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(h tas kartu su keliais jo 
bendradarbiais. Gen. Kas- 
semą nuteisė sušaudyti ka
riškas "teismas“, kuris tik 
paklausė suimtąjį generolą, 
kodėl jis sušaudė kelis ka
riškius, ir, kai ”teismas“ ne
gavo patenkinamo atsaky
mo, gen. Kassem pats buvo 
sušaudytas. Vėliau ir dau
giau gen. Kassemo šalininkų 
buvo sušaudyta, o visa eilė 
karininkų atsidūrė kalėjime.
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Šiomis dienomis turėjo 
piasideti derybos su Ispani
ja dėl atnaujinimo sutarties 
del kariškų bazių tame kraš
te. Derybos betgi buvo ati
dėtos kuriam laikui. Kiek 
žinoma, Ispanija užsiprašė
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Irake Karininkai Nuvertė 
Karišką Diktatūrą

Perversmininkai Sušaudė Diktatorių Generolu Kcsscmą 
lr Jo Sėbrus; Egipto Diktatorius Nasseris Sveikina 

Perversmininkus; Valdžią Pagrobė Arabų Vie
nybės Salininkai; Ar Irakas Dėsis Prie Nas

serio Egipto? Tas Dar Nepaaiškėjo.

BOSTONO LIETI VIAI PAS GUBERNATORIŲ

Beįeitą savaitę Irake Įvy. Derybos Su Ispanija 
ko kariškas perversmas. Į .
Diktatorius geneiolas Kas.' Del bUZUį AllūelOS
seni buvo nuverstas ir sušau- j ______

keliais Vasario 7 d. Amerikos Lietuvių Tarybos Boston ; skyi iaus delegacija lankėsi pas Massachusetts

58-TIEJI METAI

Amerika Aiškina Santykius 
Sn Vakarų Europa

Aiškinami Santykiai Vakarų Euiopos Valstybių Su Ame
rika; Vyriausybė Yra Nusistačiusi, N c pi įleisti, Kad 

Vokietija ir Prancūzija Sudarytų Atskirą Kariš
ką Sąjungą Esamos Karo Sąjungos Kernuo

se; Įrauks Europą j Bendrą Darbą.

Kariškos Atsargos Šiomis dienomis Ameri
kos vyriausybė ėmėsi per- 

Brangiai Kainavo ■ žiūrėti savo santykius su 
i Vakarų Europos valstybė- 

e L ” ~, ! mis. Prie to vyriausybę pa-
Senato komisija, skatįno Prancūzijos ir Vo-

•ubernatorių Endicott Peabody, kuris pas,rasė ce^laratiją, skelbiančių vosario IG o. Lietuvos Kės- 1 vaujama scn. Sy miilgton, Į KietijOS draugystės ir bend-
jau baigia tyrinėti karo at
sargų sudarymą ir greit pa- 

i skelbs, ką ji išaiškino. Jau 
dabar žinoma, kad karo at- 

J sargai supirkta visokių me- 
! talų ir mineralų už 8,900, 
į 000,000 dolerių, o dabartinė 

Lniitį Arkivyskupu i Aviatoriai Pabėgo tų atsargų vertė rinkos kai-

publikos Diena, iš kairės j dešinę: vicepirn?.. Vi ds Ba jer. šus, pirm. Antanas Matjoška, Ona 1 Vaš
kienė, vienintelis lietuvis Mass. seimely Vytaut as Pigaga, narys John G: įgalus. Lietuvos garbės 
konsulas Anthony Shallna (septintas iš eilės), s Liet. Antanas Juknevičius ir ižd. Jackus Sonda.

Husai Sulinkouž sutarties dėl bazių pratę
simą apie 300 milionų dole-i 
lių naujausiais ginklais.

Dery bos dėl oro bazės A- 
; zorų salose su Portugalija 
! taip pat dar tebeeina ir nėia

Su diktatorium Kassemu baigtos. Kariškos bazės Is- ______
perversmininkai padarė taip į panijoj dabar nebeturi labai' ^šalinimo ideologiniu 
pat, kaip pats gen. Kassem didelės reikšmės, tirt karo
padarė su Jiako karalium ir laivyno bazė tame krašte 
jo artimiausiais bendradar-j ’ Polai is“ povandeniniams 
biais. 1958 m. liejMis 14 d. laivams laikoma labai svar-

Aiškintis Su Kinais

Rusijos komunistai sako, 
kad jie sutinka bet kada tar
tis su Kinijos komunistais 
lėl pašalinimo ideologinių 
kirtumų. Chruščiovas sako, 

•kad nėra nė mažiausio pa

KaSSCin nuvertu

Komunistai Paleido \Kuiangos Karo

ladarbiavimo sutarties pasi- 
rasymas ir Prancūzijos pre
zidento pasisakymas prieš 
Įsileidimą Anglijos Į Euro
pos muitų uniją.

Amerika via nusistačiusi 
neprileisti, kad Vakaių Vai

gen
lišką valdžią, karalių, jo ar

iy<xi a- * ui.

Į Romą bu . o atvykęs Lvo
vo ir Galico unitų arkivysku- 
1 as Josel Slipy, kurį komu
nistai 1945 metais nuteisė 
kalėti ilgus metus ir kaitų 
su kitais unitų bažnyčios va.

Kongo prov incijos Katan-

nomis siekia tik 3,400,000, st5bl0 kariškoj sąjungoj at- 
000 dolerių. Likviduojant si^tų dviejų valstybių at- 

! tas karo atsargas nuostolių skira kariška sąjunga, kuri

j gi indo kalbėti apie Sovietų 1 doviais laikė ištremime Sibi-
Rusijos susiartinimą su Va-jre piie įvairių sui kiųjų dar-

’ karais prieš komunistinę Ki-' bų. Arkivyskupas Slipy bu-į
niją, nes kinų komunistai e-

timus giminaičius ir vyi iau-! Ženevoj Vėl Kalbasi sa rusų komunistų "draugai
sybės vadą sušaudė be jokio; ___ e e __ * j ii broliai“.

Dėl Kubos Chruščiovas

vo paleistas tik per praeitas 
Kalėdas.

teismo. Taip Kassem priėjo; Dėl Nusiginklavimo 
prie valdžios, taip jis jos ir' 
neteko, sumokėdamas už 
diktatoriavimo malonumus
savo gyvybe. , ..... , . .! nusiginklavimo derybos, ku- 

pagrobė' riose dalyvauja 17 valstybių

______ • sako, kad rusai ten turi šiek
Ši antradienį Ženevoje,: kariuomenės, kuri lai-

j Šveicarijoje, atnaujinamos i ^.oryia ^a^n’ kad išmokytų

Arkivyskupas Slipy jau 
yra 71 metų amžiaus. Jis ir 
jo nelaimės draugai komu
nistų buvo laikomi žiauriose 
sąlygose.

gos 14 lėktuvų su lakūnais J būt ketufi su" bnion ‘ galėtų bandyti pasukti savo
pabėgo j portugalų koloniją ■ dolerių. politiką kitu keliu, negu ei-
Angolą, ir ten lakūnai pra-j ra visas valstybes apimanti
se ouoli jiems politinių pa-i kaio atsaigOc buvo suda- bendroji sąjunga. Tuo tik- 
bėgėlių prieglaudos teisę, j lomos veik slapta, Eisenho- gjQ aiškinamasi su Vokieti- 
Šaiia lakūnų nuo Jungtinių wel 10 vyriausybė karo atsar- ja kad jį jokįu buc|u nenu- 
lautų ir Kongo centralinės į sūdai ymą naudojo įvai- Kryptų nuo bendrosios poli- 
varažros globos pabėgu apie' damoms IMStat.V- tikos jr deriniu S3vn noliti-

i 600 Katangos karių, kurie I G, todėl už atsargas buvo
taip pat nori pasilikti Ango-į bi angiai sumokėta... 
loję.

Uitos lr ucnnių savo politi
ka su YVashingtonu.

Valdžią Irake
Egipto diktatoriaus Nasse- 
rio šalininkai, kurie tiki, kad 
Egipto diktatorius gali su
vienyti aarabų tautą i vieną

atstovai. Tose deiybose bus 
aptartas ir atominių ginklų 
bandymų uždraudimo klau
simas, kuris iau eilę metų i

Amerika dės pastangas, 
kad Europos šešių valstybių 
muitų unija nebūtų sugriau- 

j Kongo respubliką, bet kaip į Kinijos komunistų partija a stengsis, kad Anglija 
j ta provincija "apsipras“ su į s**'’0 spaudoje atsiliepė Į ru-. ^utų piiiinta Į tų valstybių 

Kongo centraline valdžia, į komunistų siūlymus su- *ų-
_ kai Jungtinių Tautų kariai j šaukti komunistinių partijų Taip pat numatoma duo-

Katangos provincija da-1 KALBĖKIMĖS BE TITO. 
bar jau baigiama Įjungti ii

Kubos kareivius naudoti
naujuosius ginklus. Rusų ka-! Stalino Įsakymu visi um . _ . .
rių skaičius Kuboje mažėjąs, tai Galicijoje ii- buvusioje '■ -Įa apleis, tai jau kita istori- Į konferenciją ir išsiaiškinti 

kitoje Lenkijos teritorijoje į Ja- j ideologinius skirtumus, ku-
buvo "atversti į pravoslavi-l r ~ -, rie dabar reiškiasi tarp di-
ją“, o vyskupai, arkivysku-: Kur Dingo IjUlVttS lūžiųjų nišų ir kinų—kom- 

1 pai ir kiti tos bažnyčios ku- . j partijų. Kinai sutinka, kad
Su Žmonėmis? I t0.k,a konferencija būtų nau

dinga, bet nesutinka, kad į

įr jie ištraukiami iš Kubos 
dalimis...

Ai r o-Azijos Tautų
jt j • • j^ • i ug<xi, nuuc nuzulinu
Konferencija baigės versti“, buvo ištremti Į Sibi-

valstybę. Savo laiku Nasse-: svarstomas ir vis neišspren- 
rio šalininkai buvo pagrobę į džiamas. 
valdžią ir Sirijoj, bet po ket-. Prieš atnaujinant derybas,
vėrių metų vienoje valstybė-Į Sovietų Rusijos delegatas 
je su Egiptu jiie atvėso ir at- Kuznecov nusiskundė, kad
simetė nuo Egipto, Egipto Amerikos nusistatymas tęsti; Tan°anvka resnublikoi na- ^e.

nigai, kurie nesutiko "atsi-

, .... , Pereitą ketvirtadienį į!ky?eclam'J«?osUyi-
Afrikoj, Moshi mįeste dar ir dabar laikomi įsUėmi-1 Norioik Va uoStątuiėjoįff,5dJv'k?'s“T',toP'?^-

I atplaukti "Maria SulphGr *^a-1 Ouonn“ laivai 1 vlkas vlsafta lieka išdaviku
konferencijoj tokiems ne

rą. Ten daug jų mirė, o kiti

mo.
lėta.

kol kas dar tebėra neaišku.
Perversmininkai šios sa- i 

vaitės pradžioje jau buvo Į- • 
sitvirtinę Bagdade, šalies i 
sostinėje, nors krašte dar 
vietomis priešinimasis nebu
vo baigtas. Perversmininkai 
paveldėjo iš gen. Kassemo 
kurdų maištą, kuris tęsiasi 
jau daug mėnesių. Kurdai 
sudaro apie ketvirtadali Ira
ko gyventojų, ir jie siekia 
atsiskirti nuo Irako.

Kol kas peiversmininkų 
valdžią Irake pripažino E- 
giptas, Alžerija, Egipto ka
riuomenės okupuotas Jeme
nas ir Sirija.

Franklin Delano Roose- 
velt, Jr., buvusio preziden
to sūnus, paskirtas pasekre- 
torium prekybos departa- Į 
mente. Kiek seniau F. D. t 
Roosevelt, Jr., buvo Domi
ninkonų diktatoriaus Tmjil- 
lo pasamdytas atstovauti 
Domininkonų respublikos 
interesus Washingtone ir 
už tą darbą gavo 60,000 do
leriu.

MĖGINS ANTRĄ KARTĄ

Dewev Greene mėgino stoti 
j Mississippi universitetą 
kartu su savo tautiečiu Me- 
redith. Ju prašymai buvo 
atmesti. Meredith kreipėsi 
i teismą ir laimėjo. Greene 
i teismą nesikreipė. l>et da
bar jis vėl padavė prašymą 
universiteto vadovybei.

virš 60 Įvairių tautų. Iš kon
ferencijos pasitraukė Indi
jos delegacija po to, kai ta 
konferencija atsisakė svars- 

5 tyti kinų komunistų pradėtą 
' karą prieš Indiją dėl sienų; 

pereitą rudenį. Singapūro-j 
Malaju delegacija nebuvo Į-' 
leista Į konferenciją todėl, 
kad ji norėjo paaiškinti de- 

į legatams apie Malazijos Fe
deracijos kūrimą ir apie ko
munistų kenksmingą veiklą 
Singapūre. Kinu komunistai 
ir Indorezija pasistengė tą 
delegaciją nutildyti.

Konferencija vyko ”neut- 
ralizmo“ ir "antikolonializ- 
mo“ nuotaikoje ir buvo aiš-. 
kiai nukreipta prieš Vaka-1 
rus.

M VIRTO

Kanados ministeriui pirmi
ninkui John Diefenbakeriui 
parlamentas pareiškė nepa
sitikėjimą už priešinimąsi 
apsiginkluoti atominiais 
ginklais, kaip buvo susitar
ta su JAV. planuojant šiau
rės Amerikos gynybą. ,)ie- 
fenhaker paleido parlamen
tą ir paskelbė naujus rinki
mus, kuriuos jis tikisi lai
mėti.

Į kažkur jūroje dingo, ir visos! 
Į pastangos surasti jo pėdsa
kus nedavė jokių rezultatų.

