerikos Lietuvių 
1 arybos pareigūnais prieša-

Vienas kaistas Kuchel ir 
Lipscomb rezoliucijos šali
ninkas, dr. Petras Pamatai
tis iš Los Angeles Calif., pa
sikalbėjime su marijonų 
“Draugo” atstovu plačiau 
pasisakė dėl tos rezoliucijos 
naudingumo ir dėl reikalo 
visą tą akciją remti. Kalbė
damas apie spaudą, kuri Ku-Į kyje Vasario Šešioliktą, Lie- upikuojamai 

: tuvos tautines šventes dieną. . - * . „ -m , *5”^’ rezoliucijai pritaria ar nepri-Tuo prezidentas neabejoja- J r 1
mai norėjo pareikšti savo taria, dr. P. Pamataitis sakė 

marijonų laikraščio atstosimpatiją lietuvių tautai dėl 
jcs nepriklausomybės nete
kimo ir tas priduos 
viams visame pasaulyje, ne
išskiriant nė Lietuvos, dau
giau vilties Į gimtojo krašto 
laisvės atstatymą.

Amerika nėra pripažinusi 
Lietuvos Įjungimo Į Sovietų 
Rusiją ir lietuvių delegaci
jos priėmimas Baltajame

vui:
lietu ! “?uPiantama> rie laikraš- 

”1 čiai, kurie niekad Lietuvos 
nepriklausomybės nerėmė, 
neremia ir sąjūdžio, kurs 
siekia Lietuvai atstatyti ne- 

.! priklausomybę.”
Čia dr. Pamataitis kalba 

ne apie maskvinius bolševi
kų laikraščius Amerikoje, 
bet apie tuos, kurie neremia

iSOCOOCOGCiXr_: x XXXXXX XXXXXXXXxXXXX

daug daugiau, negu vyrų. 
Nors valdžia daugiavai

kėms motinoms moka pre- 
“ ~ ... arijas, bet daug vaikų turėti
batai — ruo 4 rb., odiniai — . vengiama, vienas ar du —

Ką mačiau Lietuvoje
(Tęsinys) 

kalbėtis su grižu- 10-30 rb.
Važinėti 

autobusais
kalbos, jei rusai ir užims busu gali 
Lietuvą, tai laikinai: vėliau miesto galo i kitą 
ateis Amerika ir juos išva
lys. Vadinasi, kam grėsė 
pavojus ir jis pasiliko krašte, 
reikia laikinai pasislapstyti.

Kaiui pasibaigus, iš Vo
kietijos pasigirdo per radiją

Teko
Lietuvai ir kitoms Rusijos pakraščių tautoms “apspręs- siais iš Sibiro ir iš jų patilti, 
ti” pagal Maskvos Imperializmo norą. Tas dviveidiškumas kad frontui artinantis plito 
Maskvos politikoje ir šiandien tebėra vyraujantis tos po
litikos požymis. Rusų bolševikai net i savo “konstituciją”
Įrašė kiekvienai Sovietijos tautai teisę atsiskirti nuo So
vietų Sąjungos, bet ir patys įusų bolševikai ir pavergtos 
tautos žino, kad tas “konstitucijos” nuostatas nėra nič nie
ko vertas, jei nėra užtenkamai divizijų iam paremti prieš 
Maskvos karišką galybę.

Antras tautų apsisprendimo laikotarpis atėjo po an- raginimas nestoti i sovietų 
trojo pasaulinio karo, kad Anglijoje prie valdžios priėjo kariuomenę, eiti Į miškus ir 
socialistų partija ir pradėjo anglų kolonialinės imperi- visais būdais kovoti prieš 
jos likvidaciją be kraujo praliejimo. Jos pavyzdžiu pase- sovietus. Tuoj ateis Ameri- 
kė prancūzų socialistai, o greit ir kitos politinės grupės Įsi
tikino, kad kolonialinių imperijų dienos yra suskaitytos.
Taip prieš mūsų akis vyko ir vyksta kolonialinių tautų ap
sisprendimas, tik rusų pavergtų tautų likimas vis dar nesi
keičia. Nesikeičia li

kos kariuomenė 
sus.

ir įsvvs ru-

n* no _jaunimu vaijj ii

_ ____ darė. Komunistai pradėjo
letuviu raut?? koionialinė "vergija, juos gaudyti sugavę žudyti. 

- ..... ^ , .. - - * žiema miške visą laikaDar nesikeičia. Papuasams, akmens amžiaus žmonėms,
nepriklausomybė siūlyti siūloma, bet Rytų Europoj dar nebūsi, reikėjo ieškoti kur 

nois prieglaudos. Pas ką ra-
šiaurys vėjas šeimininkauja ir Kai-patų kalnais pavasaris do toki komunįslų vadinamą
neina. Dar neina, bet ateis.

APŽVALGA
SUTVĖRIMAS VARDU 

ANTANAS BIMBA

banditą. kuris davė 
maisto, kieno sūnų 
nas, tą
i ”pipiru žemę“ arba dar 
žiauriau baudė. Būdavę, kad 
užmušto partizano lavoną 
valkiodavo, rodydavo, kad

Name rodo, jog Amerika ir Kuchel - Lipscomb rezoliu- 
nesirengia rusų užkariavimo cįjos įr viską supina Į! gerai, o trys — jau nelaimė.

Vilniuje, Klaipėdoje ir
Vilniuje1 Maskvoje mačiau turgus. ■ * • , » • •_ •

geležinkeliais,
pigu. Pa’oaltijyj pripažinti. 

Lietuvių delegacija vvk-
krūvą, kad gauni Įspūdžio, 
jog tik Lietuvos nepriklau-važiuoti iš vieno Prisiminus Lietuvos turgus M s " . ’ Jog J . .. . , .i-’-*. - i i 1 • - i ..... . , sta i >\ axhingtona pas pi e- <omvbės oriesininkai vralo i Kitą uz 4 kap. prieš kara ir žiūrint i oouo- ., • . . , ■ J • pi ies»unn«.ai

-1 £1(^ent^ Amerikos Lietu\ įų pneš Kuchel-Lipscomb rėžo
mas liuciją.liūs, kriaušes, slyvas, griau 

du
lys ar kitas vaisius buvo ge 
ras. visi parkuoti, sukirmiję, I

, d , i - u = Taivbos vadovaujama, buvo. Retas kuris obuo- • . . ■’vra visai sunrantama, nes Be to. mokytas daktaras 
ALT yra ta mūsų organiza- akciją už Kuchel-Lipscomb

mažiukai. Amerikoj tokio- ‘į*’“?* kongrese lygina
buoli bijotų nuo obels i ran
kas paimti. O ten už tokių 
kilogramą ima 30 kap.

Maskvoje mačiau turgujei 
daržoves. Morkos kaip pirš-1 
tai. purvinos. Ten pamačiau 
stikle keletą silkių. Klausiu 
kiek: didesnė 1 rK 50 kap,, 1 
mažesnė 1 rb. 30 kap.

Pastebėjau, kad Lietuvo
je pieno i- jo gaminių dau- i 
niau galima gauti, negu | 
Maskvoje. Mat, 
kolūkiečiai gali turėti savo

rūpinasi Lietuvos bylos kėli
mu Amerikoje ir nuolat kla
bena \Vashingtono vyriau- 

Į sybės duris tuo skaudžiu vi
siems lietuviams klausimu. 
Galime tik pasidžiaugti, 
kad Amerikos prezidentas.

su sąjūdžiu, kurs siekia Lie
tuvai nepriklausomybės.

Atrodo, kad tas daktaras 
iš Birch draugijos mokėsi 
daryti politinius pareiškimus 
ir tuo nori ką tai nustebinti. 

, Įdomu betgi “Draugo” nau- 
sutiko mūsų tautos šventės j ja kryptis, jei toks Pamatai- 
aienoje sušliurti su lietuvių i įjo bepamatinis pareiškimas 

laikraštyje dedamas ir visai

jam
partiza- . . . . _ isu visa seimą trėmė

organizacijų atstovais ir su
jais pasikalbėti Lietuvos lai- jokių rezervų ar pastabų, 
svės klausimu. Matyt, marijonai ir panciš-

T ietuvoie I ^eje, galutinai buvo su-' konai suderino stvsras ir da- 
„.-f; eoL ital1a lietuvių delegaciją pri-į bar jiems jūra iki* kelių, 

imti tik pereitą antradieni, •
Pasikeitimas šnipais

Amerika ir Sovietų Rusija 
iki šiol keitėsi kultūrinėmis 
pramogomis ir daugiau ar

karves, jos daug pieno duo-! feet kurie žmonfe Wa
da. o Rusijoje tas uždrausta

Turistas
(Bus daugiau)

terbury pasiskubino praneš
ti anksčiau, kad pasimaty
mas su prezidentu jau yra

i buvo paskelbusi apie Prū- 
! seikos ir Strazdo išmetimą kas gaviškiu atpažintų, o at-
iš komunistų partijos. Jei 
jau Bimba kalba apie pirštu 
rodymą, tai jis netiesioginiai

sutartas. Toks pasiskubini- ,
mas gal niekam blogo nena- raa^lau P,kta Propaganda.

Praeitos savaites gale įvy-

žymiausias 1903 m. revolici- 
jos veikėjas, tada studentas, 
vėliau inžinierius, dabar gy
vena So. Bostone, Mass.

_______________________ I
Butai valdiniuose namuo

se nebrangūs — už kambari 
apie 3 rb. 50 kap. mėnesiui, 
už apšildymą ir apšvietimą 

Privatiniam name

ANGLIJA
Vasario 16-sios minėjimas darė. bet parodė tik kai ku

rių veikėjų pretenzijas i kre- 
(E) Didž. Britanijos Lie-i ditą, kurs tiems veikėjams 

. tuviu S-^a Lietuvos Nepri- ’ g-al visai ar tik maža dalimi
už toki ka nu ari reikia mo- klausomvbės paskelbimo 44- tepriklauso. Bet tai mažmo- 
keti 20 rb. ' ?joę sukakties minėjimą ren-: žiai.

Ten darbininkai neturi Lietuviu Namuose Lon-Į •
3-6 kambarių butų. kaip čia f1°ne vasario 16 d. Apie na- Dr. P. Pamataitis be pamato 
Amerikoje. dėti I ietuvoie praneš Lie

tuviu S-eros pirmininkas inž. j 
J. Vilčinskas. I minėjimą 

ir

ko naujos rūsies mainai— 
pasikeista nuteistais šnipais. 
Rusai grąžino laisvę lakūnui 
Francis Gary Povvers. kuris 
su U-2 lėktuvu buvo pagau- 

: tas Rusijoj 1960 m. gegužės 
1 d., o amerikiečiai grąžino 
rusams pulk. Rudolf L. Ab- 
el, kuris čia buvo nuteistas 
kalėti 30 metų už suorgani
zavimą Amerikoje šnipų tin
klo.

Abel-Powers mainai, pa
gal rusų pranešimą, pada
lyti tam, kad pagerinus san
tykius tarp dviejų didžiųjų 
šaltojo karo kraštų, o ameri
kiečiai priežasčių visai ir ne
paduoda. Pasikeista ir vis
kas. ..

Pagautas šnipas, ypač iš 
kurio iščiulpta visos infor
macijos ir visa propaganda, 
kaip rusai iščiulpė iš lakūno 
Gary Powers, nebėra nie
kam reikalingas ir žmoniš
kumo sumetimais tokiais 
šnipais galima ir pasikeisti.

Kiek nuo to “santykiai 
pagerės,” tai jau yra visai 
kita istorija. Kol kas jokių 
nuolaidų nei Berlyne, nei 
kur kitur rusai nėra darė. o 
todėl santykiai tebėra šal
tojo karo santykiai.

Išspaustu lemonu daug ką 
nenupirksi...

J. D.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

LMtoviikas angldka* žv- 
dynas, paruošė Vilius Pete-

pažinus, juos bausdavo. Bet 
tėvai ir kiti artimieji, sum a- atskirai, 
tę paspęstus spąstus, net sa
vo tikro sūnaus neprisipa-

Lietuvių komunistų Ame
rikoje dvasios vadas Anta
nas Bimbą, ši kartą jau atvi-
rai, su savo Parašu, grįžta . baslio didumo raidė- j:“ davė” Rahū? buvę laika?' 
pne Stepono Strazdo budi- mis j Prūseiką ir Strazdą pa- J C'

rodė patvs komunistai per
- savo laikrašti. Ar jie dėl to .................. .. . i i*-o laiškuose rasvti apie tai.! jaučiasi kaip nors kalti? 1

Bimba ir bara velioni St.
Strazdą ne už tai, kad jis tei-

. Pripažįsta, kad pirmieji pir-

jimo Chicagoje Prūseikos 
byloje. Jis komunistų “Lai 
svėje” vasario 6, Nr 11, ra 
šo šitaip:

“So. Bostono ‘Keleivis’ piktai 
bara tuos, kurie bara St. Straz
dą už ‘liudijimą’ prieš Leoną 
Pruseiką. Girdi, ten nuvykęs 
Strazdas tik švenčiausią tiesą 
pasakė, būtent, kad vieną kartą 
juodu abudu priklausė Komuni
stu partijai.

‘‘Bet tokią pat ‘teisybę’ Sme
tonos laikais sakė niekšai, ku
rie pirštu parodė valdžiai Lietu
voje komunistams (komunistus, 
tur būt? Red), ar ne? Panašią 
‘teisybę’ juk ir caro laikais sakė 
šnipai, provokatoriai'ir išdavi
kai, kurie pirštu valdžiai parodė 
socialdemokratus, ar ne?

'“Bet tai buvo ne teisybė, o iš
davystė. Tai buvo kraštutiniau- 
sia niekšystė.

“Prūseika irgi buvo persekio
jamas politiniai. Irgi tik už re
voliucines idėjas, o ne už ką ki
tą. Pirštu jį parodydamas Straz
das papildė niekšystę. Ją ginti 
ir teisinti gali tik tokie pat su
tvėrimai.”

Kaip matome, A. Bimba 
pripažįsta, kad Strazdas, pa
šauktas liudyti po priesaika, 
sakė tiktai teisybę ir nieko 
daugiau. Bimba neužginči
ja, kad Strazdas liudijo tik
tai tą, ką komunistų “Vil-

Todėl ir dabar žmonės bi 
to viešose vietose kalbėti ir 

ką
iševveno ir kaip dabar gy
vena...

Ypač Stalino laikais labai 
sme būtų sakęs netiesą. Prie- lengva buvo patekti i sveti- 
šingai. jis ji kolioja už tai, muiu valstvbiu šnipu sara- 
kad jis sakė tiesą ir tiktai ša. Jei tik kam nors papasa- 
tiesą! Bimba sakymą tiesos kojai koki ivvki. kuris nebu- 
teisme skaito dideliu prasi
žengimu prieš jo išpažįsta
mą moralę. Bimba nuklysta kitam, šis vėl pataikė nasa- 

kvti policijos agentui... ir 
ffana — esi apšauktas šnipu 
ir žiauriai nubaustas. 

Uždarbiai
Baidai maži. Paprastas

vo laikraščiuose ar per radi- 
is» praneštas, o tas nasakoio

i smetoninę Lietuvą ir Į ca- 
įų Rusiją, bet jis užmiršta, 
kad demokratinė Amerika 
nėra nei carų Rusija, nei 
kariškos diktatūros valdo
mas kraštas. Bimba tą turė
tų žinoti, nes jis pats rašė darbininkas, gatvių šlavi- 
juk apie Amerikos demokra- kas viešbučio darbininkas
tijos kūrėjus ir Amerikos de----- 31 rubli per mėnesi, ama-
mokratiją aukštai vertino, tininkas — 50-90 rb., gvdv-
kai toks vertinimas 
naudingas Maskvai!

O kodėl demokratiško nu
sistatymo žmogus, koks ve
lionis Strazdas buvo po to, i 
kai jis pažino tikrąjį komu
nizmo veidą, turėtų demo
kratiškame krašte teisme 
meluoti tik todėl, kad Bim
ba ir tariamai “revoliucinė” 
gengė to nori? Tai jau bim- 
binių nachališkumo rekor
das. Jie norėtų nuversti de
mokratišką tvarką ir norė
tų, kad demokratai už juos 
priiminėtų kreivas priesai-

Dar šis tas
Teko matyti Lietuvoje ir kviečiami 

į ATaskvoje moteris griovius stovai, 
kasant, prie kelių dirbant, 
namus statant, plytas ant
pečių i ketvirtą aukštą ne
šant. Bankuose, krautuvėse, 
stotyse dirba daug moterų. 
Atrodo, kad moterų yra

Grupė lietuvių Kalifomi- 
i joj sumanė ir deda pastan-A 1111I1VJAAAACA I . • TT 1 1 •

kitų tautų at- Per senatorių Kuchel ir 
‘ kongresmoną Lipscomo ą, 

kad kongresas priimtų rezo- 
į liuciją. kuri patartų Ameri- 
i kos vyriausybei iškelti Pa
baltijo kraštų pavergimą 
Jungtinių Tautų organizaci
joj. būtent tos organizacijos

VOKIETIJA 
Pagerbė J. Glemžą

Jau buvo rašvta, kad Vli-
ko Vykdomosios Tarvbos .T . asamblėjoj (seime)pirm. Jonui Glemzai suka- Tr. , ; , . 
ko 75 metai. Ta proga jis: 
buvo bičiuliu pagerbtas naudinga, nuomones aki-

IU1 didžiulėmis raidėmis kas teismuose!

buvo tojas— 70 rb., mokytojas 
60 rb.

Kaino*
Labai aukštos, turint gal- 

voie uždarbius. Keli pavyz
džiai:

Mėsos kilogramas (du su 
penktadaliu svaro) —1 rb. 
50 kap., lašinių — 2 rb. 20 
kap., pieno kvorta — 24 
kan., juodos duonos, kepa
liukas apie kilogroma.—18 
kan.. baltos —*■ 20-30 kap., 
bulviu kl?. — 30 kap.. marš
kiniai — 4-13 rb., vyriška ei
lutė — 80-200 rb., apsiaus
tas — 80-200 rb., guminiai

CYRILLE ADOVLA

Kongo mmisteris pirminin
kas. kurio valdžią remia ir 
Jungt. Tautos, buvo atvykęs 
į Ameriką, kalbėjo Jungti
nėse Tautose, ir tarėsi su 
prezidentu Kennedy. Jis 
sveikinasi su JT pasekreto- 
rium Ralph Bunche.

Kiek toki rezoliucija bū 
idinga, nuomonės ski 

naši. Kai kas sako, kad to-StuPemrte ir Reutlin<rene. ...
J. Glcroža ruoširdžiai dč- kl rezoliucija jeigu ji praei-

tų kongrese, būtų tik reko
mendacija vyriausybei. Jei 
vyriausybė paklausytu kong
reso rezoliucijos ir iškeltų 

; klausimą JT seime, tai nėra 
(E) Sausio 16 d. (beveik tikrumo, kad už rezoliuciją

koja visiems ji sveikinusiem.

ESTIJA 

Tri* nuteisė

tuo pačiu metu. kai Vilniuje 
dviejų kunigu ir kt bvla) 
Tartu. Estijoje, prasidėjusi 
triiu "karirių nusikaltėlių“ 
byla baidėsi, paskelbus nuo
sprendi sausio 20 d. Teisme 
dalvvavo tik vienas kaltina
mųjų — Joh. Juriste, kiti du 
nubausti už akiu — Kari

pasisakys du trečdaliai JT 
narių. O jeigu JT seimas ir 
pasisakytų dviem trečda
liais, tai praktiška nauda iš 
to būtų nedidelė, nes Mas
kva rezoliucijos nepaklau
sytų ir viskas paliktų, kaip 
dabar yra.

Tiesa, propogandos nau-
I innas gyvena New Yorke da būtų, bet propaganda ir

gi nusidėvi, kaip nusidėvėjo 
JT seimo rezoliucijos prieš 
vengrų skerdynes. Šiandien 
apie jas tik prisimenama, 
bet jos nieko nebejaudina,

ir Envin Vik — Sidnėjuje, 
Australijoje. Visi trys nu
bausti mirties bausme. Kai 
žmonės karo metais buvo 
masiškai šaudomi, kaltina
mieji buvę stovyklų virši
ninkais.

nes nuseno ir liko dulkėmis 5££
pridengtos.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
WORCESTERIO NAUJIENOS

Visi keliai veda į 
Nepriklausomybės Šventę
Ji bus, kaip jau rašiau, šį 

sekmadienį, vasario 18 d.
3 vai. popiet šv. Kazimiero 
parapijos salėj.

Pasiruošimas jau eina 
sklandžiai. Aukų komisiją 
sudaro: kun. Justinas Ste-: v“*N**X* 
ponaitis, Marija Khmkaity- 
tė. .J. Drumstas, G. Janulis,
S. Mancevičius ir J. šalavie-

rio 16-sios proga įteikė A- 
merikos Lietuvių Tarybai 
S10 auką.

M. Žemaitaitis ištraukė 
24 colių lydeką

Vasario 4 d. M. Žemaitai
tis, J. Sinkevičius ir aš su 
sūnumi buvome išvykę meš- 

o ledą. 'Visi turė- 
jom neblogą ”giliuką“,‘bet i S8 
labiausiai pavyko M. Žemai-

. . .. taičiui, kuris ištraukė 24 go
jus; programos komisiją — iiu iv(leka 
K. Adomavičius, S. Raudo- ų y 
nis, P. Račiukaitis, A. Tom
kus, J. Sviklą ir V. Mačys; 
ženklelių komisiją — J.
Lendraitienė, E. Gorodec- 
kienė ir M. Yaitkūnienė: re
zoliucijų ir spaudos komisi
ją — adv. A. Milleris, mok.
Bronė Kvedaraitė, Pr. Pau- 
liukonis ir J. Krasinskas.

Minėjimo meninę progra
mą atliks Meno Mėgėjų Ra
telio choras, kuriam vado
vauja Jonas Beinorius, skau- 
tai-šokėjai, būgnų ir trimi
tų orkestras ir šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos vai
kai (vaidins).

Kalbės Mass. seimelio at
stovas Vytautas Pigaga, par
kų komisionierius Edvardas 
Struckus, kongreso narys J 
Harold D. Donohue, miesto 
majoras Shea. kun. Jonas 
Jutkevičius, adv. A. Mille-1 
ris ir kt.

Visos sulinktos aukos ski 
narnos Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

Šį sekmadienį 3 vai. po
piet visi keliai veda į Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo 44 metų sukakties 
minėjimą šv. Kazimiero 
erdvioje salėje.

Šimtamečio auka Altui

1868m. (taigi jau 94 m. 
amžiaus) Jonas Skemiškis 
per jūsų bendradarbį Vasa-

Včoreesterio apylinkėje y- 
ra gražių ežerų, kuriuose 
veisiasi daug žuvų, bet ne
trūksta ir žuvininku.

imuAtvežė
Agnės česnulevičiūtė-Gai- 

dienė iš Nashua, N. H., at-j 
vežė iš Urugvajaus sostinės 
Montevideo laišką su sveiki- Į 
nimais iš brolio Miko Kra- 
sinsko ir jo šeimos.

Dėkui A. Gaidienei už at
vežimą. o broliui M. Kra- 
sinskui už sveikinimus.

J. Krasinskas

HOLLYWOOD, FLA.

Balfo 'susirinkimas

Sausio 13 d. buvo Balfo 
skyriaus susirinkimas, į ku- 

Į ri atsilankė apie 30 narių, 
i Jame plačiau apie šalpos 
į reikalą kalbėjo Balfo centro 
t pirm. kan. dr. J. B. Končius.
Į Valdyba pranešė, kad au
kų surinkta 62 dol. (kan. dr. 
J. Končius, V. ir L. Matuse- 
vičiai ir V. ir O. Skupeikos 

i po S 10, dr. T. Tamošaitis

KUI? NEMI NĄS BANGUOJA

Ar ar šešėlis, teka vingriais Nemunėlis — ritas vilnys,
tek.'' <ro\ nm gilios žilos senovės, blizga, žirba. spindi, teka,
• mžt i kilnią sakmę seka. (J. Baltrušaitis).

i----------------------- ---------—- -------------------------------------------------------------

BROCKTON, MASS.

pagrindinę kalbą pasakys 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto vicepirmininkas J. 
Audėnas iš New Yorko.

Meninę programos dalį iš- 
I pildys Bostono mišrus cho
ras, vadovaujamas komp. J. 

j Gaidelio, solistas Paulaus
kas iš Bostono ir Brocktono

IDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

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

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ. nremiiu o t a s

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Mine* Vasario 16-ją

New Yorko Lietuvių Ta
ryba ruošia Vasario 16-sios 
minėjimą vasario 18 d. 4 
vai. p. p. Webster Hali, 

.. , ,, Manhaten. Minėjime kalbės
lituanistinės mokyklos mo- Kongreso narys William

' dniai.
Brocktono Lietuvių Ta- 

: rvba kviečia vietos lietuviš
kąsias organizacijas, pavie
nius lietuvius iš miesto ir a- 

i nylinkių vieningai dalyvau
ti Lietuvos nepriklausomy- 

i .s minėjime.
Lietuvos vadavimo 
reikalams

sukos

100,000 vertės, o Daileda sa-1 
vo turtą pervedė giminėms.j 

Lippi prieš 2 metus buvo 
nuteistas už kyšių iš anglių

M p?;v‘nipkų ėmimą, j^s paskelbimo dienas minė- 
darcininkai nestreikuo- jBrocktone rengia Broc-

Vasario 16 minėjimas
Lietuvos nepriklausomy-

Brocktono Sandaros 24 
kuopa ir Brocktono Kazi
miero Klubas jau paskyrė 

i po $100.00.
Brocktono Lietuvių Tary

ba nuoširdžiai dėkoja auko
tojams.

Nauja Tarybos valdyba
Brocktono Lietuvių Tary- 

Sba išrinko nauja valdybą 
1962 metams: J. Laurinaitis 
—pirm., E. Bliudnikas—v. 
pirm., Br. Burba—sekr., K. 
Jurgeliūnas — iždininks, K. 
Čirbulėnas ir J. Plaušinaitis 
—iždo globėjai.
Vasaria 16-ta per Brocktono 

radijų
Vasario 16 d. nuo 6:30 iki 

7 vai. vak. Brocktono radi-

Thomas Murphy is Chicagos 
ir dr. Vytautas Vygantas. 
Meninėje programoje daly
vaus solistė Juodytė-Ma- 
thews, Operetės choras, va
dovaujamas M. Cibo, ir New 
Yorko Tautinių Šokių grupė, 
vadovaujama J. Matulaitie
nės. Visi didžiojo New Yor
ko ir apylinkių lietuviai ma
loniai kviečiami kuo skait- 
ligiausiai dalyvauti.

Minėjimas prasidės punk
tualiai, todėl prašome nesi- 
vėlinti.

sitarę sumesti po doleriuką 
kailiniams nupirkti ir jiems 
pasiųsti ten išvykusiam ge
ram draugui Povilui Krau- 
čiukui, kad jis drebėdamas 
dantų nebarškintų. Bet Po
vilas siūlomą dovaną atme
tė, nes Floridoj dantų bai-š- 
kyti nereikia, kadangi juos 
čia retas beturi.

Mažiau jaunamečių 
nusikaltimų

New Yorkas, turintis apie 
8 mil. gyventojų, prilygsta 
nemažai valstybei, todėl čia 
kasdien būna įvairių krimi
nalinių nusikaltimų, kuriuos 
dažniausiai padaro portori- 
kiečiai.

1960 m. jaunuolių iki 16

DR. KAZYS GRINIUS

tų. Bet apeliacinis teismas
iš-eisino, nes Lippi advoka- rfo 78 di Lietuj'franklin 
tas pajea-e raKlntl tesm?, Klubo 
kad kaltinamasis iš anglių
kasyklų savininkų ėmė ne 10 vai. iš lyto pamaldos uz 

su žmona $8, inž. M. Kara-a kyšį, bet iš jų skolinosi. Dai- Lietuvą sv. Kazimiero para
šu žmona. J. Good\vilkienė leda ir tada buvo liudininku, Pklos bažnyčioje.

r < s operacijos ėjo per minė- 2 vai. po pietų iškilmingas
• ? lianką. t minėjimas Lietuvių Frank-

J. V. S. lin Klubo salėje. Monėjimo

po $ 5, V. ir V. Treigiai ir 
J. ir O. Jasauskai po $4, S. 
Liulevičienė $2, V. Petrai- 
tienė, J. S\volkinas, J. Bo- 
jauskas ir V. Gaigalienė po 
$1), nario mokesčio $65, 
kad centrui pasiųsta $127, 
kad metini banketą numato
ma rengti kovo mėnesį. Juo 
rūpintis pavesta P. Satins- 
kui, inž. N. Karašai ir dr. T. 
Tamošaičiui.

Skyriaus valdyba palikta 
ta pati: pirm. V, Skupeika. 
vicepirm. J. Sv/olkinas. sek. 
S. Liulevičienė, ižd. J. Good- 
will‘ienė. iždo glob. J. Ja- 
sauskas ir V. Petraitienė.

V. S.

romanas Iš Vinco Kudirkos Į WILKES-BARRE, PA
m'vemmo,
$4.00.

394 pusi. kaina

ktono Lietuvių Taryba vasa- jo stotis duos Brocktono L. 
Bendruomenės p a r uostą 
programą Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo die
nos sukakčiai atžymėti.

BALTIMORE, MD.

DR. JONAS ŠLIŪPAS

Aušrininkas, daugelio laikraščių 
steigėjas ir redaktorius, daur 
visokių knygų parašęs, dideli in
dėlį įnešęs į JAV lietuvių visuo
menės gyvenimą, juos paskati
nęs tautiškai susiprasti, lietuvių 
laisvamanių pradininkas, mirė 
Berlyne 1944 m.

žymus varpininkas, 1926 m. 
j&rinktag Ijgtuvos nrezirien- 
tu ir tų pačių metu gruodžio 
17 d. fašistų nuverstas, mirė 
Chicagoje 1950 m.

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

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

Vvtautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMU, 462
pusi., kaina $4.50.

Pranas Nauiokaitis: U- 
PEIJAI NEGRĮŽTA Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.

Tas knygas salima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadway, So. Boston
27, Maas.

Suimti išeikvotojai
Sausio 30 d. Washingto- 

ne suimtas angliakasių uni
jos pirmosios apskrities di
rektorius August Lippi, ku
ris ten dalyvavo unijos cent
ro posėdy. Sakoma, jis buvo 
pasirengęs išvykti į Pietų 
Ameriką.

Tą pačia dieną suimtas ir 
E.xeterio First National ban
ko buvęs kasininkas George 
Daileda, kuris kaltinamas 
išeikvojęs banko $397.895.,

A. Lippi buvo ir minėto i 
banko prezidentas, tik prieš 
10 dienų tas pareigas perlei
dęs savo sūnui.

Daileda bank*> tarnavo 
nuo 1946 m., gal nno tada 
ir vogti pradėjo, klastoda
mas banko knvgas.

Exeter yra mažas mieste
lis. vos kelios m vi ios nuo 
Wilkes-Barre. Čia anrašo-1 
mas įvvkis buvo baisi nau
jiena. Taupytojų pinigai ne
žus. nes yra apdrausti, bet 
savininkai turės nuostolio, 
nes Lippi turto tesą tik $

J l OZAS A DOMAITIS-ŠERN'AS

. .įSrininkas. varpininkas, per 26 metus ''Lie
tuvos“ (Chicagoje) redaktorius, geriausias 
mokslo populiarizatorius. išvertęs ar pats 
parašęs daugybę knygų, daugiausiai iš gam- 
tos mokslų, kurios buvo plačiai skaitomos 
Amerikoje ir Lietuvoje, jos daug žinių davė 

ja ištroškusiems. Mirė Chicagoje 1922 m.

RRIDGEPORT, CONN.

Minime Vasario 16-ąją

Janiūnas, Inga Tamošaitis, 
Vladas Barius ir Jonas But
kus), A. Stanišausko vado
vaujamas; jauni akordioni- 
stai (Elena Janiūnaitė ir E. 
Barius) parodys savo gabu
mus.

Visi kviečiami dalyvauti 
Lietuvos

Vasario 16-o* minėjimas
Vasario 17 d., šeštadienį, 

Taryba (lietuviškų organi
zacijų atstovai) ruošia poky
lį Lietuvių svetainėje (851 
Hollins St), pradžia 7:30 
vai. vak., įėjimas $3.50. Da
lyvaus kongreso, Maryland 
valstojos, miesto valdžios 
atstovai ir senatoriai.