Jei laivas būtų ir nusken
dęs audros metu, tai visvienl 
jo pėdsakai būtų likę jūroje* 
(aliejaus žymės vandens pa
viršiuje. plaukiojančios lai
vo dalys ir t.t.), bet kol kas 
jokių laivo pėdsakų nesu
sekta. Spėjama, kad laivas 

j gal būt buvo audros suga- 
5 d intas ir pataikė j Kubos 
vandenis, kur ji Kuba užgro
bė, bet argi Kuba nebūtų 
paskelbusi, kad laivas už
grobtas? Laive plaukė 39 
vyru įeula, ir anie įgulos li
kimą taip pat nieko nežino
ma .

ABF DŽIAUGIASI

New Yorko simfoninio or
kestro dirigentas leonard 
Bcrnstein, susirgus pianis
tui Glcnn Gonld. pakvietė 
jo vieton iš Filadelfijos 16 
B»etu jaunuoą Andre W itts, 
kuris taip gerai atliko jam 
pavestą uždavinį, kad ne tik 
klausytojai, Im1! ir sustojęs 
orkestras jam plojo, (ireta 
jauno pianisto dirigentas L. 
liernstein.

A'-
NEW YORKAS VIS DAR? 

BE LAIKRAŠČIŲ

New Yorko didmiestis vis! 
dar gyvena be laikraščių,'• 
nors derybos su raidžių rin-! 
kėjais ir vyksta. Sako. tar-! 
pas dar yra didelis ir dery- i 
bų galo dar nelaukiama.

KUBOS GINKLAI VIS 
DAR KELIA GINČU

Į

Ginčai dėl Kubos rinklų 
Į vis dar nesiliauja, nors vv-J
riatisvbė ,x»reitą savaitę pla-! 
čiai aiškino, kaip Kuba yra! 
apeinkluota.

Ginčai nenurimsta iš da
lies dėl vidaus politikos.

ti svaresnį balsą Europos 
valstybėms atominių ginklų 
pavartojimo reikale, o pir
mon galvon bus stengiama
si, kad NATO valstybių ka
riškoji sąjunga būtų aprū
pinta atominiais ginklais.

Politikos peržiūrėjimas 
buvo iššauktas piancūzų 
prezidento de Gaulle pasisa
kymu ir jo sudaryta ypatin
ga sąjunga su Vokietija. Po
litikos peržiūrėjimo tikslas 
būtų izoliuoti de Gaulle, 
kad jis negalėtų nuvesti Eu
ropos dali kitokiais keliais, 
negu eina Amerika.

Beje, Prancūzijos vyriau
sybė ir jos ambasadorius 
Amerikoje jau pakartotinai 
sakė, kad kalbos apie Pran- 

į cūzijos kažkokį rengiamą 
susitarimą su Maskva, yra 
tik vėju ir prasimanymais 
paremtos. Dėl anglų neįsi- 

į leidimo į Europos “bendros 
rinkos’’ valstybiij tarpą, 
prancūzai verčia kaltę ant 
anglų, kad jie reikalavę sau 
ypatingų privilegijų, ypač 
nori išsiderėt sąlygas, kokių 
neturi nė viena kita “ben
drosios rinkos" valstybė.v• - - ■
KANADOJE RINKIMAI
BALANDŽIO 8 DIENĄ

Kanados parlamentas pa- 
leista< praeitą savaitę ii nau
ji rirkimai bus balandžio 8 
dieną. Parlamenta paleisti 
valdžia buvo priversta tuo, 
kad dauguma išnešė vyriau
sybei nepasitikėjimą.



Puslapis antras

Krizė po krizės
Paskutiniu laiku Amerikos santykiai su jos sąjun

gininkais yra gerokai payrę. Ar taip atsitiko tyčia, Ameri
kai nusistačius griežčiau paimti kariškos sąjungos pava
džius j savo rankas, ar dėl neapsiskaičiavimo, dar nėra vi
sai aišku. Po Kubos krizės pernai rudenį iš prezidento ap
linkos buvo skelbimą, kad Amerika dės pastangas vado
vauti didžiajai koalicijai griežčiau, su mažiau laiko gai
šinimo pasitarimams ir vidujiniams išsiaiškinimams. Greit 
po to anglai buvo painformuoti, kad su jais sutariąs “Sky- 
bolt” atominių raketų pristatymas atšaukiamas. Anglai 
buvo pastatyti prieš įvykintą faktą ir naujose derybose jie 
sutiko tenkintis Amerikos pasiūlytomis iš povandeninių 
laivų laidomomis “Polaris” raketomis. Tokį pat pasiūlymą 
prancūzai atmetė ir skelbiasi bandysią pasigaminti atomi
nių pabūklų, kurie bus jų pačių žinioje. Greit po to, 
prancūzai sustabdė derybas dėl Anglijos dėjimosi prie 
Europos šešių valstybių muitų unijos ir dabar Amerikoje 
girdime spėliojimų ir įtarinėjimų, kad de Gaulle ruošia 
kažkokį nepaprastą susitarimą su Maskva. Kuo tie spė
liojimai ir įtarimai yra paremti, niekas, rodos, nežino. 
Prancūzija tokį susitarimą su rusais užginčija ir sunku 
įsivaizduoti, kad Prancūzija tokį nepaprastą žingsnį daly
tų, bet Amerikoje visvien pilna įtarimų ir pasityčiojimų 
iš "napoleoniškų” de Gaulle pasimojimų.

Ginčas su degoline Prancūzija nespėjo aprimti, kaip 
iškilo ginčas su Kanada dėl jos ginklavimosi ar nesigin- 
klavimo atominiais ginklais. Viešai iškeltas kaltinimas 
Kanados vyriausybei pagreitino Kanados vidaus krizę, 
Diefenbaker’io vyriausybė parlamente susilaukė nepa
sitikėjimo pareiškimo ir nauji rinkimai spręs, kas po ba
landžio mėnesio rinkimų kalbės Kanados vaidu.

Dėl neaiškių santykių su Prancūzija ir dėl jos pasi
rašymo bendradarbiavimo ir draugystės sutarties su va
karine Vokietijo, Amerikos santykiai su Vokietija irgi 
yra neaiškūs, prezidentas net siuntė Vokietijon vieną di
plomatą neaiškumams pašalinti. Keliuose pareiškimuose 
Vokietijos dr. K. Adenauer ir kiti vyriausybės nariai san
tykius su Amerika gana išsamiai ir Amerikai patenkina
mai išaiškino, bet be šešėlio ir čia neapsieita.

Prie to prisideda dabar ir Kubos beatsinaujinanti 
krizė, dėl kurios ne sąjungininkai, bet vidaus opozicija

REIKALAI EINA J GERĄJĄ PUSĘ

New Yorko majoras Rohert Wagner (kairėj) po ilgo 
posėdžio skelbia, kad spaustuvininką streiko reikalu 
pasistūmėta į prieki, dėl kai karią dalyką jaa susitar
ta, bet atlyginimą ir darbo valandą klausimas dar ne
išspręstas. Dešinėj viršuje vienas iš tarpininku Theo- 
dore KJheel, apačioje Herald Tribūne prezidentas Wal- 
ter Thayer. Be Herald Tribūne, neišeina dar 8 laikraš
čiai.

Ką Visi Turi Žinoti 
Apie Testamentą

Kas yra testamentas? 
Kaip jis sudaromas? Kam iš 

Į viso jis yra reikalingas? At
sakymus į tokius ir panašius

Kas savaite
; čiai per televiziją galėjo ste
bėti Kubos gamtos vaizdus

k'..Undnrl,.U k..r idėtasl • ’ , r*;?—„ | lėktuvai skraido virs kuoosKalendoriuje, kui yia Kieta. , generolas Kassem. Jį nu-» . /ntn<M.aflin4a viską kas įdomus straipsnis apie testą- Jveltė kiti kal-įškiai, su že- . lįdo tartim Tokie
taTkaip tel" S —is laipsniais ir su kiek-štamai kartojasi kas sa- 
dys, kaip testamentą galima skirtingomis pažiūromis į . • dažniau ir narsiai
ir namuose Surašyti. „,,kn arabu „asaulvie.

Be to, šių metų kalendo
riuje yra daug visokių skai
tymų ir yra puikios poeto 
Balio sruogos eilės—Giesmė

Generolas Kasem buvo ne 
tik nuverstas, bet ir sušau
dytas kariu su keliais jo ar
timais bendradarbiais. Su

apie Gediminą ir poeto A. generolu Kassem sukilėliai 
G. eiles, pavadintos “Tary- • - » - •• -j—*
binė žemė,” kul ias kiekvie
nas turėtų jierskaityti. Ver- 

, ta kalendorių įsigyti. Kaina 
j 75 centai su persiuntimu.

padarė tą patį, ka jis padarė 
su jo nuversta Irako valdžia 
—valdžios viišūnėlė buvo ir 
tada sušaudyta...

1958 m. liepos 14 d. gene-
VOK1ETIJA

Vasario 16 minėjimai
(E) Fed. Vokietijos pa-

grindinis Vasario 16-sios 
minėjimas įvyks Hamburgo 
mieste. Lietuvos nepriklau-1 
somybės paskelbimo 45-ją

Jam vadovaujant abu ši- ninkas, kad jūsų vaikai gali 
tie uždaviniai buvo išspręs- ateiti čia kaip ir mano tėvo 
ti, ir Linkolnas liko gyvas vaikai“, kalbėjo jis kovų nu- 
atsiminimuose, kaip Unijos alintiems kareiviams, 
išgelbėtojas ir didysis išlais- Taip kalbėjo vyras, kuris 
vintojas. pradėjo savo ilgą kelionę į

Kai Linkolnas paliko sa- didybę medžių kirtėju, že- 
vo advokato kabinetą mės ūkio darbininku, irkluo.
Springfieldo mieste, Illinois toju, kaimo krautuvėlės par- 

“S“’ "'■-“''7 *■' ueu 'n-ęyj-1 vabtijoje kad perimtų prc_ davžju paštininku, tas pate
kelia visokių klausimų. Vyriausybes bandymas duo ti 2idento pareigas didelės kri- vyras, kuris gal būti daugiau

F««x=xxx,xxxxxUoUCx xx.«w=iaF5?x5xxxxxx„vxxxxw xx v,tx x , zės metU) Jig UK trumpą lai- kaip bet kuris kitas ameri-
sų karo pajėgų ten buvimo, visų abejonių nepašalino ir ka p^eš tai tebuvo plačiau kietis priklauso viso pasau-
“Kubos klausimas” vis gyvas. Vyriausybė turės energin- pagarsėjęs, nes kai respub- lio žmonėms.
giau raginti rusus trauktis iš Kubos, o jei tas nepagelbės, i likonų partija kreipėsi į jį ”Ne mūsų, bet pasaulio,., 
tai ir paprašyti juos iš ten išnykti. .. i;

“Krizės” santykiuose su sąjungininkais nėra naujas 
dalykas. Laikyti 15-os valstybių koaliciją krūvoje, ypač 
kai Chruščiovas nepadeda šiuo tarpu savo grasinimais 
tą koaliciją cementuoti, yra nelengvas dalykas, o jeigu 
bandoma tokią koaliciją “disciplinuoti” ir vesti link pre
zidento “didžiojo užsimojimo” (Grand Design), kitaip 
vadinamo ir “Atlanto bendruomene,” pakrykimo tenden
cija pradeda reikštis. Kaip pavyks santykius vėl pagerinti, 
ypač jei Chruščiovas “nepadės,” pamatysime tik po kurio 
laiko. Ypač nelengva bus išlyginti nuomonių skirtumus su 
Prancūzijos prezidentu de Gaulle, juo labiau, kad jis sė-! 
di koalicijos svarbioje vietoje ir turi neslepiamai skirtin
gas pažiūras į koalicijos bendradarbiavimą ir Europos 
valstybių vaidmenį joje.

Amerikos užsienio politikos tikslas yra suburti Euro
pos valstybes, JAV, Kanadą ir Britų Bendruomenes vals
tybes į galirgą ūkišką ir karišką vienetą, prieš kurį rusų į 5av° tikėjimą jis visada iš- 
ir kinų komunistų visokie pasimojimai nueitų niekais. r°1cVo

Prancūzijos prezidentas mano, kad Europos valsty
bės dabar dėl savo saugumo yra visiškai priklausomos nuo 
Amerikos ir kas žino, kas bus Amerikos prezidentu po 
kelių ar keliolikos metų ir kodėl negali atsitikti taip, kad 
Amerikos vadovai manys naudingiau susitarti su Maskva, 
negu rizikuoti baisų karą dėl Europos valstybių saugumo.
Europos valstybės, pagal de Gaulle, turi pačios apsijung
ti, apsiginkluoti moderniškais ginklais ir sudaryti tokią 
jėgą, kuri būtų lygi ir Amerikai ir Sovietų bloko valstybių 
jėgai. Toki Europa, nebūdama neutrali, galėtų paveikti 
pasaulio įvykius, ar bent jau pati galėtų už savo gyvybi
nius interesus užsistoti, nelaukdama kad Amerika ją vi
są laiką saugotų nuo visokių pavojų.

Ar yra pasaulyje vieta “trečiai jėgai,” nesiimsime 
plačiau kalbėti. Užteks iškėlus pažiūrų skirtumus.

Abraomas Linkolnas

vadas Castro visiškai nešau
kia, kad Amerikos lėktuvai 
įsiveržia į Kubos teritoriją. 
Galėtų, rodos, šaukti ir skų
stis, bet to nedaro. Kodėl?