Vasario 18 d. 8:30 vai. ry
to bus atlaikytos pamaldos 
šv. Alfonso lietuvių parapi
jos bažnyčioje.

Vasario 18 d. 3 vai. popiet 
Lietuvių svetainėje įvyks 
minėjimo tąsa—meninė da
lis. Programoje: aktoriaus J. 
Kazlausko montažas, tauti
niai šokiai—atliks vietinė 
šokėjų grupė, vedama Balio 
Brazausko ir Vytauto Dūlio, 
ir pagros jaunieji muzikan
tai: A. Radžius, A. Petruše
vičius, E. Šilgalis. šią minė
jimo dalį rengia L. B. Balti
morės apylinkė.

Lietuviška radijo valan 
dėlė Vasario 16 minėjimui 
skirtą programą duos vasa
rio 18 d. nuo 4:30 iki 5 vai. 
vak. per stotį WWIS, 1400 
klc. Šios minėjimo dalies iš
laidos padengia J. Jakubau
skas. Bendradarbiauja L. B. 
Baltimorės apylinkė.

NEW YORK, N.Y.

Praeita žiema buvo labai 
varginanti. Temperatūra la
bai dažnai rodydavo 0, o 
sniego buvo net 18 colių, 
sunku buvo išeiti į gatvę, 
sniego nebuvo kur nukasti. 
Gatvėse stovėjo apsnigę au
tomobiliai ir suversti sniego 
kalnai.

ši žiema lengva, tik kelias 
dienas temperatūra nukrito 
iki 12 laipsnių, o šiaip ji vis 
sukosi apie 20-30 laipsnių. 
Iki vasario mėnesio pra
džios miesto centras sniego 
beveik nematė, o ir prie
miesčiai vos pabaltinti tebu
vo, ir sniego nereikėjo kasti.

Už tai šalta Floridoj. 
Brooklyniečiai jau buvo šu

nį. amžiaus už kriminalinius 
nusikaltimus buvo suimta 
12,034, o 1961 m. — 11.500. 
Tokių nusikaltėlių nuo 16 
iki 20 metų 1960 m. suimta 
20,200, o 1961 m. — 19,816. 
Vadinasi, pernai jauname
čių nusikaltėlių buvo suimta 
mažiau kaip užpernai.

K. Žemaitis

DETROIT, MICH.

Mirė M. Staneika
Gruodžio 28 d. mirė Mar

tynas J. Staneika, 68 m. am
žiaus, kilęs iš Liškiavos pa
rapijos. Jis buvo senas Ke
leivio skaitytojas. Paliko 
liūdinčią seserį Oną Dieni- 
nienę, kuriai reiškiame už
uojautą.

AMSTERDAM, N.Y.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Vasario 16 minėjimas, ku- 
D rengia ALT’o skyrius, į- 
vyks vasario 18 d. 4 vai. po 
pietų šv. Jurgio parapijos į 

Pagrindinis kalbėtojas b
| -Antanas Kneižys. j |afevinimo reikalą.

Dus rodomas Salomėjos ---------------- -——
Na'keliūnaitės filmas išjos Pakalbinkime draugus, 
p aeitą vasarą kelionės Lie- mynu» ir pažįe 
tuvon, dainuos solistas V. kyti “Keleivį- 
Darius, ir kvartetas (Elena .tanu penki doleriai.

ir dosniai paremti

kai-

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, parašė Stasys 

Michelsonas, 500 pusla
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINIM AI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina............. $1.00
Tos knygos gaunamos ir

rt'g? LABAL,SK:C0^ rt Keleivio administracijoj.
d. .« g. Pakalbtakto.

Be Keleivio neišsiverčia
Pernai birželio mėnesį 

mirė senas Keleivio skaity
tojas Jokūbas Kručas. Jo 
žmona Veronika, likusi naš
lė, taip pat be Keleivio ne
išsiverčia, nes, sako, liūdna 
be Maikio ir tėvo.

MA2&JA UNIJŲ NARIŲ 
SKAIČIUS

99

žilas plaukas —- sveikas pro
tas.

KNYGOS JAUNIMU!

1CRININKO S i >l>BADO NUO- 
TYKIAI, įdomūs pasakoj ima 
jaunimui, 108 psl., kai
na ................................. $2.00

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo 1 
rono apysakaites vaikams, 69 pal- 
lraina ......................................... <1.50

Darbo departamento ži
niomis, 1960 metais darbi
ninkų unijos turėjo anie 
17,049,000 nariu, arba 23.3 
% visų dirbančiųjų, o 1956 
m. jų buvo 17.489.000. arba 
24,8% visų dirbančiųjų.

Ta sumažėjimą reikia aiš
kinti tuo. kad fizinį darbą 
dirbančiųjų skaičius vis ma
žėja. o didėia visokiu vadi
namųjų baltarankiu, kurie 
sunkiau pasiduoda organi
zuojami.
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Iš pavergtos Lietuvos
IŠNIEKINTA ŠVENTOVĖ

i

Kauno karo muziejaus sodeh iš Lietuvos laisvės kovų laukų 
surinktų akmenų i.u.o pastatytas šis paminklas prie Nežino
mojo kareivio kapo. Lietuvą užgrobę komunistail ji nugriovė.

nės laisvę būtų tęsiama iri 
intensyvinama. Todėl ir 
šiais metais Tautos Fondas 
laukia jūsų aukos, tikėda- ' 
mas, kad laisvėje gyvenąs! 
lietuvis nenutrauks kovos iki 
brangiajai tėvynei Lietuvai 
išauš laisvės rytojus

JAV savo auką., Vasario 
16-tossios proga, siųskite 
Altui per jo skyrius, kadan
gi Akas piniginiai remia 
Vliko veiklą. Gi visuose ki
tuose kraštuose malonėkite 
piniginę auką siųsti Tautos 
rondo Atstovybėms ar Įga
liotiniams.

TAUTOS FONDO V-BA

H’EMER VIRTO 
VIZGIRDA

DR. JONAS BASANAVIČIUS

jis vaciauni; s i.? 
"Aušros steigėjas i 
lo Dr-jos steig 
daug raštu p<.. i 
Vilniuje 1927 i.i.

i Eev i.
Aioks- 

ninkas. 
itį, mirė

GYVIEJI VASARIO 16 AKTO SIGNATARAI

Stepas Kairys, gimė 1878 m., taigi jau Įžen
gė i 84-sius metus, visu demokratiškai rink
tu seimu narys, ilgametis socialdemokratu 
vadas. įvairiu socialdemokratu leidiniu re
daktorius. neseniai išleistu atsiminimų 'T.ie- 
tuva budo** I tomo autorius, parašęs antrąjį 
tomą ir renka medžiagą trečiajam. Vytauto 
Didž. univ. technikos fakulteto profesorius, 
dabar po sunkios ligos ir operacijos gyvena 
sanatorijoj Smithtoun. N. Y.

Nugriovė istorini namą
Ne tik Šiaulių miesto, bet 

ir jo plačios apylinkės žmo
nėms buvo žinomas Šiaulių 
mieste Vilniaus gatvėj Nr. 
200 namas, kuris nuo 1907 
m. priklausė adv. Stanislo
vui Lukauskui, o jam mirus, 
teko jo dukteriai Zofijai ir 
žentui dr. Domui Jasaičiam.

Tas medinis vieno aukšto 
namas sto.ėjo apie 150 me
tų ir jis buvo r.e vieno svar- 
bausivykio liudytojas. Jame 
buvo teisiami 1863 m. suki
lėliai, jame susirinkdavo 
garsiųjų Šiaulių gegužinių 
rengėjai, jame Ouvo su ber
montininkais kovojusių par
tizanų štabo būstinė, jame 
yra buvę visokių kitokių po
sėdžių, kuriuose buvo taria
masi tuo ar kitu svarbiu vi
suomeniniu reikalu, jame 
nevienas žymus asmuo buvo 
slepiamas nuo caro, vokie
čių ir raudonųjų žandarų 
(dail. Varnas, J. Smolskis, 
pulk. J. Petruitis, Plioteriai 
ir kt).

Kas bus pastatyta tų na
mų vietoje, nežinoma.

Mirė agr. J. Miežutavičius
Vilniuje mirė agronomas 

Jenas Miežutavičius, palai
dotas Kasų kapinėse greta 
savo brolio inž. Balio, miru
sio karo metu.

Sirgo E. Lukauskienė
Dantų gydytoja Elena 

šalkauskaitė - Lukauskienė, 
ilgai gulėjusi Šiaulių ligoni
nę e. ją apleido. Ji buvo nu- 
siiaužusi koją.

E. Lukauskienė savo ka
binetą turėjo Šiauliuose, o 
po karo dirbo savo profesi
jos darbą Baziliuonuose, ne
toli Šiaulių.

Kaune vėl Laisvės alėja
Miesto centrinę gatvę —' 

Laisvės alėją komunistai bu
vo pavadinę Stalino alėja. 
Kai dabar Maskva Įsakė 
Stalino vardą šalinti, ir mi
nėtai alėjai grąžintas sena
sis vardas.

Bažnyčioj ateistinis 
muziejus

Vilniuje šv. Kazimiero 
bažnyčioje Įrengtas ateisti
nis muziejus.

(E) Vokiečių spauda pra
nešė apie buv. vokietį kan 
Leo Hiemer. 1941 m. jis, 23 
m. amž.. buvo pašauktas Į 
kariuomenę ir tik dabar, po 
21 m., gi ižo Į savo gimtinę 
Vokietijon, Aukšt. Pfalco 
srity. Pabėgęs iš sovietų ne
laisvės, jis pateko Į Lietuvą, 
lietuvių buvo globojamas, 
dirbo ūkyje, 1955 m. vedė 
23 m. amž. lietuvaitę Aldoną 
ir pernai susilaukė sūnaus. 
Jis Lietuvoje turėjo Vizgir
dos pavardę, ir jam pradė
jus daiyti žygių grįžti Vo
kietijon, sunku buvo Įrodyti 
tikrąją — vokiečių tautybę.

MAIRONIS

Prelatas Jonas Mačiulis- 
Maironis. mirė 1932 žy
miausias poaušrinio meto 
poetas, savo patriotiškais 
eilėraščiais žymiai prisidė
jęs prie lietuviu sąmonės 
pabudimo. Lietuvos prisikė
limo.

DR. VIN -.S A

“Varpu” Steigėjas ir re.: ,aštria«ty-
ra ir kitaip pliekęs r; ro himno
autorius, iki mirtie*. a ; irn<:
kelkite, kelkite, keli

Aleksandras Stulginsks. gimė 
1885 m., agronomas. Steigia
mojo Seimo išrinktas Lietu Prel. Kazys-Sleponas šaulys, gi

męs 1872 m. sausio 28 d., taigi 
neseniai mniėjo savo 90 m. su
kakti, Steigiamojo Seimo narys, 
vėliau ' politinio gyvenimo pa
sitraukęs. profesoriavo Vytauto 
Didž. universitete, dabar gyvena 
Lugano. Šveicarijoje.

LIETUVIAI!
Mūsų brangioj i tėvynė 

Lietuva vis dar šventai tiki, 
kad laisvasis pasaulis, ma
tydamas pavojų savo laisvei, 
padės mums novoje prieš 
pavergėją iki atgausime iš
plėstą laisvę ir nepriklauso
mybę.
..Šiandien tautų apsispren
dimo klausimas yra nepa
prastai gyvas ir aktualus. 
Mes matome vieną po Kitos 
besikuriančias valstybes Af
rikoje, kur tautos bemaž dar 
nepaliestos civilizacijos ir 
valstybiniam gyvenimui ne
pribrendusios. Neabejotinai 
ateis laikas ir raudonosios 
imperijos byrėjimui.

Laisvojo pasaulio lietu
viams kovoje prieš tėvynės 
pavergėją vadovauja Vlikas. 
Jo kova yra labai sunki, o 
būdai sudėtingi ir nerekla
muojami. Efektingesnei ko
vai vesti yra labai reikalingi 
ir pinigai, kurių didžioji da
lis eina žemiau paminėtoms 
kovos priemonėms vesti.:
. .Radijui. Vilkas naudojasi 
žinių perdavimu į pavergtą
ją tėvynę lietuviškai per Ro
mos, Madrido ir Vatikano 
radiofonus. Okupantas labai 
bijo tiesos žodžio iš lais
vojo pasaulio ir Įvairiausiais 
būdais prieš siuntimą kovo
ja. Tačiau nei grasinimai, 
nei bausmės nuo žinių seki
mo neatbaido. Reiškia, oku* 
pantas nėra nei taip galin
gas, nei saugus, nes dreba

ael prasiveržimo tiesos žo- 
cizio gimtąja kalba — lie
tuviškai. Tad dar daugiau 
stiprinkime ryšius su pa
vergta tėvyne oro bangomis, 
Kas kelia ten kovingumo 
dvasią ir yra nepaprastai 
veitinama.
. . Eltos biuleteniams. Vlikas 
uiiormacijos tikslu leidžia 
įeitos biuletenius lietuvių, 
anglų, italų, vokiečių ir is
panų kalbomis. Tie biulete
niai yra siunčiami svetimų 
kraštų politikams, žurnalis
tams, mokslininkams, visuo
menininkams, spaudai ir kt. 
Tie biuleteniai yra svarbūs, 
labai vertinami ir daug pri
sideda prie laisvinimo ko
vos.

Radijo sekimo stočiai. 
Vlikas išlaiko radijo sekimo 
stoti, kurios pagalba sužino
me kiekvieną svarbesnį įvy
ki pavergtoje tėvynėje. To
mis žiniomis ne tik mes pa
sinaudojame, galėdami sku
biausiai atsakyti į pavergėjo 
melus, bet ir mums draugin
gų kraštų svarbios instituci
jos bei Įtakingi asmenys. Ši 
mūsų kovos priemonė yra 
taip pat efektinga ir taikli.

Vlikas kovai už tėvynės 
laisvę pinigų iš svetur ne
gauna. Tik mes, būdami lais- 

; vajame pasaulyje, turime 
tuos pinigus sudėti.

Tautos Fondas, kaip Vli
ko padalinys, rūpinasi lėšas 
surinkti, kad kova už tėvy-

POGRINDIS LATVIJOJE Į

(E > Rygoje einantis dien- ; 
rastis "Sovetskąja Latvija“ i 

gausio mėn. pabaigoje pra-; 
nešė, kad Latvijoje susekta ■ 
slaptų, prieš sovietus nu
kreiptų lapelių platinimas. 
Paskleista ir slaptų laikraš
čių.

NAUJAUSiOS KNYGOS

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai, 444) 
psl., kaina. . . . $5.00

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

ANGLŲ KALBOS GRA- 
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.50

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina ................... $3.00.

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje:

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

MYKOLAS

1918 m. gale A. Sm • -‘eiių ka-
bineto ministeris p ;m. •s ir kiti di-
deli "patriotai4*, r. '.čius rusus,
nutarė Lietuva paliki; > u'i būrę
tikrieji patriotai v.: ;iž . ūmė jau-
ną adv. Mykolą šležev . rė plačios
koalicijos kabinetą. . c d. buvo
paskelbtas atsišai;' ir >- ius. kuris
šitaip baigėsi: "L > mūs tė-
vai ir sentėviai, u? > • m ;. pakel-
kim žygį už mūsų ,'i’o.i;. ž Lietuvos
Valstybę.” Jis sužadino i i t plaukti
savanorių pulkai, kurie ir . 
iš visų pusių puolamu; p-

•. ietuvą nuo

vos prezidentu, komunistų iš
tremtas į Sibirą, vėliau grižo 
į Lietuvą, kurį laiką buvo kaž
kokio kolchozo pirmininku ir 
dabar ten gy vena.

l*rof. Mykolas Biržiška, gimė 
i882 m., taigi šiemet rgpiūčio 
24 d. minės 80 m. sukakti. Vy
tauto Didž. univ. humanitarinių 
mokslu profesorius, kurį laiką 
buvo jo dekanas ir Vilniaus uni
versiteto rektorius. daugelio 
mokslo ir kt. knygų autorius, 
nevieno laikraščio redaktorius, 
dabar gyvena Los Angeles, Cal.

Petras Klimas, gimė 1891 
m., teisininkas, ilgametis 
Lietuvos atstovas Prancūzi
joje. kelių istorijos veikalų 
autorius, nacių kalintas, ko
munistų ištremtas i vergu 
darbus, vėliau grąžintas be 
sveikatos į Lietuvą, dabar 
yra beveik aklas.

Signatarų linkėjimai
Iš prieš 44 metus Lietuvos kėjimus nors vienu sakiniu 

nepriklausomybės aktą pa- išreikšti, tun žinoma, nepa
sirašiusių 20 Tarybos narių sakant, kad jų žodis riboja

mas.

Pakalbinkime draugus, kai- ? draugus, kai-i
mynus ir pažįstamus užsisa- mynus i~ až'slamus užsisa-’ 
tams penki doleriai. kyti “Keleivi.” Kaina me-!

kyti “Keleivį.” Kaina me- tarr.s penki doleriai.

yyvų šiandien bėra 5. Trys 
iš jų gyvena šioj geležinės 
uždangos pusėj ir du Lietu
voj. Artinantis Vasario 16- 
jai, Redakcija kreipėsi Į 
laisvajame pasaulyje gyve
nančius aktą pasirašiusius ir 
prašė juos parašyti, ko jie 
linkėtų Lietuvoje gyvenan
tiems ir po visą pasauli išsi- 
plaškiusiem tautiečiam. Tu
rint galvoje signatarų am
žių, buvo prašyta savo lin-

Visi trys redakcijos pra
šymą išpildė. AI. Biržiška 
atsakė net ligoninėj gulėda
mas.

Štai ką jie atsakė:
PROF. S. KAIRYS

“Keleivio“ redaktorius •- 
ną dieną mane paprašė Va
sario 16-sios proga parašyti

(Nukelta j 7-tą psl)
I

\
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Jurgis Vašingtonas
Vasario 22 d. sukanka tada. Išė ję iš namų, jie eina 

230 metų nuo Jurgio Vašing- pro vartus ir sustoja prieš 
tono gimimo, ši sukaktis yra uvi mai muro lentas, padė- 
ypač reikšminga tiems, ku- tas šalia v iena kitos >u užra- 
ne gyvena mūsų sostinėje, šais- George YVasluiigton,
Ši Amerikos dalis buvo Jur- 1732-1799... Mamba \\ a- 
gio Vašingtono namai prieš shington, 1732-1602. 
jam tampant pirmuoju Anie-į Ka & ,alį
likos prezidentu ir savo - ui iminiu keiion:ų; 
krašto tėvu.“ Ten jis gimė, ‘ U
gyveno, mirė ir buvo palai- ** 1
uotas. Ten kiekvienas Kam- Paminklai, lankytojai ga- 
pas yra pilnas jo atminimų b būti tik Keisti žmogui, ku-; 
tr kiekvienas keliautojas y- ds savo gyvenime privatu-1 
ra primenamas, kad čia gy- ypač veltino, išvedęs A- 
veno Jurgis Vašingtonas. menkos Revoliucijos Armi- 

Pats miestas yra jo vardu 24 i pergalę per nepriklau- 
pavadintas ir yra dominuo- fcomybės kovas, \ asingto-1 
jamas didelio Vašingtono nas pasitraukė į Mount \ er-
paminklo. Du miesto univer- noni, kur jis tikėjosi pra- Ne vienu šūviu buvo Lie- šieji keturi nariai
sitetai (Jurgio Vašingtono leisti savo likusi gyvenimą, tuvos nepriklausomybės ak- gal.
ir Georgetovvn) turi jo var- iš šio pasitraukimo tačiau tas iššautas, lr ji paskelbus, lr 1918 m. vasario 16 d.
dą. į jis buvo tuojau pašauktas ne visų Lietuvos Taiybos po ilgų kančių gimė Lietu-

Kitoje Potomac upės pu- imtis naujos politinės vado- narių vienodai jis buvo ver- vos nepriklausomybės aktas, 
sėje yra Virginijos valstybė, vybės, kurios jis ėmėsi gar.a tinamas ir ginamas.

'kur Vašingtonas gimė. Ke- nenoriai, 
liautojas, išvažiuodamas iš

| SIBIRO KATORGA

iuipc.ro v.Jdžia daug lietuviu varė i Sibiro katorga. Ho 
paskutiniojo pasaulin in karo tais keliais ten p;«t vežė mūsų 
• ro- us ir <eses raudonieji žandarai.

Vasario 16-sios ckto gim n as
J. Vlk*

grįžo at

— Ura, Maiki, uraaa! 
Svietas nepasibaigė.

—Aš ir sakiau, kad nepa
sibaigs.

— Jes, smart b«j : Roman 
pas Zacirką. Užfundysiu, 
kad taip teisingai atspėjai.

— Aš, tėve. nieko neat- 
spėjau. Aš žinojau, kad pa
vojaus nėra.

— Ale vistiek, Maiki, tos 
planetos pridarė žmonėms 
strioko. Aš jau ne beibė, vis
ko ant svieto matęs, ale vis
tiek negalėjau spakainiai 
užmigti. Kai tik ant stryto 
kas subildėjo, raidavei šo
kau iš lovos žiūrėti, ar nenu
krito kokia planeta.

— Planeta, tėve, negali 
nukristi.

— O ką gali žinoti,Maiki?
— Žinoti nesunku, tėve, 

reikia tik pastudijuoti astro
nomiją.

bos nariai nepasitikėjo savo 
! tauta. Laukė malonės iš kai
zerinės Vokietijos.

Likusieji Taryboj šį kaitą 
jau nerado reikalo tartis su 
išėjusiais ir jų vietoje, lau
žydami ir 19ii m. įvy kusios 
konferencijos nutarimą, pa
tys pasikvietė Į L. Taiybos 
. arius dr. J. Alekną, dr. F. 
i .a augelį, M. Yčą, kun. J. 
turickį, St. šilingą ir A. 
Voldemarą.

Tolimesnis Lietuvos Tary- 
ocs veikimas, be tūpčiojimo 
vietoje, nieku kitu nepasižy
mėjo. Tiesa, lapkričio 5 d. 
ouvo nutarta pavesti A. Vol
demarui sudalyti pirmą Lie
tuvos vyriausybę. Tokią jis 
sudarė lapkričio 15 d. Ir jis 
ir kiti išvyko pakviesti Ura
chą. Deja, pakelėje ištiko 
juos Vokietijos revoliucija, 
v okietijos kaizeris skubo- 
mis pabėgo užsienin. O de
legacija, išvykusi parsivežti 
Urachą, grižo be nieko.

A. Voldemaro sudalytoji 
Lietuvai vyriausybė jokių 
pėdsakų nepaliko, tik už- 
delsė Lietuvos žmonėms 
valstybiškai kurtis. Ir toji 
A. Voldemaro vyriausybė

tinamas ir ginamas. Toks aktas, kurio turinį mes
I o ilgų svarstymų, ginčų visi žinome ir didžiuojamės, 

ir derybų su Vokietijos atsa- tai yra aktas be jokių Įsipa- 
civiliniais ir kari-: reigojimų bet kuriai vals-

1917 m. į tybei, be jokių pažadų, iš- 
i gruodžio 11 dieną buvo pri- skyrus vieną — sušaukti de

mokratiniu būdu rinktą tei-

Gal būt
ma, kad kaipo daugiausia kingai 
geibiamo to meto asmens, niais pareigūnais 

: jos miestą pro bažnyčią, ku- Jurgio Vašingtono, pavyz
rioje Vašingtonas garbino ūys ir žodžiai persisunkė j Į eita prie tokio nutarimo: 
Dievą. Dar už kelių mylių Amerikos galvoseną. Išbu- Lietuvos Taryba, krašto ir 
kelias pasibaigia. vęs prezidentu dvi kadenci- į užsienio lietuvių pripažinta kaip

Mount Vernon yra Va- jas, Vašingtonas galų gale į vienintelė įgaliota Lietuvių tau

miešto Vašingtono keltu, 
i pravažiuoja per Aleksandri-

buvo r.eišvengia-

, . , . . . akivaizdoje kitų lemiamųsetą Lietuvos valstybes sei-!jvykjlJ pakriko
Gerai, kad tada atsirado,

vėliau ir pati planeta pasida
rė dievu. Pavyzdžiui, plane
ta Jupiteris romėnų mitolo
gijoj buvo visų dievų tėvas. 
Tokią pat padėti jis turėjo 
ir graikų mitologijoj, tik 
graikai ji vadina Zeusu. Ve
neros planeta romėnams bu
vo grožio deivė, kuriai buvo 
.-tatomos didingos švento
vės. Jos grožis buvo vaiz
duojamas toks tobulas, kad 
enovės skulptoriai stengėsi 

išreikšti jį gražiausios mo
ters formomis. Graikai ją 
laikė meilės deive ir ji va
dinosi Afrodite, kas reiškia 
jūros putas. Ji buvo tokia 
graži ir meili, kad kone visi 
dievai prie jos meilinosi.

— Ale tai nėra astrologi
ja, Maiki.

— Bet iš astrologijos tie 
dalykai išsivystė, tėve. Kaip 
sakiau, astrologai turi išdir

mininka — Steigiamąjį sei
mą. Ir tą pažadą tesėjo. 192C

šingtono ramai — balti su pasitraukė ir savo tautai ua- '■os atstovybė. pasiremdama pri- m. gegužės 15 d. .susirinko 
kurių »’ė tokį patarimą, kurį pasi- pažintąja tautų apsisprendimo pirmo posėdžio visų Lietu- 

savino sekančios kartos: teise ir 1917 m. rugsėjo 17-23 d. vos gyventojų išrinktas St.
lietuvių konferencijos Vilniuje Seimas. Jis vienbalsiai Lie-

te
aukštu stogu — įs
matyti Potomac upės vingis.
Namai ir keli šimtai akių že- • Turėkite 
mės, ant kurios jie stovi, po Įaįkykįtės teisybės kitu tau- 
Yašinglono mirties buvo lu atžvilgiu",‘jis patarė A- 
pradėję griūti, tačiau jie m‘erikai. ’Tuoselėkit taiką 
buvo atnaujinti ir palikti to- ir harmoniją su visais. Re-

pasitikėjimą ir

kie, kokie buvo Vašingto
nui gyvam esant. vauja šiai laikysenai. Didi

Turistai į \ asingtoną, į- tauta bus verta nuori pavyz-j 
skaitant ir mokyklų vaikų (ų žmonėms, kurie visada
atstovus iš visų Amerikos vadovavosi teisybe ir 
kampų, visuomet aplanko darymu.“
Mount A ermoną. Jie ap- American Council
vaikšto namus, apžiūri kam-_______
bari, kuriame Vašingtonas' 
mirė ir kuris yra tais padais, 
baldais apstatytas, kaip ir

iigija ir moralė tegu vado-

gero

nutarimu, skelbia nepriklauso-1 tuvos Taiybos Lietuvos ne-
mos Lietuvos valstybės atstaty
mą su sostine Vilniuje ir jos at- 
sipalaidojimą nuo visų valstybi
nių ryšių, kurie kada nors yra 
buvę su kitomis valstybėmis.“

Antrame to nutarimo 
punkte buvo pasisakyta, kad 
atsižvelgiant į esamą padėtį 
sutinka sueiti Į patvarius 
santykius su Vokietija.

Tokiu nutarimu nebuvo

priklausomybės aktą pa
skelbė Lietuvos žmonių va
lia.

Lietuvos žmonių... Taip, 
Lietuvos St. Seime savo at
stovus, bendra rinkimų tvai
ką išrinktus, turėjo ir kitos 
tautos, Lietuvoje gyvenu
sios. Tai jau nebuvo vien 
tik lietuvių tautos valia, bet 
visų Lietuvoje gyvenusių

— Bet asronomčikai juk bę savo būrimui tam tikrą 
ir gąsdino mus, kad planetos planą. Tą erdvės sritį, kurioj 

matyti saulė, mėnulis ir pla-artinasi, ar ne
— Ne, tėve, astronomai

neko negąsdino.
— Tai kas gąsdino?
— Astrologai.
— Ar tai ne vistiek?
— Ne, tėve, ne vistiek.

lietos, jie pavadino Zodiako 
vardu, o patį Zodiaką pa
dalijo į 12 dalių ir kiekvieną 
dalį pažymėjo tam tikiu: 
ženklu. Dar ir šiandien tie 
Zodiako ženklai kai kada

Astronomija yra mokslas, o. būna vartojami kalendoriuo-
astrologija yra kultas, nie
kuo nepamatuotas tikėji
mas, kad įvairūs reiškiniai 
erdvėje turi lemiančios Įta
kos žmonių, tautu ir valsty- 
bių likimui, net ir oro per
mainoms. Todėl jie atsidėję 
seka planetų judėjimą ir iš 
jų padėties erdvėje buria, 
kas turės atsitikt’..

— Tai sakai, jie burtinin
kai?

— Galima sakyti, kad sa
votiški buitininkai.

— O kodėl savotiški?
— Todėl, kad paprasti 

burtininkai ar burtininkės, 
kaip čigonės, buria žmogaus 
’Taimę“ iš rankos ar iš kor
tų, o astrologai buria iš pla
netų bei žvaigždžių. Senovė
je astrologija buvo pakilusi 
gan aukštai. .Vilijoje ir Ba
bilonijoje 2.500 metų prieš 
Kristų ji buvo įgijusi religi
nės reikšmės. Be astrologų 
patarimo nebuvo daromas 
joks svarbesnis valstybės

se, kiekvieno mėnesio viršu
je. Jie vadinasi lotyniškai, 
būtent:

1. Aries (liet.- avinas)
2. Taurus (bulius)
3. Gemini (dvynai)
4. Cancer (vėžys)
5. Leo (liūtas)
6. Virgo (mergina)
7. Libra (svarstyklės)
8. Scorpius (skorpionas)
9. Sagitarius (šaulys)

10. Capricomus( ožragis)
11. Aąuarius (vandenius)
12. Pisces (žuvys)

Tra ir 12 Zodiako žvaigždy
nų. kurie vadinami tokiais 
pat vardais. Kai žemė suka
si aplink saulę, tai ji paten
ka vieno ar kito žvaigždyno 
įtakon. Ir žmogus, gimęs to
kio žvaigždyno įtakoj, gau
na tam tikrą paskirtį. Astro
logų knygos pasako, kokia 
ta paskirtis turės būti. Jie 
turi apsčią literatūrą ir turi 
Amerikoj nemažą organiza
ciją, kuri leidžia kiekvienam

LIETUVOS DUOBKASYS

Tai generolas Muravjovas, 
kuris po 1863 sukilimo pla
kė. Įrėmė, žudė Lietuvos 
žmones, iš kailio nėrėsi, no
rėdamas Lietuvą surusinti, 
bet savo tikslo nepasiekė.

lovą.
i o dabar jo Įpėdiniai jo darbą tę
sia. Jo lavonas, laikytas mauzo
liejuje. jau i-mestas į šiukšlyną, 
tikėsime, kad ten netrukus at
sidurs ir jo Įpėdiniai, dabartiniai 
Lietuvos kankintojai.

visi Lietuvos i aryoos nanai i žmonių valia.
1 patenkinti. Netiko to nuta-; Lietuvos Tarybos nepn- 
įimo antras punktas. Bet klausomvbės akto paskelbi- 
luo metu daug kam atrodė,
kad Lietuvos valstybės at

kas suskubo imtis padėtį 
gelbėti. To susirūpinimo pa
sėkoje buvo sudaryta plačios 
koalicijos antroji veiklioji 
vyriausybė su M. Šleževi
čium priešakyje. Ši vyriau
sybė Lietuvos nepriklauso
mybės aktą pavertė faktu, 
ij įgyvendino.

Uracho pakvietimas pa
spartino Maskvos agentų 
veiklą Lietuvoje, nes buvo 
jiems gera proga Įrodinėti, 
<ad Lietuvos Taiybos būta 
urachinės ir iš jos nieko gero 
laukti negalima. Ir šių dienų 
Lietuvos maskviniai okupan
tai savo propagandai pa
naudoja tą nelemtą Lietuvos 
Tarybos narių dalies klaidą, 
o patį Lietuvos nepriklauso
mybės aktą apšaukė buržu
azinės demagogijos aktu.

Deja, didesnių demagogų 
gal ir nesama, kaip maskvi
niai.