Reikia manyti, kad rusai 
jam patarė nešūkauti ir ne
protestuoti, o Kubos “suve
renių teisių” gynėjas rusų 
patarimo ir klauso.rolas Kassem paėmė valdžią 

ir tuoj sušaudė karalių, mi-1 Oro fotografijos daug ką 
nisterių pirmininką ir eilę į parodo, bet ar jos gali paste- 
kitų aukštų pareigūnų. Tas: bėti, kas yra giriose, urvuo-
pats atsitiko ir pačiam Ka-i se, arba kas yra paslėpta
ssemui ir niekas dėl to la
bai nesijaudina. Nėra ir ko.

Klausimas keliamas dėl 
tolimesnės Irako politikos.

apsaugos tinklais?
Visų Kubos paslapčių fo

tografijos iš oro neparodę, 
o todėl daug kas Amerikoje

sukaktį minės ir kitų didės-, Vįskas ,.od kad Irake lai_, ir netiki, kad Kuba neturi 
n.u kolonnu lietuviai. mėjo Egipt0 diktatoriaus! pavojingų puolamųjų gint- 

Nasserio šalininkai. Bet ar I ^4 paslapty žino tik Ct-
nių kolonijų lietuviai.

Lietuviai vokiečių 
televizijoje

(E) Sausio 26 d. Fed. Vo
kietijos televizijoje buvo pa
rodyta Vasario 16 gimnazi
jos tautinių šokių grupė ir 
choras. Kita programa su 
Vasario 16 gimn. choru ir 
taut. šokių grupe numatyta 
pirmadienį, vasario 17 d. 
tarp 15-17 vai.

Lietuvių pasirodymas 
tautybių koncerte

Irakas jungsis su Egiptu į 
vieną valstybę, kaip tą sa
vo laiku buvo padariusi Si
rija, dar tebėra neaišku.

stro ii* rusai, kurie jam gink
lus statė ir dabar dar stalo.

Nepasitikėjimas juo la
biau atrodo pagrįstas, kad

Irako perversmininkai sa. Kuboje vis dar yra keliolfca 
ko, kad jie išvadavo kraštą * tūkstančių rusų kareivių. Ką 
iš kruvinos diktatūros jungo’ nišai veikia Kuboje ir ko 
ir žada “apvalyti” kraštą j jįe ieško 90 mylių nuo Are. 
nuo “komunistų agentų” ir rikos pakraščių? 
duoti gyventojams demok-' Visokie spėliojimai apie 
ratiją. . . Į Kubos apsiginklavimą ir dar

žinoma, demokratijos I-į labiau Kubos valdovų pla- 
rėkavimašrakas nematys, kaip jis jūs

(E) Sausio 27 d. Stuttgar- nematė nė Kassemo laikais, 
te, Mozart salėje, surengta-' Apie demokratiją arabų ša
me kelių tautybių dainų ir, ivse kalbama tik perversmov _ >_•  i  .iii*’. - • « .ir pasiūlė kandidatuoti į pre- kalbėjo žinomas pamoksli- sok?ų vakare . „Tautų bai-Į dienomis, o po to valdo tas, 

zidentus, jis pasakė: ”Be- ninkas Henrv Ward Beecher 831 — sėkmingai pasirodė■ kas ne»™sm nadarė. Tam
Vasario 16 gimnazijos cho
ras ir tautinių šokių grupė. 
Be • lietuvių, dar dalyvavo

veik niekas už Illinois vals- 1865 m. Velykų sekmadie-
tijos ribų manęs nepažįsta“. nį, kitą dieną po Linkolno

Užtruko, kol Linkolnas nužudvmo, verkiančių klau- , . » , , . . .
susigyveno su savo naujuo- sytojų kupinoj Plymounth i *e. Cekų’ kroatu. ukrai-
ju darbu, bet susigyvenęs jis bažnyčioje Brooklyne. i ?eclų. .ir vengrų sokeiai,
dirbo tain kad tano vienas mi - . chorai ir paskin solistai. Va-airoo taip, Kaataponenas ”Pnes ketverius metus, o ka suorganizavo kataliku
iš istorijos milžinų, didis Illinois mes paėmėme iš iū- suor&a“lzavo Katalikų

«įinnois, mes paememe iš ju- ^^ų grupiu darbo bend- 
sų viduno dar neišbandytą ^menė ir jį globojo Rot 
žmogų. Mes grąžiname jj
jums kaip galingą nugalėto.

vyras, kuris yra gyvas pa
vyzdys, ką gali pasiūlyti sa
vo neturtingiausiam sūnui 
tauta, pasišventusi idealui, 
kad ”visi žmonės yra sukurti 
lygūs“.

Abraomas Linkolnas ne 
tik davė pavyzdį princijui, 
kad visi žmonės yra sukurti 
lygūs, bet jis ji ir tikėjo, šį

reiškė paprastais žodžiais. 
Pavyzdžiui, 1864 m. va

sara, kalbėdamas 166-tam 
Ohio valstybės regimentui, 
iis pabrėžė, kad laimėiimas 
kovoje garantuotų didžią ir 
laisva valdžią su „lygiomis 
teisėmis visiems bet kurios 
rasės žmonėms“.

Aš jūsų prašau tai atsi-

Abraomas Linkolnas bu- racines Amerikos Valstijas.
vo išrinktas 16-ju -JAV pre
zidentu 1860 metais. Tada 
tauta buvo ant skilimo 
sler ksčio dėl ginčų, liečian
čiu valstybių teises ir vergi- 

f» Par prieš to aukšto susi- 
masriueio vyro įžengimą į 
Baltuosius rūmus vienuolika 
pietiniu valstijų pasitraukė 
iš Unijos ir sudarė Konfede-

Kai 1861 m. pavasarį pra. 
sidėjo civilinis karas, naujo 
prezidento pirmas uždavi
nys buvo gelbėti Uniją, nors 
tai reikštų ir vergijos palai
kymą ten, kur ji buvo legali. 
Tačiau per tuos metus jis su
prato, kad antras didelis jo 
uždavinys yra vergijos pa
naikinimas.

tenburgo diecezija. Vakare 
įžangos žodį tarė prelatas

ją. Ne tavo, bet tautos; ne! Hufnagel. Programo;. 
musų, bet pašauho“, kalbėjo metu vakar0 dalyvius, sve- 
tas pamokslininkas. Į £jus nuoširdžiai pasveikino

Linkolno gimtadienis vėli vys. dr. Leiprecht. 
ateina vasario 12 d., ir mes
vėl turime progos visiems 
priminti, kad JAV yra visa
da stiprinamos Abraomo 
Linkolno atminimo, kad jo 
idėjomis vaduojamasi kiek
vieną didesrtį uždavinį 
sprendžiant

American Council

NORWOOD, MASS.

ciaoumis rėkavimas pnes 
JAV ir prieš kitas Centrali- 
nės ir Pietų Amerikos respu
blikas skatina žmones pra- 
testuoti prieš Kubos barz- 
duočių kurstymus ir reika-

ten buvo, taip ir bus dar ilgą i lauti, kad iš ten plaukian-
laiką.

Apie Irako perversmą ga
lima trumpai pasakyti, kad 
tai yra vienas kruvinas žing
snis į arabų vienybę, bet 
kiek tas žingsnis bus rim
tas ir kiek jis priartins tą 
vienybė, parodys tik sekan
tis Irako perversmas.

čios propagandos ir šmeižtų 
snitos būtų sulaikytos.

Indija pasitraukė

Kanadoje rinkimai

Kanados vyriausybė, va
dovaujama John Diefenba- 
ker, nuo pereitų metų bir

Afrikoje Tanganykos re
spublikoje vyksta Azijos ir 
Afrikos valstybių suvažiavi
mas, kuriame dalyvauja gal 
60 tautų atstovai. Toje kon- 

| ferencijoj dalyvavo ir Indi
ja. Dalyvavo, bet nebedaly- 
vauja. Indijos atstovai pa
reikalavo, kad konferencija 
apsvarstytų kinu komunistų

želio mėnesio rinkimų, netu- kar3 prieš Indiją tariamai

Vasario 16 minėjimas

Lietuvos Nepriklausomy
bės 45 metų sukakties minė
jimas įvyks vasario 17 d., 
sekmadienį. Minėjimas bus 
pradėtas pamaldomis 10 vai. 
Lietuvių parapijos bažnyčio-

Skaityk Stasio Michelso- j je. 
no parašytą knygą “LIETU- j 3 vai. popiet pobažnytinė-
VIU IŠEIVIJA AMERIKO-

minti ne dėl manės, bet dėl JE,” 500 
jūsų pačių. Aš tik laikinai, veikslų, gal ten ir 
užimu vietą Baltuosiuose rū_ i matysi. 1 
muose. Aš esu gyvas liūdi- sėliais $4.00, kietais SS.OO.

I96S METŲ KELEIVIO

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

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

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip

buvusi — 75>centaL
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

šiuo adresu:
„KELEIVIS“

636 L Brosdway-------- s---------South Boston 27,

je salėje bus minėjimo tąsa. 
Pagrindinis kalbėtojas bus 
inž. Viktoras Kubilius. Me
ninę dalį atliks Bostono 
skaučių Birutės draugovė.

Minėjimas bus baigtas ka
vute, kurią Nonvoodo lietu
vės moterys visiems minėji
mo dalyviams ruošia veltui. 
Kavutės metu galėsime pa
bendrauti, pasidalinti įspū
džiais. Kviečiame visus kuo 
gausiau dalyvąuti. Įėjimas 
nemokamas.

komisija

Lietuvos laisvinimo nematuo- 
kirne dienomis, mėnesiais, me
tais. Tai gimdo nusivylimą. Ten- 
kinkhnės tuo, kad, anot Mairo
nio, "auštančią dieną mūsų nors 
sūnus visgi išvys“. Kuo grei
čiau toji diena išauš, tuo geriau. 
Kantrybė būtina.

J. Kajeckas

rėjo parlamente daugumos 
ir laikėsi iš kaimynų malo
nės. Parlamente ją palaikė 
“socialinio kredito” partija, 
kuri pereitą savaitę perejo į 
opozicijos eiles. Dėlto vy
riausybė paskelbė naujus 
parlamento rinkimus, kurie 
įvyks balandžio 8 dieną.

Kanada, kaip ir Amerika, 
daug metų buvo dviejų par
tijų kraštas, bet jau kuris 
laikas ten pasirodė dar dvi 
politinės partijos. Kanados 
socialistai, apsijungė su dar
bininkų unijomis ir kai ku
riomis farmeriu organizaci
jomis į ”Naująia Demokra
tų Partiją,” o šalia tos socia
listinės partijos veikia ir 
“socialinio kredito” partija, 
kurios programa nėra nė pa
čiai tai partijai aiški. Dvi di
džiosios partijos — liberalų 
ir konservatorių—grumiasi 
dėl valdžios.

Amerikoje skaitoma, kad 
liberalų partija esanti drau
giškesnė Amerikai, o, girdi, 
konservatorių partija links
ta pasirodyti esanti “antia- 
merikoniška.”

Kuboje. . .
Pereitą savaitę amerikie-

dėl sienų, bet konferencija 
atsisakė ta klausimą svars
tyti, o todėl Indijos atstovai 
atsisakė toje konferencijoj 
dalyvauti. —

J. D.

URUGVAJUS

Tariamai lietuviška* filmas
Spaudoje pasirodė skelbi

mas, kad viename Montevi- 
deo kino teatre bus rodomas 
lietuviškas filmas. Kaip iš
kęsi, nenuėjęs pažiūrėti! De
ja, ekrane tik du lietuviški 
žodžiai tepasirodė — Pas
kutinis šūvis.

Tiek šitas, tiek visi So- 
vietijos filmai vra propagan
diniai. Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimas rodomas 
skurdesnis už to meto utėlė
tą Rusijos gyvenimą. Parti
zanai, kurie kovojo prieš 
Stalino draugo Hitlerio 
"nenugalimąją“ armija, va
dinami didvyriais, o kurie 
kovojo prieš raudonaii im
perializmą, pravardžiuoja
mi banditais.

Tokie yra tie tariamieji 
lietuviški filmai.

M. Krasinskas
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS NEW BR1TA1N, CONN.
PADĖKA PENNSYLVANUOS NAUJIENOS

TORONTO, ONT.

Gabaus lietuvio 
apgailėtinas galas

A. Miniotas torontiečių 
lietuvių tarpe buvo laikomas 
gabiu ir sumaniu lietuviu, 
nes iš naujųjų ateivių tarpo 
beveik pats pirmasis suge
bėjo atsikratyti sunkaus dar
bo ir sugriebti prekybai už 
ragų. Bet pamatęs, kad pre
kyba neblogai sekasi, prade, 
jo palaidai gyventi: pinigus 
veltui švaistė ne tik lietuvių, 
bet ir svetimtaučių tarpe. Pi
nigus veltui švaistydamas, 
prekybos greitai neteko, o 
jos vietoje tik tamsus šešė
lis ir krūva skolų pasiliko.

A. Miniotas buvo tikrai 
nesugriuvęs lietuvis, nes ir 
ant krūvos skolų sėdėdamas 
nei trupučiuko nenusiminė. 
Truputį atsikvėpęs, pasidai
rė ir surado nejudomojo tur. 
to pardavėjo vietą. Turėda
mas miklias kojas ir lankstų 
liežuvį, gyveno daug pla
čiau, negu surūgusius barš
čius pardavinėdamas.

Torontietės lietuvaitės 
daug didesnį dėmesį kreipia 
į blizgančius automobilius, 
negu į lietuviu raumenis. Ku
rio automobilis labiau bliz
ga, tą ir turtingesnių laiko. 
O čia aprašomojo lietuvio 
automobilis ne tik labiau už 
kitų blizgėjo, bet dar į šalis 
ir- spalvuotus spindulius 
sklaidė. Todėl jis turėjo lai
mės ir žmoną pasirinkti iš 
didelio būrio. Bet ir apsive
dęs nuo pinigų švaistymo 
nesusilaikė.