1917 m. lapkričio 15 d.

mas nebuvo leistas vokiečių 
okupacinės valdžios spaudo- 

statymo klausimo sprendi- je paskelbti. Jis net Vokieti- 
mas daugeliu atvejų priklau- jos tjk kaj kui jUose dienraš- 
so nuo V okietijos. Reikia; čiuose pasirodė. Vokietijos 
su Vokietija derėtis. Tai turi kancleris ta aktą pavadino 
būti ir nuolaidos. i revoliuciniu. Faktinai tai ir

Deja, kaizerinė \ okietija , huvo i Jetuvos Tarybos revo- i sovietinamos Rusijos liau- 
ii tokio nutarimo negalėjo ]iucįnis žygis. Deja, ir tas dies komisarų tarybos pir- 
pri pažinti, bet Lietuvos žygis buvo suterštas. mininkas Leninas kartu su
mastoje Įvykusiose derybo-. Ii t Tarvbos nariu Stalino parašu paskelbė Ru- 
Si karo ^liaubų i! taVkS1 dauguma/ilgai negalėdama Uutl! deklaraci-

Vokieti> Lie- £k£ntarp
l'iegacija tuo nutarimu 'pasi-! Wy«M nepriklausomybės pn- 
į naudojo ir toje konferenci-' pažinimo. 1918 m. liepos 11 " numas

oie ru-ams boDevikams jį d. Vilniuje Jurgio prospekte .V; .."T5* . .
’XXn be tuviu tantZ Nr. 18. Lietuvos Tarybos 13 »^o apspakišo, kaip lietuvių tautos

' r,s i l • - i • apsisprendimą. O vienok tas na,'ių nutarimu, buvo nu , . . savarankiškos
, 1 a. Stalinas. kur« pavergė L.e- i i Tarvbos nutarimas spręsta kviesti Lietuvai ka- skynmo ir savai ankiskos

dau? jos žmonių išžudė. ------ , .--------- ------------.—, " raliauti vokiečiu kunigaikšti ' artybes įkūrimo.
Urachą... Ifvėl Lietuvos Ta-' Šis punktas įdėtas ir į So- 
rvbos ‘ nariai, balsavusieji vietų Sąjungos konstituciją.

sprendimo teisė iki pat atsi-

dien septynios ar astuonios 
planetos susiartino Ožragio 
žvaigždyne, tai indai tikrai 
laukė pasaulio pabaigos — 
jeigu jau ne visiško sunaiki-

naudoje negalėjo pasirody
ti. Jo karo cenzūra nepra
leido.

Vokiečiai delsė Lietuvos 
nepriklausomybės pripažini
mą. Vilkino deiybas, ir aiš-

Astrologai skiriasi mėnesiui žurnalą. Kaip kiti 
nuo paprastų burtininkų dar i tikintieji savo dvasios peną 
ir tuo, kad savo būrimui jie semia iš žydų senovės, taip 
turi išdirbtą gan sudėtingą astrologai savo kultą remia 
sistemą. Ją išvystė chaldai senovės Babilonijos, Asiri- 
dar 2,500 metų prieš Kristų, jos ir Graikijos išminčiais. 
Kiekviena planeta buvo pa- Ypač stiprus astrologų kul-

žygis

JUOZmS STz-.L

Šiandien, kada prieš 8 
nimo, tai baisių sukrėtimų, I metus miręs Juozas otannas 
ugnies, tvano ar baisaus ka-į pačių kornuaist j paskelb- 
ro. Tūkstančiai jų paliko na-Į tas ciidžiaus ū zniogžudziu 

ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la 
bai Įdomu paskaityti . elei 
vio prieš mtių išleistą 
tnygele —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO r A ZB A ĮNIN
KĄS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATO''-U’1 
Kai^a 25 centai. 

Įsigykit“ ta knygutę!

skirta kiniam nors dievui, o tas laikosi Indijoj. Kai aną-' astrologai.

mus, nuogi subrido į šven
tąją Gango upę ir meldėsi. 
O jų kunigai tuo tarpu šėrė 
sviestu dievus, kad pasigai
lėtų žmonių.

— Na, o kaip jie galėjo 
sviestą dievams šerti?

— Jie kūreno laužus ir 
metė į ugnį sviestą, manyda
mi, kad dievai galės pasigar
džiuoti sviesto dūmais. li
kai pasaulio pabaiga neatė
jo, jie pasakė, kad maldos 
ir sviesto aukos išgelbėjo 
pasauli.

— Olrait, Maiki, dabar 
jau ir aš žinosiu, kas yra

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažistanius užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

prieš,— M. Biržiška, St. Na-j Per visą Sovietų Sąjun- 
rutavičius, St. Kaitys ir J. gos gyvavimą nebuvo atsi- 
Vileišis iš jos nariu pasišali- tikimo, kad kuri jos valdo- 

kiai tas delsimas buvo šamo- pasisakė, kad tokiu ma tauta būtų galėjusi tuo
ningai vedamas, nes Vokie- nutarimu pažeidžiamas Lie- pasinaudoti. Kuri jų tik mė
li ja norėjo Lietuvą paversti tuvos nepriklausomybės ak- gino siekti savo nepriklau- 
ciena iš Vokietijos provin- tas. Likusieji Lietuvos Tary- (Nukelta į 7 psl.) 
cijų, nieko lietuvių tautai
įepažadėdama.

Lietuvos Taiybos narių 
'alis, giliau neįžvelgdama

tolimesnės to meto karo rai
dos ir Vokietijos vidaus gy
venimo nuotaikų, jau buvo 
Iii kus daug išsižadėti, kad 
dar išgelbėtų, kas galima.
Su tokia anų Lietuvos Tary
bos 12 narių veikimo krypti
mi nesutikdami, keturi jos 
nariai — M. Biržiška, S. Na-

Keleivio” Metų

KALENDORIUS!!
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME J{ 

UŽSISAKYTI
“Keleivio” Kalendorius 1962 metams baigiamas 

ruošti. Jame bus daug ir ivairių skaitymų, informacijų,
l,ut,ay^’u.s.’ St- Kairys ii .J. !e»lu juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.
\ įleisis įs jos narių tarpo

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaippasitraukė.
Jų pasitraukimas gerokai 

susilpnino Lietuvos Tarybos 
vardą. Ta jautė ir likusieji 
Tarybos nariai. Galop, po 
eilės privačių pasitarimų, 

, rasta bernlra kalba, ir išėju-

pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay —:— So. Boston 27, Mass.

iuipc.ro
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ALEKSANDRAS FROMAS-GUŽUTIS

Žaliagirės penas
(Tęsinys)

Iš pradžių Zubrickis rašė savo namuose, bet, pradė
jus žmonėms iš visų pusių plūsti, apie tai sužinojo vyre
snybė, ir ėmė raštininką gaudyti. Zubrickis, nesiliovęs 
darbuotis, pradėjo slapstytis vasarą po girias, o žiemą 
po jaujas ir tvartus aplinkinių gyventojų, kurie savo raš
tininką valgydino ir nuo policijos saugojo.

Gabrys vadino save Žalgirės ponu, sakydavo, kačd 
nė vienas iš aplinkinių ponų neturi taip daug mužikų, 
kaip jisai.

Tas nepaprastas žmogus, apsivilkęs nuplyšusią ser
mėga, su krepšiu ant pečių, buvo panašus Į elgetą, o ne 
garsų raštininką, todėl ir policija neįstengė jo suimti.

Vieną kaitą asesorius su kliučvaičiais, gaudydamas 
Zubrickį, ji pati sutiko, bet, matydamas einanti varguo
li, paklausė:

—Ar girdi, žmogeli, ar nematei Žalgirio pono?
Zubrickis gi, žemai nusilenkęs, atsakė:
—Mačiau, poneli, mačiu! Ką tik tas šelmis i tą gi

raitę Įlindo.
Tą išgirdęs, asesorius su savo gauja Įsigriovė į paro

dytą giraitę, o tuo tarpu Zubrickis savo keliu nutraukė.
Raštininkas, taip klajokliškai gyvendamas, turėjo 

daug pažįstamų, bet nebuvo nė vieno žmogaus, kurs su 
juo vargais dalintųsi, dėl to Gabrys pasirinko sau drauge 
mergaitę, vardu Agnieška, kuri drauge su Zubrickiu vaik
ščiojo, virė jam valgvti, skalbė drabužius ir tarnavo. Žmo
gus yra visuomeniškas sutvėrimas, jis reikalingas bičiulių, 
su kuriais galėtų pasidalinti laime ir vargais, nes tada 
laimė yra meilingesnė. o vargas lengviau pakeliamas.

Tarp Mitvos upės ir Bebirčio upelio buvo didelė gi
ria, priklausanti Raseinių storastystei ir poniai Kaiserie- 
nei. ten ūžė ilgaamžiai medžai. atmenantieji senovės Lie
tuvą, valdėsi stirnos, lūšiai ir vilkai, kurių sostinė buvo 
pelkė, Garšpelke vadinama.

Toie cirioie senmotės e'zlės ir senoliai uosiai savoC~- < ■
šakų pynėmis dengė nuo saulės ir lietaus, dėl to čia Įsi- 
gūštino Gabrys Zubrickis, kul iam dailiai nukirsti kelmai 
buvo stalais, o svarbiausia jo raštinė tilpo viduryje girios 
esančiame degutpečyje, kurs nudrėbtas iš molio, iš šonu p 
ir viršaus apdengtas eglių luobais. Viršius pečiaus jar i 
atstojo stalą, o šaltu laiku šildė rankas ir nedavė rašalam ■ 
užšalti. Be to, reikalingi popieriai buvo Įvynioti i eglė; 
luobą ir i išdubusi uosi Įleisti.

Pažiūrėkime raštininko darbo.
Vėjo pučiama giria giedojo savo amžiną giesmę, i 

ramu buvo tame užkampyje, atitolintame nuo svieto kia 
stų ir apvylimų. Prie aukščiau minėto degutpečiaus sėdė 
jo ir rašė Zubrickis, vidutinio amžiaus žmogus, juodbru 
vys ir nors apsirėdęs buvo elgetiškai, bet plati jo kakta i 
didelės mėlynos akys rodė protą, o dailus veidas ilgesį 
vilties netekimą, kuri mus visą amžių masina.

Netoli degutpečiaus stovėjo būrelis žmonių, tarp sa 
vęs kalbančių, o Zubrickis, pabaigęs rašyti ir prispaudę 
antspaudą, sušuko:

—Danieliau, eik šen!
Įėjus i budelę gana jaunam žmogui, raštininkas pa 

sakė:
—Na, brolau, turi čia tikros bajorystės raštą, dau 

giau neklausysi barabano ir kapitonas tau antausių ne 
skaldys.

—Su kapitonu dar nė šio nė to. bet tas šuns snuki 
zvodnas ką tik man gyvastį neišvarė ir dėl jo vieno turė 
jau iš kariuomenės pabėgti,—^atsakė Danielius.

—Eik kur tavęs nepažįsta ir gyvenk sveikas,—moki 
no raštininkas, paduodamas raštą Danieliui, kurs, Įbru
kęs Zubriskiui bumašką i ranką ir padėkojęs, išėjo.

Po to Įėjo i budelę jaunas vaikinas, kurs pasisveiki 
nęs prabilo:

—Aš atėjau pas tamistą vestuvėms rašto.
—O dėl ko ponas neparašo to rašto?—paklausė raš-' 

tininkas.
—Matai, dedute, mergaitės ponas didelis paleistuvis' 

ir reikalauja, kad mano mylimoji piimiau nustotų dory
bės, o paskui ištekėtų. . .. Ponuli, gelbėk mano Onytę nuo 
taip baisaus pažeminimo.

—Gerai žinau tą paleistuvį... Gumbą gaus,o ne ridi
ką! Kaip tavo mergaitės pavardė?

—Ona Dulinskytė.—atsakė vaikinas.
Zubri' kis. parašęs raštą ir paduodamas aną jaunikai

čiui. tarė:
—Vesk sveikas savo Onytę!
—Ačiū, dėdute. ačiū! Kiek reikės už raštą?
—Kiek gali,—atsakė Zubrickis, o jaunikaitis, pada

vęs jam sidabrines 25 kapeikas, nusilenkė ir išėjo.
(Bus daugiau)

GERAI VAIRAVO — PATAIKĖ Į KANAL*

šita smarki vairuotoja Olandijos sostinėj trenkė i 
krantinės užtvara, ją nulaužė ir Įkrito i kanalą. Atsi
tiktinis praeivis tai pastebėjo ir panėręs ištraukė mo
terį iš automobilio. Jį matome stovintį ant automobi
lio. o moterį lipančią į krantą.

MYLĖSIM TĖVYNE

Per amžius mylėsim mes savo tėvynę!
Per amžius liepsnos jai jausmai mūs karšti! 
Keliausim nelaimėj kaip liūtai ja gynę!
Su ja, kol gyvi mes, su ja ir karste!
Kiekvienas mūs darbas ir žodis kiekvienas 
tešviečia tėvynės žaliam vainike!
Tėvynei ir rūtos ir karžygio plienas, 
ar švies ji žvaigždėmis, ar bus ji nyki!
Mylėsim tėvynės mes žemę ir dangų, 
jos ežerus, pievas, miškus ir upes!
Mylėsim jos jūrą, jos rytmetį žvangų! 
Giedosim jai himnus ir godas rupias!
Mylėsim tėvynę, kaip motiną mylim! 
Stiprėsim jos oru, jos duona kvapia!
Lydėsim ją laimėn ne varsnom, bet myliom! 
Su ja, kol gyvi mes, su ja ir kape!

Petrs Vaičiūnas
-Tyrgn-rv:-----— --------- -r-r-r ...LSįUĮjVT?
1OTERYS, SAUGOKITE PATARIMAI VYRAMS

SAVO VYRUS

mi, galėtumėte tas santaupas
, sunaudoti ir baigti savo li- 
i kusi amžių nešykštaudami, 
nešaldami, kaip nevienas 
mūsų daro.

VINCE JONUŠKAITĖ

Kas Lietuvoje jos vardo 
ar balso nebuvo girdėjęs? 
Juk ji buvo Lietuvos operos 
primadona, operoje dainavo 

Dauguma mūsų vyrų, iš- nuo 1925 m. galo. yra kon- 
ėję i pensiją, lenda Į puodus certavusi turbūt visuose Lie

ningrade, Maskvoje, Buenos 
Aires. Monk-video, San Pau
lo ir kt.

Dabar Vincė Jonuškaitė 
gyvena Nev. Yorke ir uoliai 
reiškiasi vieto- lietuvių vi
suomeniniame gyvenin-e.

ir bara savo žmonas, kad 
perdaug sriubos išvirė, kad 
kava negerai išvirta — van-

tuvos apskričių miestuose, 
lr pažymėtina, kad ji savo 
koncertams pasirinkdavo

Mes linkine 
nepavamti.

jai dar ilgai 

J. V-gas
duo buvo du kaitų užviręs, mūsų kompozitorių sukultas 
Arba gulinėja kas valandą ii naujas dainas ir jas pirmą 
lovą ir atsikėlęs, kaip kiaulė kartą dainuodavo. Ji daug
iš migio, guolio nesutvarkęs. savųjų kompozitoriii kūrinių
išeina. Žmona dar pietų in- Įsirašydavo Į savo programą
dų nesuplovė, o vyras jau 
klausia, kas bus vakarienei: 

I ”Aš noriu tokių ir tokių py
ragaičių.“

ir užsieny koncertuodama. 
Todėl jai priklauso pirmo
sios mūsų kompozitorių su
kurtų dainų uolios skleidėjos

Vyrai, būkit mandagesni, vardas. Ji pirmoji pradėjo

GERIAUSIA DOVANA

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

Stasio Michelsono “Lie
tuviu Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršel-ais $4, 
kietais £5.00.