A. Miniotas ir po vedybų 
tik vieną protingą žingsnį 
tenužengė: pasistengęs iš
laikė reikalingus egzaminus 
ir gavo teisę nejudomo turto 
pardavimo įstaigą atidaryti 
savo vardu.

Tada jis daug lengviau 
dirbo, bet ir pinigus saujo
mis barstė. Pagaliau vieši ir

Į murzino jo įstaigos sienas: j 
jis prarado žmonių pasitikę-1 
jimą. Be to, didžiajai namų1 
pirkimo bangai praūžus, su. 
mažėjo ir pardavimai. O 
šeimos išlaikymo išlaidos žy
miai padidėjo, nes į butą įsi-1 
brovė rėksnys. Todėl įstai
goje atsirado tokių plyšių, į 
kuriems užkaišioti pritrūko 
pinigų.

Nesuradęs padorios išei
ties, pradėjo apgaudinėti 
žmones. Sudarydamas pra
dinius užpirkimo dokumen
tus, iš namų pirkėjų rankpi
nigius ėmė, bet namų par
davėjams jų nemokėjo. To
kiu būdu jis apgavo 11 žmo
nių, neteisėtai pasisavinda-1 
mas 14,800 dolerių.

A. Minioto apgavystei iš- ■ 
lindus į dienos šviesą, jis bu
vo suimtas ir padėtas į kalė- | 
jimą, bet, užstačius piniginę 
garantiją, iki teismo vėl pa- j 
leistas. Atgavęs sparnus su
galvojo gelbėtis, bet ne įsta- j 
tymo numatytomis priemo-' 
nėmis, o pasislėpimu nuo 
teismo. Vieną dieną perskri
do per sieną ir pasislėpė a- 
merikiečiu žemėje. Bet poli
cija jo bylos į šiukšlyną ne
numetė. Keletą metų sekusi, 
jo lizdą surado ir paprašė iš
duoti. Amerikos policija jį 
suėmė ir. atvariusi prie sie
nos, perdavė kanadiečių po
licijai.

Tai tokiu būdu tas jaunas! 
ir sumanus lietuvis daug ža-1 
dėjusią savo ateitį paskan
dino dvokiančiame gyveni
mo puive.

J. Rainis

OZONE PARK, N.Y.

Mirė J. Lazauskas

Sausio 27 d. mirė Juozas 
Lazauskas, 76 m. amžiaus,

A. A.
Advokatas

KAZYS P. GUGI S,
3323 South Halsted Street. < hkage. Illinois.

Mirė 1963 metų sausio 2 d. ir palaidotas Lietuviu Tauti
nėse kapinėse.

Velionis Kazys P. Gugis negali padėkoti tiems, kurie su
teikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės 
vietą, todėl mes, atmindami jį ir apgailėdami jo mirtį, dėko
jame gausiems velionies draugams, atvykusiems i šermenis, 
pareiškusiems užuojautą žodžiu ir raštu, atsiuntusiems gė
lių ir palydėjusiems jį į kapus.

-Dėkojame dr. P. Grigaičiui ir Povilui Dalgiui už laido
tuvių metu koplyčioje pasakytas atsisveikinimo kalbas, Lulu 
Rabėn—Mitchel ir Genovaitei Giedraitienei už laidotuvių 
iškilmių metu sugiedotas giesmes ir muziką.

Dėkojame garbės karstanešiams: Lietuvos gen. konsului 
dr. Petrui Daudžvardžiui, dr. P. Grigaičiui, Povilui P. Dar- 
giui. dr. Steponui Biežiui. Kostui M. Augustui ir John Pake
liui ; karstanešiams, Amerikos Lietuvių Advokatų S-gos 
nartams: teisėjui Alfonsui F. Wells, teisėjui John T. Zuris, 
adv. E. Stasiukaičiui, adv. Antanui Lapinskui, adv. Al. Prei- 
bui ir adv. Povilui Smith. Ypatinga padėka teisėjui Zuriui 
už karstanešių sukvietimą ir suorganizavimą.

Dėkojame Naujienoms, Sandarai, Draugui, Keleiviui, 
Tėvynei, Vienybei ir Nepriklausomai Lietuvai už velionies 
darbų priminimus ir užuojautos pareiškimus; Sophie Barčus 
radijo šeimai, Aldonai ir Feliksui Daukams; Povilui ir Gert
rūdai Dargiams (Pittsburgh. Pa.); Margučiui ir Lillian Va- 
nagaitienei už skirtą laiką ir radijo bangomis padarytus pra
nešimus, B. Brazdžioniui už leidimą naudotis garsiakalbiu 
prie kapo.

Dėkojame Lietuvos atstovui Washingtone p. J. Rajec
kui, vysk. V. Brizgiui, kan. J. Končiui, prelatui M. Krupavi
čiui ir visai eilei kitų asmenų, pareiškusių užuojautą laiškais, 
telegramomis, telefonu, atvirukais ir kitomis priemonėmis. 
Dėkojame žmonėms, prisiminusiems Kazį P. Gugi. ir šia pro
ga paskvrusiems aukas j įvairius fondus.

Didžiausią padėka reiškiame laidotuvių direktoriui Po
vilui Ridikui už laidotuvių metu duotus labai gražius patar
navimus ir velionies ligos metu teiktas dideles paslaugas. 
Taip pat dėkojame poniai Sally Ridikienei už pagalbą koply
čioje ir patarnavimus pas p. Šarkus.

O Tau, Mūsų Mylimasis, tariame: Ramiai ilsėkis šaltojoj 
žemei č j!

Nuliūdę lieka: ŽMGNA IR GIMINĖS

gyv.

anksčiau gyvenęs Brookly
ne, palaidotas Kalvarijos 
kapinėse. Velionis paliko 4
dukteris su šeimomis, ku-i BALDWIN PARK, CAL. 

dažni lėbavimai gerokai ap- riems reiškiame užuojautą.
Nebegrįšiu į Lowell

šešias dienas truko, kol 
iš Lowell, Mass., pasiekiau 

į Los Angeles. Ten pabuvau 
pas dukterį, aplankiau pa
žįstamus, Lavvendale mies
te suradau Adomą Biekšą,

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū-Į 
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kai- Į 
nūs, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis! 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš- i 
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 didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

06 E. Bvuadvray So. Boston 27, Mass.

Nepriklausomybes sukaktį 
minime vasario 24 dieną
Keleivio Nr 6 klaidingai 

| paskelbta, kad New Britaine 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 45 metų sukak
tis bus minima vasario 17 d.

PITTSBURGH, PA.

Šį sekmadienį minėsime 
Vasario 16-ją

Vietos lietuviai Lietuvos
nepriklausomybės paskelbi. 

Ji bus minima vasario 24 d. mo 45 metų sukaktį minės
šį sekmadienį, vasario 17 d., 
3 vai. popiet, Lietuvių Pilie
čių Klubo salėje (1723 Jane 
St.).

Pagrindinis kalbėtojas bus 
Naujienų redaktorius dr. P. 
Grigaitis; be jo, kalbės dar 

Vasario 16 minėjimas miesto majoras Joseph Barr,
Amerikos Lietuvių Tary- ^r- Ja™es FalW"’ k°n?

J 1 Wilham Moorehead, ukrai-

tą pačią valandą ir toj pačio
je vietoj kaip anksčiau pa
skelbta.

Pranas Naunčikas

WA TERBURY, CONN.

bos skyrius Lietuvos nepri-ii k- v , . . s.i mečių atstovas Michael Ko.klausomvbes šventę mini st . r» , ,, ,, • • irr j michak. Po kalbų bus gražisekmadieni, vasario 17 d. 3_ . - 4, . ; • • i menine programa,vai. po pietų parapijos salėj, i . A- t ,
Visi kviečiami dalyvauti' ;]S1 PRtsburgho ir apy- 

ir dosniai aukoti Lietuvos lietuviai kviečiami
laisvinimo reikalui.

BRIDGEPORT, CONN.

jaus pagaminti apie 100 vaš
ko figūrų, vaizduojančių žy
miuosius JAV istorinius as
menis ir įvykius.

DENVER, COLO.

dalyvauti minėjime ir savo 
dosnia auka prisidėti prie 
savo tėvų krašto išlaisvinimo 
iš žiauraus rusų bolševikų 
jungo.

S. Bakanaa 

PHILADELPHIA, PA

J. Karys dovanojo 
$259 vertės knygų

Jonas K. Karys, savanoris 
1 kūrėjas, žurnalistas, numiz- 
| matikas-tyrinėtojas ir dvie

jų veikalų apie istorinius 
Lietuvos pinigus autorius, 
kovo 4 d. baigia 60 metų sa
vo amžiaus.

Ta proga jis su žmona pa- 
i, skyrė už JAV ribų gyvenan- 
•1 čioms neturtingoms lietuvių 

šeimoms 250 dolerių vertės , .. .
f jo parašytų knygų: Senovės1 Pbiladelphijos vaško muzie-

Ziggriano !

m.) ir Nepri
klausomos Lietuvos Pinigai

1 Ligtiivui Piniomi 
dinta 1959

(išsp. 1953 m.). Karių adre
sas: 60 Sims St., Bridgeport 
4, Conn., U.S.A.

WATERBURY, CONN.

P. Vaikys kuria 
vaško figūras

Ruošia Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę
Sausio 30 d. į ALT centri- 

Denver, Colo., lietuvių kolo- 
Colo., inž. geologas Algis 
Vosylius ir pranešė apie 
Denver, Colo., lietuvių kolo. 
nijos tvarkymąsi. Dabarti
niu metu Denver lietuvių yra 
apie 60 žmonių, iš jų da
lis naujai besikuriančių in
telektualų. Todėl visai ne
seniai susiorganizavo j L. 
Bendruomenės apylinkę ir 
nutarė suruošti Vasario 16- 
sios minėjimą Lietuvos Ne
priklausomybės 45 metų su
kakčiai atžymėti. Ta proga 
vasario 13 d. išgavo audien. 
ciją pas naujai išrinktąjį gu
bernatorių.

Kitais minėjimo klausi
mais gavo visas instrukcijas 
iš ALT biuro.

Organizaciniu minėjimo 
' darbu ir kitais lietuvių reika
lais aktingai rūpinasi apy- 

(E) Skulpt. Petras Vaš- linkės pirmininkas inž. J. 
kys, mokslus baigęs Italijo- Lataitis, sekretorius Alb.
je, turįs skulptūros studiją 
Philadelphijoje, JAV, ir ten 
dėstąs meno akademijoje, 
gavo užsakvmą iš istorinio

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Vaitaitis, iždininkas Ben. 
Kovey. Kolonijoje taip pat 
aktingai reiškiasi, negailė
damas nei darbo, nei pinigų, 
Bruno Zaweckis, Stepas
fifoilfiinan 1* Iri------------ -ta

ALT biuras 

NEW YORK, N.Y.

kuris čia gerai įsikūręs ir 
man jis davė daug naudin
gų patarimų. Iš jo gavau ir 
SLA 175 kuopos adresą, ku. 
riai jis vadovauja. Jie turi 
ir lietuvių klubą.

Prasmingai pagerbia 
savo motiną

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga šeštadie
nį, vasario 20 16 d. 6 vai. 
vakare lietuvių klubo—103 
Green Street — patalpose 
įvyks kuklus, bet tradicinis 
ir prasmingas tos dienos mi
nėjimas, kurį, kaip kasmet, 
mosią savo motinos a. a. 
Stanislavos Venclauskienės

Aš ap\ažiavau daug vie-i atminimui pagerbti jos dūk. 
tovių ir nutariau apsigyven- Į Danutė, 
ti Balduin Park, Cal.

W. Plein

POTVYNIS KALIFORNIJOJ

Fo 41 dienos sausros smarkiai palijo, sušalusi žemė ne
galėjo vandens sugerti, todėl Kalifornijoj ir Nevadoj 
daug kur patvino. Reno miestas (Nevadoj) buvo ap
semtas iš visą Saliu.

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

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

Pranas Naujokaitis: U 
PELIAI NEGRĮŽTA J
KALNUS, 509 pusi., kaine 
$5.00. •’ „V • 'v- .€ Ta'

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

Parengimo išlaidas apmo
ka D. Venclauskaitė, o visos 
pobūvio pajamos per BAL-Į 
Fą skiriamos Vasario 16 
gimnazijai paremti.

I pobūvį kviečiami Wa- 
terburio ir apylinkės lietu
viai.

ST. PETERSBUGR, FLA

Trys viešnios iš Bostono
Pas Joną Petkauską 

! (Patt) iš Bostono atvyko 3 
! viešnios: jo teta Janulienė, 
l Agurkienė ir Lapėnienė. 
| Malonu buvo su jomis apie 
J Bostoną pasikalbėti.

Vasario 2 d. Laiškanešių 
salėj jos turėjo progos būti 
mūtu klubo bankete ir čia su 
daug kuo susipažinti.

Vasario 16 d. ten pat (314 
l'th Avė. So.) minėsime

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

Juozas Švaistas: 2IOB 
RIAI PLAUKIA, romana* 
iš knvsmešio kun. M. Sida 
ravičiaus gi’venimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

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

Alovzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

18 dailininkų paroda
Riverside muzėjuje, 310 

Riverside Drive (103rd. 
St.), vasario 10 d. atidaryta 
18 dailininkų paroda, kurioj 
dalyvauja ir Aleksandra 
Vitkauskaitė-Merker. Paro
da atidaryta nuo 1 iki 5 vai. 
vakaro. Ji tęsis iki kovo 3 d.

Vasario 17 d. 8:30 vai. 
žak. dailininkai atsakinės 
Į žiūrovų klausimus apie jų 
kūrinius.

BROCKTON, MASS.

Sandara mini 
Nepriklausomybės sukaktį

Sandaros 24 kuopa šį šeš
tadienį, vasario 16 d. 6 vai. 
vak., savo patalpose (30 In
tervale St.) rengia šaunų po
kylį, kuriame bus paminėta 
Lietuvos nepriklausomvbės 
45 m. sukaktis. Įėjimas $1.

Amerikos Lietuvių Tary
bai kuopa jau aukoio Lie
tuvos laisvinimo reikalams 
$100.

T. Miliauskas

BRIDGEPORT, CONN.

Vasario
minėjimai atidedamas

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, nremiiu o t a p

® JoS“" Pa.sk«lh™° 45 m. sukakties
gyvenimo, 394 pusi. kaina minėiimo vasario 17 ri

Dėl nenumatvtu kliūčių 
Lietuvos nepriklausomvbės

$4.00.
Vvtautas Alantas: TARP 

DVIEJU GYVENIMŲ, 462
Lietuvos nepriklausomvbės ousl.. kaina $4.50.
45 metų sukaktį. Viešnios Jurgis Gliaudą. 5IK5NO-
taip pat pamatys, kaip mes SPARNIŲ SOSTAS, premi-
tą šventę švenčiame.

P. Ketvirtis
luotas romanas iš oolitiniu 
emigrantu gyvenimo, 268 
osl.. kaina $2.50.

Kareivio duona kruvina, elge- Tos knygos gaunamos ir 
tos purvina, o artojo balta. Keleivio administracijoj.

minėjimo vasario 17 d. ne
bus. Jis atidedamas vėles
niam laikui.

ALT skyriaus vardu:
pirm. A. Klimą itis 

. sekr. A Stanii&uskas

Pakalbinkime draugus, kai
mynui ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį. ” Kaina 

tams penki doleriai.



Puslapis ketvirtas

Iš pavergtos Lietuvos
GYVIEJI NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARAI

Iš dvidešimties Lietuvos Tarybos narių, kurie 1918 m. vasario 
16 d. pasirašė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo raštą, šiuo 
metu gyvųjų tarpe tebėra šie keturi:

Laisves klausimas gyvas
Lietuviai, lų ir ispanų kalbomis. Tie

Kas būtų be sklypininkų? mas buvęs ne tik smūgis ca
rizmui, bet jis pagreitinęs 
feodalinių baudžiavų lieka
nų likvidavimą ir, svarbiau-

1962 metais Lietuvoje mė- 
soogjvo svono buvo supirk
ta tonų. Iš jų 62 šia... padėjęs sustiprinti re-
is Kolchozų bei.sovchozų » urpO k? i« b n I n h A'/im n Lrn * . *3bis kolchozininkų. 

lie. o per metus supirkta
759,000 tonų, iš jų 73 < da
vė Kolchozai ir sovchozai ii 
2Ua kolchozininkai.

Ką tie skaičiai reiškia, su- 
px^mae, jei prisiminsime, 
Kau kolchozininkų sklype
liai tesudaro vos kelis pro
centus tų plotų, kuliuos val. 
ao sovietiniai dvarai-sov- 
cliozai ir kolchozai.

Džiova—baisi rykštė

Šiauliuose, buv. Bugailiš- 
kių namuose (Žemaitės gat
vėj), atidarytas darželis 
džiova sergantiems vaikams. 
Vaikai ten bus ištisą savai
tę ir pas tėvus galės grįžti 
tik savaitgaliais. Mokestis

lietuvių, įusų, lenkų, balta 
rusių, ukrainiečių, tad jau 
anuomet buvo pasireiškusi 
dabar nuolat pabrėžiama 
tautų draugystė“. (Dabai 

Į neminima, kad prie 1663 m. 
sukilimo buvo prisidėjusi 
bajorija, norėjusi numesti 
įusų jungą. Be bajorų, kuni
gų, valstiečių, dar prisidėjo 
nemaža amatininkų ir dvarų 
darbininkų. Vietoje dabar I 
madingos '‘draugystės“, a- į 
nuomet, sukilimą rusams; 
malšinant, Lietuvai ypač; 
skaudžiai teko pajusti rusiš-! 
ką priespaudos batą, ypa
tingai žiaurias Vilniaus ge- 
nei algubematoriaus M. Mu
ravjovo (praminto “kori-

Steponas Kairys — gimė 1879 m. I žunevė- 
žių kaime, Kurklių vis., Ukmergės apskr., 
dabar gyvena Smithtown, L.I., N.Y.

oiuletei.iai yra, siunčiami 
diaugiškų klastų politikams, 
žurnalistams, visuomeninin- 

mas pakojų savo laisvei, pa-įkams, mokslininkams ir kt.

Musų brangioji tėvynė 
Lietu\ a vis uar tebetiki, Kad 
laisvasis pasaulis, matyda-

Nr. 7, Vasario 13, 1963

iki vieno jų gyventojai* dar 
tokias - autonomines sritis, 
kaip Pavolgio vokiečių, Kry. 
mo totorių, Kaukazo čečėnų, 
ingušų, karačajevų ir balka- 
čevų tautas. Ir jau baigia
ma susidoroti su Moldavija, 
lr... visi žinome, kokio lilti-

- ‘ nio susilauk: Karaliaučiaus.
dės modos kovoje pneš pa- H lc biuleteniai yia s\ait>us,Į T.,. ___ ,4._
veigtją, iki atgausime iš
plėstą laisvę ir nepriklauso
mybę.

Šiandien tautų apsispren
dimo klausimas vis dar yra 
gyvas n aktualus. Mes ste
bime daug besikuriančių 
naujų valstybių Afrikoje ir 
kitur. Neabejotinai ateis lai
kas paneigusios daugeli tau
tų įaudonosios imperijos by- 
į ėjimui.

i asaulio lietuviams kovo. 
je pi įes pavergėją vadovau
ja Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas (VLI- 
Kas). Jo kova yra labai sun.

15 rublių savaitei. Norinčių ku“> priemones. Be Lietuvos
ten pakliūti yra daug, bet 
kaip paklius tokie vaikai, 
kuiių tėvai per mėnesi už
dirba 40-50 rublių ir tun ke
lis vaikus?

C Kio «. arželio Įsteigimas 
re „vi aa^ar Lietuvoje 
e. . .a labai paplitusi.
Per 15 metų—per pusė mil. 

agitacinių paskaitų

(E) Sausio 20 d. Lietuvo
je paminėtos Politinių ir 
mokslinių žinių skleidimo 
draugijos (jos centras — 
Maskvoje) 15-sios Įsteigimo

gyventojų skriaudimo, naiki.! 
nimo, trėmimo, caro valdžia 
griebėsi griežtų rusinimo 
priemonių. Jos piisimintinos 
kaip tik dabar, kai vėl vyks
ta tautos rusinimo darbas..

To sukilimo sukakties 
proga Sovietų Mokslų aka
demija leidžianti 16 tomų 
dokumentų rinkini, jų tarpe 
du tomai būsią apie sukili
mą Lietuvoje ir Baltarusijo
je. A ienas iš šių tomų jau 
paruoštas. Vilniuje veikiąs 
Akademijos istorijos institu-

! tas ruošiąs straipsnių rinki- • 1 • 1 • 1 •

»i

Aleksandras Stulginskis — 
gimė 1885 m. vasario 26 d. 
kutulių kaime. Kaltinėnų vis. 
Raseinių apskr.. dabar gyve
na Lietuvoje.

Fetras Klimas — gimė 1891 
m. Kušliškiu kaime. Kalvari
jos vis.. Marijampolės apskr., 
dabar gyvena Lietuvoje.

metinės. “Tiesa“ (17 nr.rini apie sukilimą, o rudenį 
vedamajame priminė, kad < būsiąs ir minėjimas su paro
tos ataugi jos uždavinys esąs da,
plėsti marksistinę-leninistT-i A ie 2 mil egIempIiori
nę pasauleziuią. aiškinu Lenino ra- Lietuvoje 
i slo pasiekimus ir (svar-*

Ta) 'kovoti su tamsybi.i (E) Neseniai Lietuvoje 
.ų skleidžiamu ir ginamu, pasirodė jau paskutinis, 39- 

. -J — religinėmis atgyve-; tas Lenino ‘'genialiųjų“ raš- 
nemis.“ * I tų tomas. Lietuvių kalba jie

Frisipažinta, kad ligšiol Į buvo pradėti leisti 1950 m., 
visų pasKaitų lygis neuuvo 0 1947-48> m. buvo išleistas 
didelis. O pasikalbėjime su! Benino rinktinių raštų dvi- 
dienraščio korespondentu, Į tomis. Nuo 1940 m. sausio 
tos dr-jos pirm. pavaduoto- -1 d., pasigyrė Vilniaus ra 
jas R. Skaisgiris pastebėjo,
kad dr-ją (tikiurnoje jos 
skyrių Lietuvoje,—E) stei
gė J. Banaitis, B. Dauguvie
tis, K. Korsakas, J. Kupčins
kas, J. Matulis (jis dr-jos 
pirm), V. Niunka, K. Preik
šas, P. Slavėnas, J. Žiugžda 
ir kt. Tik pernai dr-ja Lie
tuvoje turėjusi 100,650 pa
skaitų, o per 15 metų —net 
560,647.

Lietuvoje tos dr-jos nariui

dijas, lietuvių kalba išleista 
117 Lenino raštų—leidinių 
ir brošiūrų— iš viso bendru 
1,900,000 tiražu. Neseniai 
Vilniuje pasirodė ir N. 
Chruščiovo pranešimų ir. 
kalbų ketvirtasis tomas, pa- Į 
vadintas '‘Komunizmo sta-! 
tyba TS-je ir žemės ūkio 
vystymas.“ Tai kalbos, pasi
kalbėjimai ir laiškai, apimą 
laikotarpį nuo 1959 m. iki 
1961 m. vasario mėn.

Trel. Kazimieras šaulys — gimė 
1872 m. sausio 16 d. Švėkšnos 
vis., dabar gyvena Šveicarijoje.

Stepono Kairio žodis

erama Ciaugiau kaip 16,000. j Lietuvos keramikai šaukia:
Dr-jos valdyboje dabar vei-į gėda. kad reikalai blogėja
kiančios 22 mokslinės-meto-; _ _.

(E) 14 Lietuvos keramikųdinės tarybos. Po partijos 
suvažiavimo Maskvoje tos 
dr-jos veikla dar padidėjusi, 
nes jai tenka, kaip girtasi, 
žengti Į koją su gyvenimu

Tilžės sritis, lietuvių gyven
tojų žemės, atitekusios So- 
/ietų Sąjungos okupacijai, 
lenai ne tiktai visų tenykš
čių gyventojų nebeliko, bet 
ir visi vietovardžiai išversti 
i rusų kalbą, o net ir senieji 
kapai užarti, nes tų kapų 
kryžiai bei smūtkeliai savo 
išvaizda ir užrašais bylojo, 
kad ten lietuvių gyventa., 
i onelaičio gimtinė pavers
ta rusų žeme, o pavergtoje

, ... ... "'lietuvoje kol kas dar lei-kraštų ,varnas, , j J, -a Metaig
uc‘Jons;.as,nens- S1 "““-'didžiuotis, ir jie verčiami į 

Įsų kovos pnemone yra tarp
Bolševizmo nasruose din-

labai vertinami ir daug pri 
sideda prie laisvinimo aksi- 
jos.

Radijo sekimo stočiai

VLIKas išlaiko Vilniaus 
įadijo sekimo stoti. Jos dėka 
patiriame kiekvieną svar
besnį Įvykį pavergtoje tėvy
nėje. ’l onus žiniomis ne tik 
mes pasinaudojame, galėda
mi nedelsiant atsakyti Į pa- 
veigčjo melus, bet ir mums

pat efektinga ir taikli.
ki. Efektingesnei kovai ves-j Tautos Fondas, kaip VLI- 
ti yra labai reikalingi ir pi-1 Ko padalinys, rūpinasi lėšų

' cm mirimu Irorl nrr tAnigai, kurių didžioji dalis 
panaudojama vesti šioms 
kovos priemonėms:

Radijui

go ir Lietuvos gyventojų 
vienas trečdalis. Ir tuo bol-

surinkimu, kad kova už tė- ševizmas dar nėra pasisoti-

VLIKas naudojasi, lietu
viškai i perduodamas žinias 
Į paveigą tėvynę, Madrido, 
Romos ir Vatikano radiofo
nais. Okupantas labai bijo 
tiesos žodžio iš laisvojo pa
saulio ir Įvairiausiais būdais 
trukdo jį klausyti. Tačiau 
nei grasinimai, nei didelės 
bausmės neatbaido nuo ži
nių sekimo. Toji pavergėjo 
kova prieš laisvojo pasaulio 
žodi tik parodo, kad oku
pantas nėra nei taip galin
gas, nei saugus. Todėl mes

vynės laisvę būtų ne tik tę
siama, bet ir suaktyvinta. 
Todėl ir šiais metais Tautos 

(Fondas laukia Jūsų aukos,
tikėdamas, kad laisvėje gy 
venąs lietuvis nenutrauks 
kovos, ligi mūsų tėvynei Lie
tuvai vėl išauš laisvės ryto
jus.

JAV-se savo auką, Vasa
rio 16-sios proga, prašome 
siųsti Amerikos Lietuvių Ta
rybai per jos skyrius, nes 
ALT piniginiai remia VLI- 
Ko veiklą. O visuose kituose
kraštuose malonėkite pa
rinkti pinigines aukas ir jas 
siųsti Tautos Fondo Atsto
vybėms ir Įgaliotiniams.

ręs: kasmet dar tūkstančiai 
lietuvių tautos jaunuolių iš
siunčiami i Kazachstano dy
kumas pūdymų plėšti.