Steoono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5-50

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

Kipro Bielinio “Penktieji 
kaina $6.00.

pagelbėkit žmonoms, apžiū
rėkite krosnis, išneškite 
šiukšles, padėkite lėkštes 
suplauti, nesakykite, kad 
mano darbas pasibaigė. At
siminkite, kati ii- jūsų žmo-į 
nos yra pensijoje. Juk ir 
žmonos dirbo visą amžių.
Jeigu jų darbas buvo leng-;. _ -n, , . ■I vesnis, ui valandos ilgesni RomoJe- ^vo damanmo meta.
O jeigu kuri jų dar Rele*-
dirbtuvėje, tai ji už tave, vy-

puoselėti ir liaudies dainas.
Vincė Jonuškaitė-Zaunie- 

nė-Leskaitienė gimė 1902 
m. sausio 22 d. Jos molina 
buvo didelė dainininkė, tai 
tą talentą paveldėjo ir Vin
cė. Ji savo balsą ištobulino 
Berlyno muzikos mokykloje: 
ir

re, jau daug daugiau dirbo 
Kur čia teisybė - vyras pensi
ninkas nieko nebenori dirb
ti, o moteris turi dar daugiau 
dirbti! -

Jų dauguma jau nebejau
nos, ir jų sveikata išsisėmus. 
O jei turi jauną žmoną, lai ji 
yra jau nuskriausta. Juk 
jai būtų daug maloniau su 
sau lygaus amžiaus vyru gy- 

į venti, negu su tokiu seniu. 
Tai būk geras jai, pagelbėk 
darbe. Tu turėsi užsiėmimą, 
abiem bus malonesnis gyve
nimas ir gyvensite ilgiau.

Ūkininkė

\7aL~f i e L- u t u ui L-r

MŪSŲ KALENDORIUS

1 si Lietuvos vardą ir užsieny:i vio administ- aci i ie:
Vienoje, Londone, Romoje? «36 Hroa *
Kopenhagoj, Varšuvoje, Le- So. Boston 27. Mass.

Keleivio Kalendorius 1962 
metams, dėl Įvairių kliūčių, 
dar nėra baigtas spausdinti. 
Mūsų skaitytoju prašome 

I dar trupučiuką kantrybės ir 
. kalendorius bus pasiųsta s

---------- užsisakiusiems. Kalendo-
Labai daug moterų nusi- riaus raštai, eilės, informa

cijos nepasensta, todėl skai-

IR MOTERIMS

Liūdna, kai skaitome mū
u spaudoje, kad vienas po -kurdžia, kad, vyrams išė 
lito grūva mūsų ąžuolai... jus i pensiją, gyvenimas pa- tytojai nedaug nuostolių te- 
Vis taip dažnai širdies smū- sikeičia blogojon pusėn, Ma- turės. Visus kviečiame ka
is ištikęs, ai dar koks nela- nau. kad ir vyrai taip pat lendorių užsisakyti.
>as Įsisukęs. jaučiasi. j----------------------------

Retėja mūsų lietuvių eilės Moterys ir vyrai, pagalvo
ji- taip greit persikelia jos Į kitę. kad jūs gyvenate jau 
ietuviškas kapines. Ten tos viršlaiki. Tai kodėl tų liku- 
ulės auga. siu metelių negalite pabaigti

Moterys, turbūt, dausriau linksmai ir maloniai? 
noka pasisaugot ar nujaus- juk beveik visi iš mūsų- 

turi šiek tiek pinigų susitau
pę. Todėl visų pirma mote- ’ 
rims; nebaik savo vyro, kad 
jis vis namuose sėdi. Juk ir

i. numatvti sau pavojų. Tad 
>ash-ūninkime ir savo vy- 
ais! Koks jis bebūtų geres- 
lis ar blogesni^ — atsimin
ėme. kad blogiausia tai pa- janK ĮVgiaj kaip tau, tie na- 
-ilikti našle... mai priklauso. Tu juose il-

Naslė — lyg pusė žmo- giau sėdėjai, o jis dirbo 
gaus, lyg pusė savo vyro. dirbtuvėje.' Nesibark, kad 
vardo! Šitaip tave žmonės į jjs dieną lovon atsigula. At- 
raktuos. O tavo vaikams' cjmink, kad jis nebejaunas, 
=eimos lizdas atrodys taip jam malonu prigulti, jis ir
oat išdraskytas, kai nebėra 
tėvo, nebėra tikros šeimos.

Dažnai pasako moterys, 
kad vyrai neklauso jų pasta
bų. Vistiek dabokite, kai jie 
kasa sniegą, kad nepavarg- 
u. Kai matysite, kad sun

kiai alsuoja, atimkite iam 
kastuvą iš ranku — vėliau 
’is bus dėkingas jums už tai.

Dabokite, kad ”nepagau- 
tų šaltį“, kad nesusirgtų gri- 
ou. Gerai pailsėjęs, šiltai iš
miegojęs. sočiai jūsų gamin
tus skanius nietus pavalgęs, 
gal ir stikleli išgėręs, jis bus 
atsparus gripui. Jei bus gera 
nuotaika ir ramumas na
muose, tai ir tavo vyro šir- mos sveikatos saugotoja. Ir 
dis plaks normaliau ir ra- kaip turėtų būti malone iš- 
miau. igirsti: ”Mano žmonele, tu

Reikia kartų pasisakyti i esi mano sveikata!*4 
pačiai sau: ai eau savo iei-1 A.

taip mažai malonumų betų 
ri. tai neatimk jam pasku
tinių. Jeigu tas tave pykina, 
kad jis gula i pataisytą lovą, 
tai jos visai neklok, tik už
denk tamsiu uždangalu.

Todėl pensininkai greitai 
ir miršta, kad prasideda 
barniai, kurie suėda sveika
tą, kaip saulė sniegą. Mote
rys sako, kad dabar turi tau
pyti, nes vyras nedaug pini
gų gauna, o apie santaupas, 
kurias vyras dirbdamas su
dėjo, pamiršta. O juk tam 
ir taupėte, kad, seni būda-

APSAUGOJ

Aktorė Marsha Hunl. aryv. 
North Hollywood, Cal.. turi 
gerą «trgą. kuris, bent ji 
taip tiki. apsaugos ją nuo 
dešiniųjų išsišokėlių. Ji da
lyvavo kartu sų dviem ku
nigais susirinkime, kuriame 
buvo kritikuojami visokie 
dešinieji — Birch ir kitos 
organizacijos. Į minėtu ku
nigų namus tą dieną buvo 
įmestos bombos todėl akto
rė taip pat bijo pasikėsini
mo. Policija taip pat ją sau
goja.

ĮDOMIOS ir NAUDINGO 
Pačiam Skaitvti ir Kitam PovanrH

f JETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE 
vaizdi šio krašto lietuviu i^torim. 
gan<iai iliu^tmota. parašė St. Mi- 
che^onas. virš 500 puslapiu. Kai
na ki-tais viršais $5.00, minkštais 
viršais ............................................................. $4.00

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V 
Tumėnienė. dau" svarbia patarimu 
vaiku sveikatos klausimais. 130 n«l 
kaina ........................................ $1.25

'TENO-TANT. “knvgnešiu karaliaus” 
sūnaus Klaro Bielinio idomū« at”' 
minimai. 46* nai.. Vaina. . ..$6 <v

‘905 METAI. Kipro Bielinio a+rim? 
nimu antroji dalis, 992 pašlama: 
Kaina ........................................ $6.00

PA ŠAUT JO UKTUVTU ŽINYNAS 
paruošė A’reetas Simutis. dausrv 
b# žinių beturiu i- anglų kalbom;, 
apie liet'irios visame paša n’- 

464 psl. Kaina ............... tt.of'

U&TVVTU DAINOS AMERIKOJE 
surinko ir suredagavo Jonas Ra
ivo. 4?2 dainos so saidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti m 
lietuviškai nekalbantiems. iriš*a 
826 pusi. kaina ..................... $5.0°

LIETUVA BT’DO.
lahai vaf’d-žiai ;r 
atsiminimai 
iš miego. r~»ria>:
viena proga. gr 

keliais, ilinstrc' ‘
d’ėelio forma’

Btepmra Kairio 
i-iom^-i OS—HŠvtl 

’ irfuva kė’ėsi 
5a dovana kiek- 

i vir
tis pU’k’Tri’l.r ama '.0

ŽVILGSNIS 1 r-R 'ETT] K. 2u;o i- 
domūs atsimin.’i ai, 47? psl.. kai
na .............................................................. $5.00.

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Abelkio 
isterinis rems nas iš : L: krik

što laiku, kieti apdarai .... $$.50
ŽEMfi DEGA. J c--. ‘ ’<r> ><ar<"> m* tu 

(1939-1945) ’ž’-'š i. Pirmoji da
lis 453 n-i. Kair.a ......................... .$4.50

J’r. Ą. • -izrau) an
troji ca’.is. 414 psl. ka:P3 ....$4-50

'OCTALI7VO ' RIJA. Trumpai lr 
aiš)'. ir- • • : "i-’.to-
raraės santvarka ir . . ’i dar 
keisis. Kaina .................................... 25 Ct

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio rr •'< aura-y mas. kaip
karui einant prie . ak> tūkstančiai 
lietuviu • ėjsa : V. ’ arus nnn ru
sų ‘vaduotojų*. 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIŲ. K. B. 
Ki lučiūno • ‘ i 9 I i‘-tu-
vos ir iš An—rilietuvių gyvo- 
nimo. 178 ps!., kair.a ................. $2.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim 
butienC. J. Gimbutas J. Lbisds, J. ,
Balys Jr J. žilevidlus, 326 m>!.. į
kabia ........................................ $6.00. ; ST’Ž \DfiTi \fi .1 ' trumpų

| pa-aknjinii, ISO p-i. K J-a .. $2.00

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG 
LISKAT. Geriausias TaHovflis orą 

dedantiems anybiOcai mokvDs. 
duoda Ištarimą. anglUkua palikai 

bėjimna. Kaiuu ’6 Cnt

MARLBOROUGH'S IJTHUANTAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. <rr 
ras vadovėlis Neturiu kalbos rro 
kvtis anjrliBuū kalbančiam. 14 4 
psL, kate ............................ $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinya 

dienų klausimams so.
.... 59c

knyya Siu 
prasti. Kaina .............

NEMUNO StlNŪS. Andriau* Valnc. 
ko romanas tt 1936 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma dalis 3sn 
psl. Kama. $3.00.

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Vailo
ko romane kntroji dalis, 426 pus
lapiai. Kate . -;..... . ............... $4 .00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų ntttąjhner pagrin
dai. Paulius Galaune, didelė knv- 
ea su daugybe paveikslų, gerame 
pop»sritie. Kate .'................. $8.5-'

TTKRA TEISYBE APTE SOVTETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 n*1.
Kama .................................... 60 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų. 265 psl. gera 

..................... $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRT. 
STAUS VIETININKAS’ Parašė 
knniraa M. Valadka. Svarbu susi, 
pažinti. Kate ...................... $l^o

MILŽINOgos __ ___ _______ f „
psl„ dMefio temato, gera popi<- 
ra, kaina ...■•••*..• $2.50

INO EAVHH5TMR, Balio Smo- 
triloriška istorijos kronika. 73

KŲDEL Af NETIKIU 
Atvira * “
taL Ki

DIEVĄ? 
argumen- 
. 20 Cnt.

ALTORIŲ fEBELT. V. Putino-My. 
aiėm Pa—nas trijose, dalyse.

buvus Vunigaa, ap.
išsiša- 

moterystėa 
los | vienų

•Bl puslapis BMf

635 E. Brtod way

ŽE.4 4ITES RAŠTAI G r Josios mū
sų rašytojos mr- kero mvtu 
Amerikoje pan lėliai su
rašytojus povei : ’••. 123 p-islaniai, 
kate..............................................................50 Ct.

LIETUVIŲ K f.R<'A GR'MATTKA. 
Paraše dr. b. !'■ a. Pritaikinta 
Amerikos iiet,iv... ’ ;4 pusla
pių. Kuiną   41.00

CEZARIS, V -'-.o J*-. • ,ę roma-as 
trijose dalyse, ke-kviera dalis oo 
42. ara visos 3 dalys................. $6.00

NAUJA VALGIU KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, š-įvairių lietu, 
viškų ir kitų ta ttų . tetupttt
132 puslapiai, kair.a........................$1.25

A KISS IN THE DARK, L JązMte 
ar.arlų ka’ha - dr- ■.....................i. Kai
na kietais v|- ■ f o mink
štais viršeliais   S1. .00

ATT.ATDU PAVfiSY'J. P. Abelkio ro
manas iš Žema: ’■ Kalvarijss pra
eities, 4n< nsl. Kaina ................. S4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas bū’’ i • ka a. e tai sa
kų mokslas0 Kaina ................. 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATU A TR BOt- 
ŠEVfZ'.l 'S Ragai ’ nau
jausiomis žiniom s papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardu, 
r.as. Kaina ........................................... 25 Cnt

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumą-- Trumpas 
socializmo aiškini.imas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaių 
Kaukazo išnoois buvo pa-idares 
Rusijos di-fateriu. Kaina 25 Cnt

Dfii. LAISVOJ LIETUVOS. Lietu
vos socialdem k n ų ras. ai dėl bol
ševiku okopacije- ir teroro Lietu
voje. Kaina ........................................... 25 Cnt

LIETUVOS ?• tCT ' T.DEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINSS GAI. 
RĖŠ, 32 psl., kaina ............. 25 Cnt

VLIKO GRUPIi' KOMISIJOS PRA- 
NESIA’AS. ar’.a '■-od.l musuose nė

ra vienyk-. mi p-! , kaina .. $1.09

SENOVĖS LIETUVIŲ P'NIC,AI nno 

seniau ių la kų i’.-j Lietuvos ne-

frik'ansomyhč- ęalo 1795 metais.
'arašė Jonas Karys, daugybė pa

veikslų, 396 psl., geras popierius, 
k*ina ......................................... »10.0t

pinigu* prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

So. Boston 27, Mas*.
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Signatarų linkėjimai
(Atkelta iš 4-o psl.)

ką nors lietuviams čia ir Lie
tuvoje.

Man metų vis daugiau ir 
daugiau, pakamuoja liga; 
širdis, kad ir gydytojo pa-

bolševikų parodytus žiauru-• 
mus: nuo žemės paviršiaus 
nušluotos ištisos tautos, ta-1 
riamai idėjai paaukota mil i- j 
onai gyvybių, o kiti milionai 
turi gyventi žiauriai paverg
tųjų gyvenimą.stiprinama, nebeplaka kaip. .... , . , . . , , ;, - , . . , i Ir jei kas dar stebisi, kadjauna būdama, sunkiau ką ... . ’... , . ji. • • . bolševizmas savaime nephn-ir parašyti, bet redaktoriui. _ , _ ,_

atsakyti aš negaliu ir tokią ; 
dieną. Apie ką turiu rašyti?

Ir aš myliu Vasario 16-

ta, tai atsakymas lengvai 
bol-i

sios dienas, jos man kaip, , 
šventės. Myliu už tai, kad ^7
jos mums primena laisvės 
dienas — iškovotos laisvės 
dienas. Ilgai kovojome, vie
ningai kovojome ir laimėjo
me.

Myliu už tai, kad jos vis 
ir vis primena, kad už ką 
esame pasiryžę nuoširdžiai 
stoti tą ir pasiekiame.

Kas mus per tuos kovos 
metus šildė, gaivino, jėgų 
teikė? Mūsų kilnūs siekimai.

Kas tiems siekimams bu
žo būdinga? Kad jie buvo 
žmoniški ir siekė žmoniš
kumo

O kas yra žmoniškumas?
Tai yra gerbti žmoguje žmo
gų, ji mylėti, norėti jam ge
ro. kad pats laisvas būda
mas nevaržytų kitų laisvės, 
kad savo tarpe būtų kaip 
broliai. Ypatingai, kad lietu
vis lietuvi mylėtų.

Kai stebime dabarties gy
venimą, atrodo, viskas iš 
pamatų pajudėjo, bet prie 
žmoniškumo neartėjama. Pa
kanka trumpai prisiminti

randamas: dėl to, kad 
ševizmas neteko "dūšios“, 
žmoniškumo, virto žmonėms

Kol jis toks yra, neturime 
reikalo bijotis, kad jis užka
riautų pasauli, kad žmoni j i 
jam paklustų. Nepaklusim 
ir mes.

Ir geriausia, gal tikrai ir 
vienintelė priemonė padar; t 
bolševizmą mus neįveikian
ti, mums tikrai abuoją, tai 
Patiems būti žmonėr-:s, sa
vyje ugdyti žmorLi urną, 
žmoniškas savybes, ir juo 
aukščiau žmoniškume pakil- ; 
sime, juo būsime priešui la
biau neįveikiami, atsilaiky
sime ir galų gale laimėsime.