Lietuvos nepriklausomy
bės akto paskelbimas buvo 
didelio ryžto, drąsos, stip
rios valios apraiška, kartu 
toli Įžvelgianti valstybinė iš
mintis. Kaip paukščio kiau
šiny slypi gyvybės užuomaz
ga, taip Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo akte 
glūdi demokratijos prad
mens ir tautos gyvybės šalti
nis.

Aktas ne faktas. Jis rei
kėjo Įgyvendinti ir pašaukti 
šalies šeimininką—Steigia
mąjį Seimą nutiesti savos 
valstybės pagrindus ir nu
statyti santykius su kitomis 
valstybėmis. Ir tai, tik Lietu- 

i vos savanoriams sunkiose 
kovose besigrumiant beveik 
su visais Lietuvos kaimy
nais dėl tautos gyvybės ir 
jos laisvės—stojo Lietuvos 
valstybė.

Nei įvykusi 1917 m. rug
sėjo 18-20 d. Lietuvos kon
ferencija, nei Lietuvos Ta
ryba, prieš 45 metus paskel
busi Lietuvos nepriklauso
mybės aktą, neužbėgo Lietu
vos gyventojams už akių, ne
iškreipė jų valios, o ją tik 
viešai ir tvirtai pareiškė 
visam pasauliui.

Turėkime dar .galvoje, 
kad tas laisvės troškimas ir 
nepriklausomybės reikalavi
mas buvo pareikštas dar ta
da, kada kraštas buvo vo
kiečių kariuomenės okupuo
tas ir nebuvo jaučiama Vo
kietijos palankumo lietuvių 
tautos siekiams.

Vadinasi, reikėjo stiprios 
valios, rvžto, gilios ir lanks
čios išminties derėtis su tuo 
Lietuvos kaimynų, kuris 
pats tykojo Lietuvos žemių, 
kuris istorijos bėgy jau buvo 
daug tų lietuviu gyvenamų 
plotų prarijęs ir ten lietuvius 
nutautinęs.

Lietuvos Taryba kai kada 
pirmuosiuos žingsniuos pa- 
slysdavo, bet tuoj vėl susi
griebdavo ir klaidas atitai
sydavo. Štai, diplomatiniais 
sumetimais, ji buvo pareiš
kusi Vokietijai, kad Lietu
vos valstybė galintis su Vo
kietija Į sąjungą, net suda
lyti karinę konvenciją. Pa
našus raštas buvo įteiktas 
1917 m. gruodžio 11d.

Kadangi Vokietija Į tai 
ilgai neatsiliepė, tai 1918 
m. vasario 16 d. buvo pa
skelbtas Lietuvos nepriklau. 
somybės aktas, rimtai apgal
votas ir apie jokius ryšius 
nekalbantis. Tada Vokieti
ja suprato, kad tai Lietuvos 

(Nukelta į 7 psl.)

i.

turime dai daugiau stiprinti Norintieji aukas Įteikti

ryšius oro bangomis su pa 
vergtąja tėvyne, kelti tautie
čiu atsparumo dvasią ir pa
laikyti jų viltis.

Eltos biuleteniams

betarpiai Tautos Fondui,
macnmn įuc cintrfi

resu:
Lithuanian National Fund 
233 Broadway, Room 3012

VLIKas informacijos tiks.’. ^€g °,k 6’ N‘ Y
Iais leidžia Eltos biuletenius!

čiliyvcivrv av»’

lietuvių, vokiečių, italų ang- Tautos Fondo Valdyba

VASARIO 16-SIOS 
AUKŲ REIKALU

Būdami įsitikinę, kad visi tik išgalime 
esame įpareigoti prisidėti
pi ie kovos dėl Lietuvos Iais.

1. Visus ir šiemet būti 
dosnius Lietuvos laisvinimo 
reikalams,—aukokime, kiek

2. Visas organizacijas, ku-
i „j -•* • i • • • . irios rengia Vasario 16-siosves, kad šitoj kovoj visi tu- . ... . ...

rime būti vieningi, kad taikovai tęsti reikalinga daug nnkU* auk“’ ° *a,p ,r 
lėšų, ir žinodami, kad jau 

• daug metų Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties minėjimuose telkia
mos lėšos Lietuvos laisvini
mo reikalams skiriamos A-
merikos Lietuvių Tarybai, 

-Į kuri JAV vadovauja Lietu-Maro Brangūs Tautiečiai! laisvi, bet ir kūrėmės Iais
Šešioliktosios i vi — kūrėmės, kaip norėjo- vos laisvinimo kovai ir savoVasario 

proga jus sveikindamas, gy
venu ir aš nepaprastą die
ną — dideliu ir reikšmingu 
atsiminimų dieną.

Tą dieną Tautos Taryba, i 
žinodama, kad visa tauta ją

'Tiesoje“ (10 nr.) paskelbė 
laišką, smarkiai puldami 
Liaudies ūkio tarybą ir nusi- 
skųsdami, kad įvairūs parei-

(SiTT7^/partija'.‘.'-E7l«Ū,rai (?rne Maskvos į- remia, ryžosi dideliam žy- 
sakymu?-E) vis mažiau dė
mesio skirią meninei kera
mikai. Keli pavyzdžiai: lik
viduoti keramikos cechai

Klaipėdos, Šiaulių, per ma- Į Kuršėnuose, Ukmergėje. Iš
žai esą skaitoma ' paskaitų. 2į <M<»r.uotų keramikų 

(baigusių Vilniaus Valst.

ištekliais remia Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą (Vliką), mes. Bostono 
lietuvių demokratinių gru
pių sambūris, kviečiame:

atskirus acmenis savo aukas 
siųsti tik Amerikos Lietuvių 
Tarybai, kaip tai buvo daro
ma iki šiol.

3. Kitas organizacijas lė
šoms telkti pasirinkti kitą 
laiką ir šiuo metu paskelbu
sias savo vajus juos atšauk
ti. nes tai kenkia Lietuvos 
laisvės kovai.

Bostono lietuvių 
demokratinių grupių 

sambūris

Tiek “Tiesa“, tiek ir 
Skaisgiris nusiskundė, kad 
kai kuriuose rajonuose, kaip 
Ukmergės, Kelmės, Skuodo,

net n partijos organizacijos 
nerodančios tai agitacinei 
draugijai dėmesio.
Minėjo 1863 metų sukilimą

(E) Sausio 23 d. sukaktis 
100 metų nuo 1963 m. suki
limo, pasitenkinta vienu kitu 
straipsniu spaudoje ir prane
šimu per Vilniaus radiją. A- 
pie sukilimą kalbėdama per 
radiją, Lietuvos mokslų aka
demijos istorijos instituto 
mokslinė bendradarbė Mak
simaitienė nurodė i bolševi
kų keliamus to sukilimo tei-. 
giamus bruožus: esą, sukili- vad.

me ir mokėjome. Tiesa, tu
rėjome ir negalavimų, bet 
tauta juos pati būtų išspren. 
dusi.

Bet ir vėl svetima galybė 
atsistojo mums skersai ke
bo, atimdama tai, kas mums 
yra brangiausia — mūsų ne-

giui: ji paskelbė, kad Lietu- priklausomybę ir laisvę, 
va nutraukia visus ryšius su
valstybėmis, bet kada jos laisvės negalime gy-;
suverenumą pažeidusiomis, vent’- Ia* turime sau
pareikšdama, kad ateityje ji! nuolat kartoti' minin‘
nori gyventi laisva ir nuo
nieko nepriklausoma. Tam, 

dailės instituto keramikos! brangūs tautiečiai, reikėjo ir 

fakultetą, nuo 1956 m.) tik Į drąsos, ir ryžto, turint galvo- 

septyni atlieka darbą, susi- je>'Uoki(Me tauriose s»lygo.

to didelio įvykio, Vasario, virto visai lietuvių tautai 
bendra švente, metai į metus 
minėtina. Visai nepaisant, 
kur lietuvių išblaškytos tau-

A

Vasario 16-jai prisiminti
J. Vilu

Lietuvos nepriklausomy-; įsitikina, kad Lietuvos ne- 
bės akto paskelbimo diena priklausomybės metais lie

jusi su keramika. Pasak ke
ramikų, turint toki liaudies 
meno palikimą, kaip Lietu
voje, tiesiog gėda ir apmau
das. kad meninės keramikos 
reikalai vis blogėja. Pasipik
tinę keramikai nurodė Į tai,' S**11 
kad likviduotas ir liaudies 
meno gaminių ir suvenyrų 
skyrius, buvęs prie Vyr. vie
tinės pramonės valdybos.

se tuomet gyvenome. To ryž
to ir drąsos mums užteko, 
nes žinojome, kad to paties 
siekia visa mūsų tauta.

Mums to ryžto užteko il- 
Ne tik pasiskelbėm

šešioliktosios, dieną. Ir kie
tai turime visi lietuviai pasi
žadėti, kur bebūtume: nesi
liausime kovoję prieš mūsų 
priešus, kol ir vėl neatgausi
me laisves, teisės taip gyven
ti ir tvarkytis, kaip patys no
rime.

Lietuvos jaunime, mūsų 
tautos ateitie! Į tave dedu

tuvių tauta žymiai sustiprė
jo, užsigrūdino, kultūriniai 
pakilo ir tapo atsparesnė at
sikirsti savo priešams, tyko

tos dalies gyvenama,—ar jantiems jos išnykimo. Ir 
abiejose Amerikose, ar Aus-Į kas žino, kokioje padėtyje 
tralijoje, ar Naujojoje Ze-i dabar būtų Lietuva, jeigu
landijoje, ar kur kitur, ga
lop ir pačioje Lietuvoje bei 
Sibiro tundrose,—vienaip 
ar kitaip Lietuvos žmogus

, prisimena tą šventę. Jei ki- 
v,»5 musų viltą. Dedu TlltĮ,' ^įp „ bent mjnti.
kad tu išlaikys, gyv, musų mfe apžvelgja ų didį mūsų

meistru, bet... vienu laiku jų 
buvo 800, o savo metu skai- 

Lietuvoje dar dirba apie 300 buvo numatytas išplėsti
keramikos liaudies *ki 2,000.

tautą ir patikrinsi jai laisvą 
ir šviesią ateitį. Auk svei
kas, Lietuvos jaunime!

Steponas Kairys

tautos istorijos įvykį 
Ir tatai nenuostabu. Nū- 

• dien, iš didesnės erdvės ir
laiko tolumų pažiūręję, visi

Sovietų Sąjunga būtų iš pat 
pirmųjų dienų, tik bolševiz
mui įsigalėjus, Lietuvą oku
pavusi?

Buvo kadaise sovietinė 
Karelijos respublika, o da
bar jos jau nebėra, ten jau 
“ruski duch, Rusiju pach- 
net“ (ten jau rusų kvapas 
ir Rusija dvelkia). Bolševiz
mas nušlavė kartu su visais
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— Taip, tėve.

— O kodėl?
— Dėl gražios moteriškės. 
— Ar jie buvo pasiutę, 

dėl moteriškės kariauti 10
' metų! Ar tik tu nemeluoji? 

— Aš tenai nebuvau, tėve, 
ii- nemačiau nei tos moteriš
kės, nei to karo, bet graikų 

Į legenda sako, kad taip buvo. 
— O kas yra legenda?
— Legenda, tėve, nėra

1926 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)

PERVERSMO SUTIKIMAS

Tautininkai ir dabar sten- liko propagandinę

< vėlu. Niekas nenorėjo tikėti mus iš valdžios, atsirado ir 
i nei jų priesaikomis, nei nuo-į daugiau nepatenkintų kari- 
Isirdumu.- j ninku, ypač kuiie simpati-
i Nutiaukdami santykius su Į zavo krikdemams ir kai tų 
buvusiais krikdemų poiiti-į su jais anksčiau sąn.oksli- 

I kais, ^metona ir Voluema-; Kinkavo. Jie tik uaūai prare- 
‘ gėjo, i kokią balą {klimpo

gryna pasaka, bet nėra nei ti pasinaudodami kai kurių 
tiki a istorija. beveik Kiek_ karininkų neapdairumu (Bo. 

j viena legenda yra susidariu. belig> 1ųechavicius), jie ban- 
si iš senų žmonių padavimų Jo JUOS Ukelti j tikruosius

gali turėti pagrindo, tik

j ias tuoj pabrėžtinai malo- 
1 niai ėmė elgtis su jiems arti- 
! mais kunigais ir vyskupais,

parla- kurie juos rėmė Valstybės! kas, kuris "tėvynę gelbeda- 
giasi visą atsakomyoę už mentnzmo juodinimo rolę, Tarybos laikais. Todėl jų ei- Į nias“ paaukojo karinu ko 
perversmą suversti karinin- įskaitant ir sąmoningas pro- gesio negalima vadinti anti
nams, o jie tik geloėję pade- į vokacijas, o po perversmo K{erikalii iu, o tiktai glau- 

E>o.tin<iin]ndami kai kiniui jie į padanges kėlė ir patį dėsniu suartėjimu su pačia 
perversmą ir Smetoną su konservatyviskiausia Lietu- 
Voldemaru. vos dvasiškija. Išlėkė vieni

Kas atsitiko? Atsitiko tai, kunigai ir klebonai pro prie- 
kad krikdemai pervertino mnes duris, o jų vietą užėmėpervei smo Oi gani/.atonus,

būna apsupta visokiais pa- tu0 bandydami sušvelninti 
gražinimais. Pavyzdžiui, pas savo alsaKonlvbę, bet istori. 
anglus yra legenda apie ka- niai dokUmentai pilnai su- 
ralių Artūrą ir apie didvyri iauna ju lvį, tinimus. 
Robin Hondą, o lietuviai tu.; Voldemaril i;lkai teisina- 
n legendą apie Tadą Blindą. kad b piktai
Bet turbut, jokia tauta ne-. ’doti Jolitinių paitijų 

Į turi tiek giazių legendų apie ^tautininkų, krikdemų, ū- 
savo didvyrius, kiek jų turi partijos-ir apgau-
graikai. Bažnyčia turi legen-: . *u1klaid’intL Tai nžra
dų apie savo šventuosius.