Nuoširdžiai linkiu Jums

SALTA IR ŽUVIMS

ri :t du žvejai Moosehead Lake, Me., rodo tik iš vandens 
i-.;.tuklus ir jau sušalusias žuvis. Kaip nesušals, jei 
temperatūra 10 žemiau nuliu ir vėjas pučia 20 mylių 
per valandą.

PROF. M. BIRŽIŠKA

Vakar mano žentas St, 
Žymantas atvežė ligoninėn 
Jūsų kvietimą parengti kokį

pažangos Zmon.sKumo kely'- s»kini 
je, ir Lietuva bus pagalios sutinka su locangeliečtų 
laisva ir laiminga. ALTO V"*®"****

Nedera užmiršti, kad ge
riausia sąlyga žmogui lais ... . _ .
vai augti ir žmoniškumo sa- butl* ll«e»n,» 1 m,nut* 
vybes plėtoti duoda demo- Atiįuodu minut* ”Ke’ 
kratijos pradais tvarkoma leiviui '•
visuomenė.

, raituose ir žodžiu vartojo.
Mykolas Biržiška

os Angeles,
1962.1. 30.

PREL. K. ŠAULYS

nusistatymu, kad mano 11. 
16 (čia bus 11. 11) žodis ne-

Steponas Kairys
Smithtown, L.I. N.Y. 
1962. I. 25.

”SaIm smirdančius mas
kolius ir maskolininku* iš 
Lietuvos!“

Tuo aš bent įtiksiu Augus
tinui Janulaičiui ir Vincui 
Kapsukui, kurie bene visų

Vasario 16-os proga linki- Į 
me kartu su kitais, kad lie-' 
tuvių kilmės žmonės sudary
tų vieną vieningą tautą ir 
kad atstatytų Lietuvos Vals
tybę.

Istorija rodo, kad lietuvis 
tinka tam pašaukimui ir ga
li jį įvykdyti.
Prel. Kaz. -Steponas Šaulys 
Lugano,

Gediminas Kuodis yra S.
• Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos šach matininkas, 
prieš kelerius metus bu»ęs 
Bostono B klasės šachmatų 

čempionas, dabar visa siela 
atsidavęs krepšiniui.

Pirmą kartą Bostone

Seniausių lietuvių radijo 
programų X. Anglijoj 28 m. 
sukaktuviniame talentų po
pietyje ir gražuolės baliuje, 
kuris bus vasario 25 d. 3e
vai. popiet S. B. Liet. Pilie
čių Draugijos trečio aukšto 
salėje, bus rodomi pirmą 
kartą Bostone lietuviški 
spalvuoti garsiniai filmai: 
1. Prof. A. Varno gyveni
mas—jo paveikslai ir 
pats; 2. Lietuva šiandien 
turistų akimis (filmuota 
Lietuvoj 1960 ir 1961 m.) ir 
3. Kartonai (paveikslai) 
vaikam: Algis Trakis ir Tak
siukas Šleivis ir Užpuolė bi
tės.
šeimininkės gamina skanių 

lietuviškų valgių ir gėrimų, 
gros Smito orkestras iki 11 
valandos. Kviečia

Steponas ir Valentina 
Minkai

Lygiomis su Bostono 
čempionais

manda pirmojo ir antrojo 
rato rungtynėse sužaidė ly-Į 
giomis su Bostono čempio
nais—Cambridge I po 21 2- 
2«2 ir K. Merkis abu kartu 
nugalėjo Mass. čempioną 
Proll’į.

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą."

i Joje rasite bendrų žinių 
šiosios su Cambridge I »£*

užtikrina lietuvių komandai 
pirmenybių lentelėje pako
pą aukščiau Cambridge II.

VASARIO 16-SIOS AKTO 
GIMIMAS

dažniausiai "maskolius“ ir 1962m. vasario 1 d.

VIETINES ŽINIOS
K. Mockus pasveiko

Mokytojas Kazys Mockus, 
3 mėnesius sirgęs, pasveiko 
ii- nuo pirmadienio vėl pra
deda maky to jauti vienoje 
aukštesniojoj mokykloj ne
toli Kingston miesto Nev 
Yorko valstijoje.

Lankėsi J. Giedraiti*

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokio? knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusi New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad piimieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kai-1 
nus. bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo ;
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios' Praeitą savaitę Bostone 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku- lankėsi Juozas Giedraitis is 
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti , Northpor . L. I., N. Y. Jis at- 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva- vyko savo gero bičiulio Ka- 
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 210 Mockaus aplankyti ir jj 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės: dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės

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

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžioios or-

pt) ligos pasveikusį Į darbo 
vietą Nevv Yorko valstijoj 
nuvežti.

Gardžių blynų vakaras

(Atkelta iš 5-o psl.) 
somos valstybės, ta buvo 
žiauriausiomis priemonėmis 
numalšinta. Penketas Kau
kazo tautelių iki vieno gy
ventojo buvo iškelti iš jų gy- 

jis' venamų vietų. Lietuvos ir ki
tų tautų valstybinis gyveni
mas sužlugdytas, tautinė 
kultūra tramdoma. Jos vie
toje brukama rasifikacija. 
Išvada prašosi tokia, kad 
maskvinių komunistų šnekos 
apie tautų apsisprendimo 
teisę yra giyna demagogija.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
'KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

! Amerikoje," DAUG PA- 
j VEIKSLŲ. KAINA MINK-
‘ STA1S V1RSAIS $4.00, 
KIETAIS—-$5.00.

Jieškojimai

dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko’ ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir t.t. 

i Y pač šiuo metu ji naudin-
Iga ir Įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.

S v. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

ŽENKLAI RODANTIEJI GERESNE 
Al’ElTI ŽMONĖMS

Šventas Raštas aiš .iai ir protingai 
skelbia, nad Dievo Karalystė yra vie
nintelė pasaulio viltis. Tik joje ir per 
ją žmonės tegalės išsigelbėti iš da
bartinio suspaudimo, vargo, ligų ir 
mirties. Per ištisus tūkstančius metų 
šventieji Dievo pranašai, kurių kalbos 
parašytos Biblijoje, rašė ir kalbėjo 
apie Dievo Karalystę.

Šita Karalystė taip pat buvo Jė
zaus ir Jo apaštalų tema ir dėl jos 
Jėzus liepė melstis tariant: “Teatei- 
nie tavo karalystė, tebūnie tavo valia 
kaip danguje taip ir žemėje.”

Visi tiki i Krikščionys žino ir tiki, 
kad Dievas yra nutaręs ir pažadėjęs 
įsteigti žemėje garbingą ir galingą 
Mesijinę Karalystę, kuriai prasidėjus 
tamsybės kungaikščio viešpatavimui 
bus padarytas galas ir visi jo darbai 
išardyti.

Tatai reiškia panaikinimą priespau- 
| dos, neteisybės, keršto, neapykantos,
• sovojimo, ligų ir jų vieton bus įsteig- 
1 tas naujas ir teisingas pasaulis, kurį

I apaštalas Petras vadina "nauju dan
gumi ir nauja žeme, kuriuose teisybė 
gyvena.”

Taigi pirmas iš žymesniųjų tos Ka
ralystės dalykų : • • . -iginias žemė
je nuolatines jr til teisybės, kori 
dabar yra lyg no s •< m»s paminta. 

'Kiti žymūs te- na j->s ir tei ingos 
Ka slyst enk lai bus tai .!»•!♦ Ii ir

•galiu i Dl<- I •:■>::!. kuriuo žmonės 
... .■ :ns : :.,.pras-

1 tais įvykiais.
Vi B pranašystis parodo,

te-
Icškomas

žmona J-.'hryga ir
«y w Kaune, Žaliakalnyje, kur tu- į
rėjo Krautuve, i: vyko iš lūeri.vos ''egam . ne-veikaf» ir iva., iau: ;os n-

Juozas Baltrušaitis, jo l. .... .. __ , , ...
v.; - u..ri. • kad D:e/o bu tikra

jk.n gadyr.i . . ai įsikūrus žmonių

ly 14 m., Vokietijoje gyveno Saizbur- 
g<. Austrijoje Jų i-šku Veronika 
Ban?s-Bfio«vičienė su sūnumi Alek
sandru. Kas apie Baltrušaičius žino. 
arba 'ie patys, atsiliepkite adresu: 

Veronika Banas
Poznan
UI. \Vojskowa 17—2
I triaini * i

Praeitą penktadieni, vasa
rio 9 d. So. Bostono L. P. L. 
šachmatininkai rangėsi su 
Bostono čempionais Camb- 

i ridge I. Rungtynės vyko So. 
Bostono Lietuvių P. Klubo 
patalpose. Abi komandos tu
rėjo pačius geraosius savo 
sąstatus ir todėl šios rangty- 
nės virto tikromis gramtv- 
nėmis, juo labiau, kad joms 
Įpusėjus Cambridge I jau tu
rėjo 2> j-' 2 savo naudai.

Algis Makaitis prieš buv.
yra geriausias lygos metikas, Bostono čempioną L. Schef- 
rungtynėse su Engb.-h pak- ferį ir Aleksis Klinovas pra- 
rovė 39 taškus (B. C. High* laimėjo prieš Peizerj. Pus- 
laimėjo 82-6 • • lėtos nuot- taški davė Ged. Šveikausko 
raukos G. K . o žio besivar- lygiosios su buv. Bostono 
žančio prie kamuolio ii- ki- meisteriu J. Golsteinu. Run- 
ta visos komandos. gtynėms baigti lygiomis rei-

Popietinėj laidoj Gedimi- kėjo dviejų taškų iš likusių 
nas Įvardinamas sutrampin- dviejų partijų. Mūsų vyrams 
tai Gedy Kuodis. Jis gero pavyko. Kazys Merkis nuga- 
ūgio ir sudėties jaunuolis Įėjo naująjį Massachusetts 
(6-3, 175) eina pirmuoju čempioną G. Proll ir Leopol- 
miesto lygoje su 256 tš., vi- das Šveikauskas J. Cheever- 
durkis 21.3 rungtynėm. s’ą. Įsidėmėtina, lietuvių ko-

Ieškau savo jaunystės draugės 
Margaret Youch iš Baltomorės. Ko
kia jos pavardė dai,ar—nežinau. Jos 
b-oliai Baltimore i turėjo siuvyklą. 
Kas ia žino ar ji pati, atsiliepkite 
adresu:

Mrs. Anna Kulbock 
2>3 Hat-ker R,L.
Howell, Mich. (7

gos pradės laipsniškai Mažėti ir nyk
ti. Abl'ems bus sugrązii.-as regėji- 
...a-. ne:>\ 1 :a-., . sjge'o.-jioia.- lalbėti, 

•raišiems ir šlubiems bu pagydyti jų 
sąnariai ir silpnųjų kūnai a'sigaus ir 
-ustiprės. Senieji atjaunės ir vėl ža
luos ir bujos kaip kokie medžiai. 

(Bus daugiau)
Mes turime pasiskaitymui lapelio 

ir knygučių įvairaus turinio tikėjimo 
klausimuose. Parašykit mums laišką 
ar atvirutę gausite nemokamai.

L. B. S. A 212 E. Jrd Street 
SPRING VALLEY. ILL.

SANDĖLIS VISOKIŲ 
Arbatžolių 

Skorbutžolės
Nuo rožės, odos išbėrmo, panučkių 

ir visokių skorbutiškų skaudėjimų 
nuo reumatizmo, vandeninės, plaučių 
nesveikumo ir paralyžiaus arbatą |
gerti.
Kaina $1.25 dėžutei. Parduodame ir 
svarais. | Kanada SU rentų daugiau ,

Vedybos
Mergaites. Atsiliepkite’

Inteligentas lietuvis. 3K metų am
žiaus. aukšto ūgio, blondinas, neve
dęs, vedybų tikslu nori susipažinti su 
lietu\aite 28-38 mt. amžiaus. Mano 
ekonominė padėtis gera. turiu sava
rankiška verslą, tik tiūksta širdies 
draugės. Rašyti:

Meilius I^ukenis 
Post Office General Delivery 
Montreal 3, P. Q.. Canada (7

I ririVvras nevedęs 39 metų norėtų susi- 
__ , rašinėti su mergina, gali būti ir na-

dėl persiutimo. Visada galima gauti | šlė nuo 30 iki 50 metų amžiaus. M le

Bostono Lietuvių Mišrus 
hitas šeštadienį kovo 3 d. 

ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Beno ! •-r: r.ė ir l ietuvių Piliečių Draugijos 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža k \Y. ri.s tu- Giežiojoj salėj rengia Už- 
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama k r . u. Patar- gavėnių blynų vakarą, ku

COSMOS TRAVEL BUREAU
PIONIERIl S KELIONIŲ SRITYJE • DAUGIAUSIAI PATYRĘS 

RUOŠIANT IŠVYKAS I 

USSR IR RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS
Mes parūpiname vizas į USSR asmenims, kurie čia atvyko 
per ar p<> II Pasaulinio Karo ir dabar yra^AV-bių piliečiai.

AR JŪS NORITE ATSIKVIESTI SAVO GIMINES Iš USSR? 

SUSIŽINOKI i £ SU COSMOS
COSMOS TRAVEL BUREAU

45 M ĖST I5th ST.. NEW YORK 56. N. Y. — Tel. CI 5 - 7711

pas:
FLORAI. RFRB CO. I>E1*T .*• 

J. SKINDERIS 
P. O. BOX 305 
CLINTON. IND.

’ai atsa’vsiu į visus rimtus laiškus.
1 Mano adresas;
• Jonas Ulba

15.1 Goredale Ave.
Toronto, Ont., Canada <7

tina kiekvienam ja Įsigyti. Puiki knyga dovanoms.
Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai 

na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.
Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

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

name bus ne tik gardžių 
_ t i r.ų, bet ir kitokių gėry

bių. us šokiai ir t. t.

Evangelikams žinoti

S A \ OTIŠK a demonstracija

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų 
9 Laiškams antgalvių
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS” ~
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Maaa.

/

Bostono lietuviams evan
gelikams pranešama, kad 
vasario mėnesį pamaldų ne
bus. Sekančios pamaldos, 
kurias laikys vikaras A. Ži
linskas, numatomos kovo 
mėn. 18 d. ir balandžio 15 
d.. Verbų sekmadienį First 
Lutheran Bažnyčioje, Bos
tone.

Globė mini K. Kuodį

Vasario 9 d. Boston Globė 
lytinėj ir popiečio laidose 
daug vietos skyrė B. C. High 
krepšinio komandos laimėji
mų aprašymui miesto lygos 
A kl. varžybose. B. C. Bigb 
krepšininkai laimėjo 13 rua-’ 
gtynių. Gediminas Kuodis

Englewood. N. Jw įvyko nepaprasta demonstracija. į 
■dento valdyba sasirinko 40 žmonių ir ištisa naktį len 
pasiliko, tuo protestuodami prieš segregaciją pradžios 
nokyklone. Policija kelioliką ašmenų suėmė už paai- 
prieiinimą įsa k? mui apleisti sjn ivaldybėa patalpas.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Knyga ką tik išėjo iš spaudos. Amžių Planas, arba Studijavi

mas Šventraščio. 1-as tomas. 368 puslapiai. Smulkmeniškai apra
šo apie Dievo Planą, kuris liečia visos žmonijos išganymą. Taipgi 
yra braižinvs. kuris nurodo praeitus ir ateinančius amžius ir jų 
ilgumą. Kas tą knyga perskaitys, turės savo širdyje džiaugsmą 
ir ramybę. Knyga apdaryta drobės viršeliais. Kaina tik SI.