— Nu, jeigu tu viską ži
nai, tai pasakyk man, kas 
buvo ta moteriškė, dėl ku
rios graikai kariavo ld me-

valstybės vežimas.
Toks uolus perversminin-

gaibę, kaip pik. Petį uitis, 
po balandžio 12 (i. jautėsi 
esąs apviltas. Jis atsilankė 
pas M. Sleževičių ii, apkabi
nęs kojas, verkdamas despe- 
atiškai kaltojo:

— Ką mes padarėme, ką
a. o remsiu; i panoro gro. kiti kunigai ir klebonai pro j me- padarėme!..

ti pirmuoju smuiku i aujoj 
santvarkoj, jai užsimanė di
riguoti, paliekant Smetoną 
su * oidemaru tik kaip prie
dangą, už kurios nugai ų jie 
galėtų toliau varyti savo 
partinę politiką.

užpakalines duris Smetonos! 
išbandytu asmenir io pasi- 
inkimo metodu.

Tokioje padėtyje Smeto
nai būtinai buvo reikalingas 
Vatikano palaiminimas sa-

— Sveikas, tėve! • Chruščiovas paskubom kai
— Alou, alou, Maikuti! kuriuos ginklus iš Kubos at- 

Kaip tu šiandien fylini? įsiėmė. Bet jeigu būtų kilęs
— Neblogai, tėve. įkąrąs, tai Anglija, Prancū-
— Nu, jeigu neblogai fy-jzija ir jų sąjungininkės bu

liui, tai pasakyk, kodėl mū-i tų užkluptos netikėtai ir ne-
pasiruosusios. 1 aigi ir į Ku
bą atsižvelgdamas Degolis 
sako, kad Europa negali pa. 
sitikėti Amerika, kuri savo

sų Ameriką apsėdo visokios 
bėdos? Kai buvo preziden
to linkimai, tai Kennedis
sakė, kad reikia pakelti A-. _ . . •
merikos vardą pasaulio aky.|vadais pasirenka į ashing 
se. Bet kaip tik mes jį iš-
rinkom, raidavei prasidėjo 
visokie trubeliai. Pirmiausia 
įklimpo Kuboj, supykdė

Pietų Ameriką ir dabar tu- Ka- Aoūel, jis sako, europie-

— Tai buvo Spartos ka
raliaus moteris, nepaprastai 
graži, ir vadinosi Helena. 
Ją pagrobė Trojos 
kunigaikštis Paris.
Spartos graikai apsupo tro- 
jos miestą, kad ją išgelbėtų.;

ge»a atestacija karininkijai, 
bet bent atvira...

Rapolas Skipitis Ūkininkų 
partijos laikyseną teisina 
tuo, kad perversmas buvęs 

I reikalingas, bet Ūkininkų 
partija išėjusi opozicijon

Nors įis buvo paskirtas II 
ivizijos vadu ir gan jo greit 

į ikėtis generolo laipsnio, 
et tautininkams nepai sida- 

vė ir sugalvojo juos nuvers
ti. Sleževičius jo sumanymui 
nepritarė, bet jis gavo krik
demų politikų palaiminimą. 
Susitaręs su savo divizijos 
štabo viršininku pik. Alek- 

ir

.. . _ . , vo santvarkai. Jo nusiųstas
Kaip jau matėme iš Toliu- j Voldemaras pasirašė kon- 

šio kalbos, dar sausio mėn. kordat<į 1927 m. rugsėjo 27 
pradžioje Tomkus—Klimai- J j , kuris buvo aiškiai žalin-,
tis norėjo padalyti lašisti- j gas Lietuvai, nes pripažino i sandui Šumskiu ir Įeit. 
niai -klerikalinį pervei smą, Į Vatikano primestą bažnyti-( Chodkevičium jisai vėl su
neš juos rėmė Ambrozaitis, • nę provinciją, paliekant Vii- j kėlė kareivius ant kojų ir į- 
Krupavičius, prel. K. 01- jr Vilniaus kraštą lenkų teikė Smetonai ultimatumą.
šauskas ir kt. Visos Lietuvos 
vyskupai šokosi gelbėti į ne.

kada buvęs paleistas Sei- laiITię pakliuvusius sąmoks- 
mas ir nepaskelbti kiti Sei- Hninkus, kad jie nepatektų 

miesto rinkimai kai o lauko tensman. Tie vy-
Tada ™Klmal “ rakai karo iauko teismo iš-

IV dalis _ vengė, bet Smetona-Volde- 
Perversmo pasekmės

Prasidėjo karas, kuris tęsėsi; Tautininkų valdžia, teisin
io metų. Negalėdami jokiu giau — fašistinė Smetonos 
būdu Trojos sienų pralaužti/diktatūra, valdė Lietuvą iki 
spartiečiai sugalvojo tokią j sovietų okupacijos, ištisus 
gudrybę: pastatė arklio pa- nelaimingus trylika metų. 
vidalo dideli trobesį, paslė- Norint įsigilinti į to pervers. 
pė jame savo kareivius, pri-'mo pasekmes, tenka paliesti mo seime 
stūmė arklį prie miesto šie- šiuos klausimus: išsiskyri- 
ros, o patys pasitraukė, mas su krikdemais, pervsrs- 
Miesto gynėjai tada Įtraukė mų liga, kariuomenės demo-

maras tuos vyrukus palaikiu 
sioms grupėms padarė savo j 
teismą: jas išmetė iš val
džios, kol jos nespėjo susi
tarti su liaudininkais ir pa
reikšti Voldemaro vyriausy
bei užtikrinto nepasitikėji-

kad būtų krikdemai grąžinti 
valdžion ir kad būtų pa
skelbti seimo rinkimai. Pri
spirtas prie sienos, Smetona 
su visais reikalavimais suti-

kunigy lenkinimo įtakoje.
Tuo konkordatu buvo užtik
rintos vyskupams ir kuni
gams algos, atlyginimai už 
tikybos dėstymą, teologijos 
fakultetas ir
vai kaštavo apie du milionus' švęsti pergalės, Smetona at 
litų kasmet. J leido juos atsargon ir ištrė-

Tas antras perversmas, j provincijon. Jie turėjo 
nelaimės pasitikėti Smeto
nos duotu garbės žodžiu...

Petruitis pamažu pradėjo 
vis labiau gerti ir vėliau iš 
visuomeninio daibo pasi
traukė. Aleksandras šurns- 
kis, po gilios atgailos su bu
vusių draugų-sąmokslininkų 
išduotu sąrašu, patapo vi
daus reikalų ministerijoje 
policijos referentu, kur bū
damas turėjo progos atsidė
koti Smetonai, uoliai jam 
tarnaudamas suvalkiečių 
streikų metu. Tuomet jis 
kartu su Aleksandin Povo- 
rotnikovu, labai neaiškia as- 

Jau iš pat pirmųjų dienų, menybe, turėjo ypatingus 
kaip rašė dr. K. Grinius, ka-' Įgaliojimus, ir jo rankose bu- 
reiviai, pasijutę apgauti, ty-jv® saugumo, viešoji ir pasie.

t.t, kas Lietu-• ko, bet, vos jiems išėjus at-

perversmas, 
paleidžiant seimą, buvo 
Smetonos posūkis į 1918- 
1919 m. Valstybės Tarybos 
periodą, aiškiai konservaty
vų kelią, bandant nukreipti

1 Lietuvos vidaus politiką at 
Krikdemai po perversmo žagaria vaga. tuo būdų, a- 

seime buvo tikrieji šeiminin-, not Toliušio, perversmas bu
kai : jų rankose buvo seimo j vo t0]jau gilinamas, buvo to- 

ezidiumas, ir jie galėjo i jjau iaužoma konstitucija ir, 
asinti \ oldemaro vyriau- nai afiazuoiant Voldemaro

toną nepatyrusius ir neatsa 
Ringus naujokus. Europos
saugumu pi ivalo rūpintis pa. arkli į vidų. Iš arklio išsi ver- ralizacija, užsienio politika, pr
tys europiečiai, o ne Amen- ginkluoti kareiviai, mies- ekonominė padėtis, vidaus |gn ________ _______

to gynėjus nugalėjo, Heleną okupacija, rinkimų klastoj L | sybei, užtat tautininkai sei- lodžius pirmosios vyriausy- 
išvadavo ir, pasitraukdami mas, vadizmas, tariamoji mą paleido ir kitų rinkimų Į bės deklaracijoj, viskas bu-
Trojos miestą sugriovė. Tai. konsolidacija, komuristų neskelbė, nes žinojo, kad de-j vo daroma ir be tautos ži-
gi, kai Piancūzijos Degolis veikla, balansas, paskutinės mokratiniai rinkimai jiems j njos> įr pVįeš jos valią...

Į dabar sako, kad ir Anglija dienos ir valandos bei užbai- bus aiškiai nepalankūs.
i ”Trojos gos žodis.

l-Jioi- t- " ' " T i . issisKyrimas su krikdemaisKelią i Europos tautų sambūri, tai
reiškia, kad su ja galėtų į tą 1927 m. balandžio 12 d.
-ambūrį įsigauti ir Amerika, Seimas buvo paleistas ir kiti
kaip anie kareiviai įsigavo rinkimai nepaskelbti, o bir-j nukentėjo nuo taip jų išgar- apsaugos 
su anuo arkliu į Trojos mies- želio mėn. is vyriausybės iš-; bintos naujos santvarkos ir Merkio i 
tą. Tai tik palyginimas, tė- lėkė krikdemų žmonės: BisL ■ r uo jų taip išgirtų tos san-' 
ve. į ras, Karvelis ir Milčius! tvarkos vyriausiųjų vairuo-

— O ką Degolis darys, (valstybės kontrolierius), tojų...
Maiki, jeigu Amerika bus iš- Juo būdu bendradarbiavi-j Kada liaudininkai per iš

.-iai privalo ir savo atominių 
ginklu turėti. Dėl Kubos į-

rėjo dar užmokėti Kastini 
keliasdešimt milionų dole-.
rių. Ir vistiek Kuba dabar vykių susiraukė ir Anglija, 
tvinsta kaip šunvotė Ameri
kos pašonėje. Negana to, A- 
merika susipyko su Prancū
zija, o paskutinėmis dieno
mis ir Kanadoj pakilo zavie. 
ruka prieš Ameriką. Nu, su 
Kanada gal bus susigadyta, 
ale su Prancūzija bus bėdos.
Ir pasakyk, kodėl? Juk pran
cūzai,rodos, mokytas naro
das. Kaip aš girdėjau, tai 
tenai ir piemenys kalba 
prancūziškai. Tai kodėl ne
galima prieiti su jais prie 
tolko? Kodėl jie kasa duobę 
Amerikai?

—■ Pereitą savaitę aš tė
vui aiškinau tų nesutikimų 
priežastį. Jie prasidėjo dėl 
Europos saugumo. Amerika 
norėjo duoti jai atominių 
ginklų, bet nenorėjo, kad 
pati Europa tokius ginklus 
gamintųsi. Anglija su tuo 
sutiko, bet Prancūzija pasi
priešino ir pradėjo pati ato
minius ginklus gaminti.

— O kodėl ji nenorėjo A- 
merikos ginklų?

— Todėl, tėve, kad Pran
cūzijos vadas Degolis mūsų 
Amerika nepasitiki. Sako, ji 
dažnai elgiasi savarankiš
kai, su savo draugais nepasi
tarusi ir nepaisydama, kad 
toks jos veiksmas gali jiems 
skaudžiai atsiliepti. Kaip 
pavyzdį jisai nurodo Kubą.
Visų piima, Amerikos pre
zidentas sumose pragaištin 
gą Kubon įsiveržimą, nieko 
apie tai savo draugams Eu
ropoje iš anksto nepranešęs.
Paskui jis leido Sovietų Ru
sijai Kuboje įsigalėti ir, vėl 
draugiškoms valdžioms nie
ko nepranešęs, paskelbė Ku
bos blokadą, pastatydamas 
jas i didžiausią atominio ka.

n tyli tik iš bėdos.
— Bet pasakyk, Maiki, į galėtų pavirsti

kodėl Degolis jai keršija ? i arklį“, jeigu ji būtu priimta ». . , 
k'nrUl i,C užkilto •' IssiskyrimasKodėl jis užkilto jai 
Į.Europos marketą?

— Todėl, tėve, kad Ang
lija yra priversta pataikauti 
Amerikai. Degolis todėl ma
no, kad ji galėtų pavirsti i 
Trojos arklį, jeigu ji būtų 
priimta i Bendrąją Europos 
Rinką.

— Vot, kad pasakei, tai 
jau pasakei! Anglija pavirs 
į arklį! Nu, kaip ji galėtų į' 
arklį sutilpti? Jau aš paša

dumta? ! mas tarp tautininkų ir krik- 
i dėmų vos po kelių medaus

Toj liūdroj padėty buvo į 
ir tragikomiško elemento, 
nes krikdemai padėjo sunie
kinti ir seimą, ir demokrati
nę santvarką, o dabar patys

Perversmų liga

lėjimu atsakė į naujo krašto 
ministerio Antano 

pasveikinimą.
K. Žukas knygoje Žvilgs-!

nis į praeitį, psl. 463, taip 
rašo :

nio policija. Šumskis retai 
buvo blaivus ir ribotų ‘gabu
mų. Šumskį s^vo reikalams 
naudodavo Povorotnikovas, 
o Povorotnikovo tikslai tik
rai buvo ne Lietuvos labui...