Kita knyga Laikas Prisiartino, studijavimas Švento Rašto, 2-as 
tomas, šioje knygoje aprašoma smulkmeniškai apie Biblijos An
tikristus. kas .iie per vieni, kokie jų darbai ir t. p. Knyga su dro
bės viršeliais, 358 puslapiai, kaina tik $1. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:

L. B. S. A. 212 E. 3rd St, Spring Valley, III.
ooooeoooooiaoesoooooeeeeoeoeoeeooeoooe

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auklėją 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę tr remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IF’ tlO.OOO
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki SIO.OOO dešimčiai 

lr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 a> 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpu-rimas atei
čiai

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMiNGŲ ATSITIKIMU 
apdrauda du<xia pašalpos ik: $325 j menesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NE1.1ECIAMA lr NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus ik1 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
tl SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse Uetuvlų ko 
loni jose ir SLA Centre- Rąžykite tokio adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
307 Weat 30tb Street, New York 1, N. Y.

i
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THE COM.MONWEALTH OF MASSACHL SETTS 
BY UIS EXCELLENCY 

JOHN A. VOLPE 
GOVERNOR 

PROCLAMATION 
1962

\VHEREAS, Fritluy. February 16. 1962 murks the 44th anni- 
versarv of the Independence of Lithuania. that once- 
lree and proud nation now humbied under the voke 
of Soviet oppression, and

VT1EEEAS, Erom 1918 until 1940 this sniall nation displayed 
the exempiarv characteristics of maturity. political 
stability and sočiai growth, and

\VIILREAS. Despite the invasion and annexation of Lithuania 
in 1940 by Russia, the people of this indomitable 
country retain their fervent hope that liberty \vill 
once again be restored to them. and

\VHEREAS, The United States has refused to recognize the an- 
nexationof Lithuania and deploresthecontinutd sup
pression of human rights by the Soviet Government, 
and

\VHEREAS. The citizens of Lithuania should be given inspira- 
tion to carry on their fight for liberty and justice;

NOW. therefor. I. JOHN A. VOLPE, Governor of the Common- !
u ealth of Massachusetts, do hereby proclaim Febru
ary 16, 1962, as

KEPI BLIU OF LITHUANIA DAY

Visi sekmadieni 2 vai. į 
Lietuvos nepriklausomybės 
mini jimų So. Bostono aukšt. 
m Vykios salėje.

Tą pačią dieną vakare, po ' 
mii ėjimo. Tautinės S-gos 
.namuose (484 E. 4th St.) 
bus po ūvis, -urio pelnas ir- 
.i skiriamas 1 ietuvos laisvi-1
into reikalams. Į
Bažnyčioje tą dieną 10 

al iš ryto bus pamaldos ka
talikams.

SOL. STASYS LIEPAS

ONA IVAŠKIENĖ

Jos vadovaujami tautinių šo
kių šokėjai dalyvaus Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo 
programoje šį sekmadienį, va
sario 18 d. 2 vai. popiet So. 
Bostono aukšt. mokyklos sa
lėje.

Sekite šokėjus televizijoje

Mūsiškiai dainininkai 
Brocktone

Studentai mini Vasario 16-ą
I

--------  Skautai akademikai Ra-
Crocktone vasario 18 d. gainės kavinėje (320 E SL), 

Lietuvos nepriklausomybės i^jkudienį mini Lietuvos 
i ėjime meninę programą

atlieka Bostono Lietuvių 
.'.■ič’.us C h oias.

Numatoma, kad kovo mė
nesi choras dainuos New 
Yorke, tiksli data dar nėra 
žinoma.

i-.OMP. JŪRON. KAČINSKAS

Uolios Bostono visuome- 
nininkės Onos Ivaškienės 

i pastangomis dvi televizijos 
stotys paminės Lietuvos ne- 

1 priklausomybės šventę.
Jis dalyvaus Lietuvos nepriklau-| ŠĮ penktadieni, vasario 16 
somybės paskelbimo minėjime tarp 12:15 ir 1 vai. popiet 
ši sekmadieni, vasario 18 d. 2 BZ televizijos Stoties Big 
vai. popiet So. Bostono aukšt.
mokyklos salėje.

Pagerbė Matjoškas

Brother programoje (kana 
las 4) šoks Onos Ivaškienės 
vadovaujamo sambūrio ma
žesnieji šokėjai. Stud. Gedi
minas Ivaška pradžioje pa
aiškins klausytojams, kokia 
proga čia šokama.

las pats sambūris sekma-

Jo vadovaujamas šv. Petro 
parapijos choras dalyvaus 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo programoje šį sek
madienį. vasario 18 d. 2 vai. 
popiet So. Bostono aukšt. mo
kyklos salėje.

Rcstoniečiai delegacijoj

and urge the citizens of Massachusetts to pay trib
ute to the oppressed people of this brave nation.

Given at the Executive Chamber in Bos
ton this fifteenth dav of Januarv. in the year
, . , . . , , , ,1 A. Andriulionio vadovau-of our Lord one thousand nine hundred and . . .. . . . , , , . namas komitetas vasano 10sixty-two. and of the independence of the . .. - i - • into -------------------- -—--.....-

United States of America the one hundred ži "Ui5n£e . 1>ODU'* . _ t311? , dieni, vasario 18 d. tarn 8 iiLnited States ot America, l^one hundred.M^kosvlsuomenine8veiJo ^^^1___
and eighty-sixth. By His Excellency
Governor

John A. Volpe
Kevin H. \Vhite

Secretary of the Commonuealth 
GOD SAVE THE COMMONAYEALTH

nepriklausomybės paskelbi
mą. Bus parodyti ir du fil
mai’ “Cperation Abolition” 
ir “Nightmare in Red.” Da
lyvauti kviečiami visi stu
dentai ir moksleiviai.

Nustatė kavinės tvarka

NECCHl SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo tia r naudota. Siuva zigzagu, 
ado. išsiuvinėja, dilba monogramas, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 

25 ui viską—galima mot.eli po $1.25 
per savaitę 
HA 6-3900

Bay Vieic Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkalt
iems. parduodantiems, ir drau- 
ižiantiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office AV 8-4144 
| tęs. AV 8-4144 ir CO 5-8841

Akademinio Skautų Sąjū
džio Bostono skyriaus val
dyba vasario 4 d. posėdy pa
tvirtino studentų skautų ka
vinės tvarkos taisykles. Vie
name kambaiyje telpa apie 
40 asmenų, o antrajame yra 
kavinės Įrengimai.

Tomis patalpomis Onos
Ivaškienės namuose galės RADIJO PROGRAMA 
naudotis ir kitos lietuvių
studentų bei skautų organi- Seniausia Lietuvių Radijo 
zacijos savo posėdžiams ar Programa Naujoj Anglijoj 
susirinkimams. Tuo reikalu iš stoties WLYN, 1360 ki- 
kreiptis Į Studentų S-gos lociklų, veikia sekmadie- 
skyriaus piimininkę Militą niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 
Lemonaitę (Tel. A V 8-7227) ną. Perduodama: Vėliausių 
^^0os^w*w*oe*e«^g<*ee2F*X**X**o**X* pasaulinių žinių santrauka

DOVANOS J LIETUVĄ

Siųskite dovanų siunti- Biznio reikalais kreiptis į 
nius giminėms j Lietuvą per Baltic Florists gėlių ir dova- 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu*. nų krautuvę, 502 E. Broad- 
eina tvarkingai ir be trukdy-: pay, So. Bostone. TelefO- 
mosi. Neužmirškime gimi- nas AN 8-0489. Ten gauna-

Kaip žinoma, ši penkta
dienį, vasario 16 d. 12 vai. 
prezidentas John F. Kenne
dy priim - lietuvių delegatus. Ithe : 9 vai. lyto vėl šoks toje pa- „v ,

klos-o metų n jo su Juzejįoje stotvje Boomtovvn pro- j>;e dalyvaus ir bo«toniš- vedvbimo gyvenimo 20 me-: A™- - cje oaiyv aus ir oo.ionis
m Sukaktims atžvmėti Po Somoje. kiai adv. John J. Grigalus nių sukaktims atžymėti. ro-j Visi kag lite, pasižiūrė_ 
būvnu vadovavo J. Vaicai- j^įte parašykite padėkos 
įs, plačiau apie sukaktuvi-n --n j- kad Sinik<>

ir draugų Lietuvoje, 
mirškite giminių ir draugų 
Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

mas ir Keleivis.

tis
OF MASSACHUSETTS

AR MES DAR GYVI, AR PASIRYŽĘ

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.Peter Maksvytis j

Carpenter & Builder

keleivio redaktorius Jackus
onda.

i
■ laiškeli stočiai, kad ji sutiko

........... , ... *'■ veltui nors tuo būdu primin-
\išcinis (A. . Iatjoska yraj^į savo žiūrovams apie mū- 
kilęs iš \ ilniaus krašto), ve-1 _ didžiąją šventę ir duoti 
hau juos sveikino \isa eile os m ūsų gražius šokius 
Bostono ir kt. visuomemnin- ir drabužius pamatyti.

Ona Ivaškienė dar kartą
Įrodė esanti tikrai uoli lietu-

i , - vardo garsintoja ameri-mą. \ įsu dalyvių buvo įteik-!& J, ' i kiečiu tarpe,ta graži dovana. i - 1

_ vU__niima Lr 1 VkA x/~v 
rvaiocju

v-i 1 rr iotiiL 
s IllIIVVSC

J. Kapočius Į Europą 9Zo a. rourcn 
So. Boston

Tą parodysime ši sekma- rengia, kviečia visus lietu- žodžiu ir laiškais vpac! 
dieni, vasario 18 d. 2 vai. vius jame dalyvauti ir dos- pabrėždami A. Matjoškos 
popiet So. Bostono aukšto- niai Lietuvos laisvinimo rei- energingumą ir pareigingu- 
sios mokyklos salėj, jei ją kalams aukoti.
užpildysime. i Kova dėl Lietuvos lais

L. Enciklopedijos leidėjas j "‘ES
J. Kapočius vasario 16 <1. SU i viduje, gyvenamų namų ir

, , • - i i • t s biznio pastatų, pasral Jūsų reika-
-aVO dukterimis išskrenda Į | lavimą. šaukite Visados iki 9 va-
Europą, kur aplankys Ang- J landų vakaro-
liją. Vokietiją. Italiją.

.Mat. jo dvi dukterys, Biru-
Tdefonas AN 8-3630 į

Ten bus Lietuvos neprik-lvės nepasibaigė, iš jos pasi-
lausomybės paskelbimo 44, šalinti nė vienas neturime c įr Balučiai
metų sukakties minėjimas. Į į teisės. Nepriklausomybės 
ji pakviesti gubernatorius, • minėjimai yra lyg ir kariuo- 
majoras, pabaltiečių ir kiti,menės patikrinimas, kiek ji 
atstovai. Į yra pasiruošusi, kas reik pa

kalbės Lietuvos garbės
konsulas adv. Anthony 
Shallna, kun Vaclovas Pau-j Tokie patikrinimai reika- 
lauskas ir kt. Bus priimtos I lingi visiems mums. r.es jie 
atitinkamos rezoliucijos. : ir mus ir kitus lvg sukrečia,

mini 50 
metų vedybinio gyvenimo

Sofija ir VValteris Balučiai

Šoko studentams 
profesoriams

ir

tė ir Rita tarnauja lėktuvų { 
bendrovėj ir turi teisę atos- | GR 9-1805 ir AN 8-9304

togų veltui skristi pačios ir » Dengiame StOįJUS
Ir Taisome Juosavo tėvus pasiimti. Ta tei- { 

e pa.-iraudodamos jos ir •
\ asario 8 d. Onos Ivaskie- (»uos savo tėvui progos Eu 

nės vadovaujami šokėjai ,(.?a aplankyti.
sl’alinti. kad galėtų būti dar 7;7,nan\leį - ^1® šoko Bostono universitete
r| veiksmingesnė. 1 Edison A\e., siomis che- tautinių šokių vakare ir tu- l.»{!)l OI>AMI TAUTIŠKI Ri BAI

nomis mini savo vedybinio fgjo iaįaj diJeli pasisekimą .d' "'‘'hEma
gyvenimo oO metų sukaktu- _viga salė jojo if vig prašė t

__ • — i .r va' .i-.!- nuo •> iki 7 vai. 525 E. Se- i
voru St., So. Bostone antras aukštas.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

j Lietavis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

Ypatingai Įdomi bus meninė 
dalis, kurią atliks solistas 
Stasys Liepas, komp. J. Ka- parodo, 
činsko vadavaujamas šv.
Petro bažnyčios choras, O- 
nos Ivaškienės vadovauja
mas tautinių šokių sambūris,
Gintaro Vaičaičio vadovau
jami kanklininkai.

ves. Jie susituokė 1912 me- daugiau ^kti
tais vasario 18 d. So. Bosto- __________
ne, šv. Petro bažnyčioje. {
Sofija ir YValter Balučiai už- J 
augino penkius vaigus, o da- į

sukelia pasiryžimą, o iš an
tį os pusės ir svetimiesiems 

kad esame verti
laisves. bar ;au susilėkė 11 anūkų l
. Pr'i? , P‘e?dent^ ir ketu™ proanūky. Tokio Ą 
John F. Kennedy priims mu-

SPECIALUS ŽIEMOS ALIEJAUS KROSNIŲ 
IŠPARDAVIMAS

ji -• t . ei gražaus sų delegaciją. Jau tas faktas _:UI) 
turėtų mus dar labiau pas = ! 
kalinti savo eiles suglausti

Amerikos Lietuvių Taiy- dar gausiau Nepriklausomy- 
bos skyrius, kuris minėjimą bės šventę minėti.

Y3L

proanūkų
Dūrio jaunimo ap- 

pti jie mini savo gyvenimo 
nemažą Įvyki, auksines ve
rt vbu sukaktuves. Geriausi» c
jiems linkėjimai!

YV. Balutis per 40 metų
dirbo So. Bostono cukraus 
gamykloje ir yra pasitrau-

Jei jūsų senas alie jaus hurneris 
eikvoja brangų aliejų ir pinigu^, 
leiskite mums sutaupyti jums iki 
40r? kuro išlaidu Įtaisant naują 
1962 garsios markės Gun T..pe 
Power Burner’į. Tuoj pašaukit!

ITI.NAI ĮRENGTAS I ž. 
SPECIALINĘ KAINĄ

J ŽVYRU ir SMALA TAISOM • 
{Taisome, šingeliuojame. den-» 
{giame aliuminijum ir dažo-Į 
i me iš lauko sienas.

Free Estimates
» ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO J 

Dn broliai lietuviai 
{Charles ir Peter Kislauskai! 
{Garantuojame gerą darbą {

I :

t TELEFONAS AN 8-2805

{Dr. J. L. Pasakarnis 
J Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
| VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Trans--Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus Į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
390 West Broadwav, So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūkų. avalynės, medžiagų, maisto, • ir kitko. Visas išlaidas 
h SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų sąrasa ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsi i paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. , ’-.ond c
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. DU;* gegužes 20 U. oO. BOStO- 

pa dežėje. kurios dydis yr* 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki py aukšt mokyklos Salėje. 
22 svarų siuntinius .. ‘ * . į '

įstaiga lietuviška. KREiPKiTfts UETVvisKAi Koncerto programoje Ju-
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar- liaus Gaidelio parašyta

nauja ir persiunčia siuntiniusi APDRAUSTI. į kantata (žodžiai Stasio Skn-
Siunciame sn INTl RISTO i , . ,

Siuntiniai priimami kasdien nuo S iki 5 «al. vak.. ketvirtadieniais nno tVlll'D I, kuri bUS atliekama
9 vaL ryto iki 7 vaL enk. ir Mtadieniais nno 8 ryto iki 2 vai. po pietą. | • L--.,-to

VBIlRJAS* JONAS ADOMONIS JMinią »\«ii irt.

kęs į pensiją.

Apsidrausk
Į j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦
! } Draudžiame nuo polio, viso- » 
j {kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
| { mių (ugnis, audra ir kt.)
; {Visais insurance 

{kreiptis:
BRONIS KONTRIM

Jnstice of thePeaee—Constable { 
598 E. Broadway { 

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

iį
reikalais { 

I

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Serga A. Juknevičius

Po sunkaus gripo Anta
nas Juknevičius, Bay View 
Realty Co. vienas savininkų, 
vis dar negaluoja. Linkime ! 
jam greičiau tą neprašytą

aprėžto laiko pasiūlymas

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

GEneva 6-1204

!

■' .. s-—- *•*« j-e y00000003
svečią įs savo namų isprasy- 1 
ti lauk.

6 /
Bus nepaprastas koncertas

; Dažau ir Taisau J
£ Namus iš lauko ir viduje.
X Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.t

Bostono Lietuvių Mišrus 3
Choras, kuriam vadovauja 
komp. Julius Gaidelis, uo
liai ruošiasi koncertui, kuris

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių. S0. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 \al. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.
scoooosooo

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
1 Gaza šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET!

Į DORCHESTER 25, MASS.
^įinimnnmnnnif

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
H ar d w ar e Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
#28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