Su Šumskiu man teko pri
puolamai susipažinti, o vė
liau jis mane tardė suvalkie
čių byloje. Jo tardymas bu
vo gana t m m pas ir charak
teringas, nes jis bandė mane 
Įtikinti, jog:

— Prisipažink, išduok są
mokslininkus ir mes tave pa
leisime. Ar tau gaila tų mu
žikų?..

Tokia jo pažiūra buvo į 
streikininkus, į buvusius kū
rė jus-savanorius. Pats išda
vęs savo draugus, jis nega
lėjo suprasti, kodėl kiti ne-

"Kelioms dienoms praėjus po 
perversmo pas liaudininkus at
ėjo puskarininkų delegacija su 
aiškiu pasiūlymu daryti kontr- 
perversmą. Aišku, kad be krau
jo praliejimo tai nepasibaigtų, 
ypač nukentėtų karininkai. Nei 
Grinius, nei Sleževičius tam ne

tisas gentkartes kovojo uz 
demokratinę Lietuvą, tai 
krikdemų, kovojančių už de
mokratinę Lietuvos santvar
ką nebuvo. Demokratija 
jiems nukrito netikėtai kaip 
iš dangaus, ir jie tos "Dievo S 
dovanos“ nesuprato ir ne-

— Jis tikisi galėsiąs suda, - • -u - -. .. r . menesių pasibaigė, nes juryti Europos tautu sąjungą jukd. * -i 2 \ vedvbos nebuvon užtikrinti taika, teve. paremtos
tvt ' Per<^au& didele meile, o vien

lėtu pavirsti i veliorybą, ba. -7 + 31 •’ i egoistiniu išskaičiavimu,
manose gyvena ir silkėmis į ja toi 'jau šiu,4akaja^ ant| Krikdemai padarė labai 

i svieto nebus, žinai, tautos, jldelI -inaš3 perversmui: jų

kyčiau, kad ji greičiau ga-į

zivinas.
— Tėvas nesupranti, 

Trojos arklys reiškia.
— Na, o ką gi.
— Jis reiškia apgavystę 

arba gudrybę.
— Maiki, tokių baikų tu 

man nepasakok. Arklius aš 
gerai pažįstu ir žinau, kad

ką;

— Jis apsigaus

yra kaip moteiys. O kai 
daug motei-ų susirenka į 
vieną kuklią, tai visada pra
sideda faitas.

NAUJIENA

žmogus Petruitis suvaidino 
pačią žymiausią rolę su sa
vo suvedžiotu 2-ju pulku, 
studentai ateitininkai užė
mė kai kuriuos pastatus per. 
versmo metu ir dalyvavo a-

brangino, kaip liaudininkai,; pr’2arė- DeleKatai £rižo nusivy- 
kuriems demokratija buvo lę'
neatskiriama pasaulėžiūros 
dalis. Todėl jie taip lengvai 
jos atsisakė, pasukdami į 
pavojingus šunkelius, ir

arklys yra durriausias gyvu-1 Keleivio administracijoje 
lys. Jeigu jis būtų nors kiekį galima gauti ir šias knygas:
gudresnis, tai visi jo spran-, VLADaS NACIUI NA
du nejodinėtų. Nuspirtų rai.; v vilnie . AG1U?‘NĄ" 
Havoi I GEVIČIUS, jo gyvenimo ir

darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa

davei.
— Tėvas turi galvoje pa

prastą arklį, bet Trojos ark
lys buvo kitoks ir jo spran
du niekas nejodinėjo. Ir da. 
bar niekur pasauly tokių 
arklių nėra. į

— Tai kada jų buvo?
— Iš viso, tėve, toks ark

lys buvo tiktai vienas, ir jis 
buvo sukurtas apie 1200 me
tų prieš Kristų, kada Spar
tos graikai kariavo su Tro- i 
jos miesto graikais. Tas ka
ras tęsėsi 10 metų ir buvo 
užbaigtas tiktai to arklio dė
ka, todėl tas arklys ir vadi-

ro pavojų. Tas karas nekilo rasi Tr°j°s. arkliV’
tik dėl to, kad Rusija buvo 
susipjovusi su Kinija, ir

— Sakai, graikai 
vo su graikais?

reštuojant opozicijos žmo-! tuoj ant savo kailio patyrė, 
nes, krikščionių spauda at- ko neteko, bet jau buvo per.

Taigi, buvo aiškus pasiū
lymas nuversti neteisėtą vy
riausybę, grąžinti demokra
tinę santvarką ir nubausti 
gruodžio 17 d. perversmo
kaltininkus, bet Grinius ii ka jo zdžiu... 
Sleževičius atsisakė, nes va. *

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis— apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos,

Joje "vra^-šio'žym’auTpoeto silpni Junšiasi Prieš stipn*’ diPlomatai ieško talkininkų, 
visi eilėraščiai, 420 psl kai- ka* kur’e gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 

ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

veikslų, 374 psl., kaina $6.
Jonas Aistis, POEZIJA.

na $6.
Abi knygos labai tinka Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 

padovanoti gimimo, vardi-Į skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
nių n įtomis progomis. > saĮ<os jos kalbą graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 

Dr. Kazys Grinius, ATSI-'saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
MINIMAI IR MINTYS, II’ ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams! m3 -
tomas, 336 psl., kaina $5. | n- pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Leonard Valiukas, LI-i Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
THUANIA LAND OF HE-j 

karia- I^UES, 88 psl. teksto ir 95;
psl. paveikslų, kaina $4.75.' 636 E' Broadw»y

“KELEIVIS’
So. Boston 27, Mass.

dovavosi ne kerštu ir val
džios troškimu, o valstybės 
gerovės sumetimais, kurie 
reikalauja nevelti kariuome
nės į politiką. Ir, iš tikrųjų, 
kas būtų likę iš Lietuvos ka
riuomenės, jeigu kontrper- 
versmo atveju didesnė kari
ninkų dalis būtų likusi iš
plauta?.. Žinoma, Sleževi
čiaus ir Griniaus vietoje 
Smetona su Voldemam bū
tų pasielgę kitaip, — jiems 
valdžia svarbiau už karinin- 
kV gyvybes, kariuomenės 
vardą ir net Lietuvos liki-

Bet ir patys karininkai ga
na greitai pasijuto apvilti. 
Matėme, kad Tomkus su 
Klimaičiu bandė sukelti per. 
vei-smą, o krikdemus išstū-

(Bus daugiau)

NAUJAUSIOS KNYGOS

StasioAUKOS TAURĖ,
Santvaro 5-ji 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina__ $2.50.

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

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 

MERIKOJE, St. Micheiso
no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink

štais viršeliais $4.00, o

kietais $5.00.

eilėraščių
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MOTERŲ SKYRIUS

LUIGI PIRANDELLO

Gryna teisybe
(Tęsinys)

— Tai jūs prisipažįstate, kad žinote apie savo žmonos 
ryšį su kavalierium Fjorika?

— Sinjore pirmininke, — įsiterpė gynėjas, pašokęs, — 
atleiskite... bet taip aš... taip aš...

— Kas taip, taip? — perkirto jį pirmininko šūksnis.! 
—Aš privalau šį dalyką tučtuojau išaiškinti.

— Aš protestuoju prieš jūsų klausimą, sinjore pirmi- Į 
ninke!

— Jūs negalite protestuoti, sinjore advokate! Apklausą 
vedu- aš.

— Tuo atveju aš atsisakau nuo gynėjo pareigų.
— Susimildami advokate... Nejaugi jūs rimtai? Jeigu 

'kaltinamasis pats prisipažįsta.
— Atsiprašau, atsiprašau, sinjore pirmininke! Kaltina

masis dar nieko neprisipažįsta. Jis tik pasakė, kad, jo 
manymu, viskuo kalta sinjora Fjorika, kuri pakėlė skan
dalą prie pat jo namų.

— Na, gerai! Bet kodėl dabar jūs man kliudote paklaus, 
ti kaltinamąjį, ar jis žinojo apie savo žmonos ryšį su Fjo
rika, ar ne?

— Tą pat akimirką iš salės pasipylė Tararą perspėjan-, 
tieji šūkiai ir ženklai. Pirmininkas įdūko ir vėl pagrasino 
išvarysiąs publiką iš salės.

— Kaltinamasis Ardženta, atsakykit: ar jūs žinojot apie 
savo žmonos ryšį su kavalierium Fjorika? Taip ar ne?

Susipainiojęs, išmuštas iš vagos, Tarara pažvelgė į 
gynėją, pažvelgė į salę ir pabaliau suvapėjo:

— Ar aš turiu... sakyti ne?
— Avigalvi! — riktelėjo iš gilumos salės kažkoks senas 

sodietis.
Jaunasai gynėjas įširdęs trenkė kumščiu į suolą ir persė- 

do į kitą vietą.
— Sakyk gryną teisybę, čia jūsų paties interesas! — ra. 

gino Tararą pirmininkas.
— Jūsų malonybe, aš ir sakau giyną teisybę, — pradėjo 

Tarara, šį kartą prispaudęs prie krūtinės abi rankas. —O 
teisybė va kokia: viskas buvo taip, lyg aš nieko nežino-1 
čiau! Dalykas šitas, jūsų malonybe, — kreipiuos ir į sin
jorus prisiekusius, — dalykas šitas, sinjorai prisiekusieji, 
buvo slaptas, užtat niekas negalėjo man į akis pasakyti, 
kad aš ką nors žinau. Aš žmogus prastas, nemokytas, tai 
ir kalbu šitaip, sinjorai prisiekusieji Ką gali žinoti varg
šas žmogelis, .liejąs prakaitą laukuose nuo pirmadienio 
ryto iki šeštadienio vakaro? Tokia bėda kiekvienam gali 
atsitikti! Žinia, jeigu kas būtų priėjęs prie manęs ten, 
laukuose, ir pasakęs: „Žiūrėk, Tarara, tavo žmona valkio
jasi su kavalierium Fjorika“, — man nebūtų likę nieko 
kito, kaip tik paimti kirvį, parbėgti namo ir suknežinti jai: 
galvą. Bet niekas, sinjore pirmininke, nebuvo atėjęs ir to Į 
man sakęs; o aš kiekvieną sykį, kai pasitaikydavo man iš-! 
trūkti namo vidury savaitės, visada ką nors pasiųsdavau j 
žmonos perspėti. Sakau tą, jūsų malonybe, kad matytu
mėt, jog niekam pikto aš netroškau. Vyras yra vyras, jūsų 
malonybe, o moterys yra moterys. Žinoma, vyras turi su
prasti, kad motelis jau iš prigimties yra apgavikė, net ir 
tada, kai ji nebūna per dienų dienas viena, atseit, kada 
jos vyras nedingsta visai savaitei iš namų: bet ir moteris 
turi gerbti vyrą ir suprasti, kad jis negali kiekvienam 
duotis spjaudomas į veidą. Yra dalykų, jūsų malonybe, — 
aš kreipiuosi ir į sinjorus prisiekusius, — yra dalykų, sin
jorai prisiekusieji, blogesnių už spjūvius — jie bado akis.
I r vyras negali jų pakęsti. Aš, mano ponai, esu tikras, kad 
kad toji nelaimingoji visada mane gerbė; nors, teisybė, 
ir aš nė plaukelio nepaliečiau jai ant galvos. Visi kaimynai 
gali paliudyti. Kuo gi čia dėtas aš esu, sinjorai prisiekusie
ji, jeigu ta nelemtoji sinjora staiga atidūmė... Lieptumėt 
čia pakviesti tą ponią, sinjore pirmininke, tai aš jau su ja 
pasikalbėčiau! Nieko nėr glogesnio, — aš kreipiuos į jus 
sinjorai prisiekusieji, — nieko nėr blogesnio, kaip rėksnės 
bobos! Jeigu jūsų vyras, — pasakyčiau aš tai sinjorai, 
jeigu ji būtų čia, — jeigu vyras vazotųsi su kokia mergina, 
tai jūsų malonybė galėtumėt triukšmauti, kiek tinkama 
nes niekas nuo to nenukenčia, joks vyras čia neįsimaišęs. 
Bet kokią turėjot teisę, jūsų malonybe, ateiti ir drumsti 
ramybę man, žmogui tyliam, kuris niekad nekiša nosies 
į svetimus reikalus, kuris, sinjorai prisiekusieji, ramiai 
pluša nuo ryto iki vakaro, su kapliu rankose pelnydamas 
sau duonos kąsnį? Jūsų malonybė juokauja tik, — pasa
kyčiau aš tai sinjorai, jeigu ji būtų čia, prieš mane. — Ką 
reiškė jums šitas skandalas, maloningoji ponia? Menk. 
niekis! Vieni juokai! Po dviejų dienų jūs jau susitaikėt 
su vyru. Bet ar pagalvojot, sinjora, kad čia įpainiotas dar 
vienas vyras? Kad šitas vyras negali kiekvienam duotis 
spiaudomas į veidą ir kad jis turi elgtis kaip vyras? Jeigu 
jūsų malonybė pirmiausia būtų atėjusi pas mane ir per
spėjusi, aš būčiau atsakęs: „Liaukitės, sinjora! Mes gi vy. 
rai! O vyras, žinomas dalykas, mėgsta pamedžioti. Ko 
jums kvaršinti galvą, sinjora, dėl kažkokios purvinos so-

vėjas m gali ik karaliene

Anglijos karalienė su vyru išskrido Eiji salų aplankyti. 
Dėl blogo oro jų kelionė buvo du kartu sutrukdyta. 
Čia matome karalienę Elzbietą II išlipant iš automo
bilio Vancouvery (Kanadoj). Lėktuvas jau buvo nu
skridęs £00 mylių Ramiajame vandenyne, bet dėl blogo 
oro lakūnas nutarė grįžti į Vuncouveri.

Maironis

MYLĖK, LIETUVI, TĄ BRANGIĄ ŽEMĘ

Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę,
Kame nuo amžių tėvai gyveno:
Čia tavo kūnas sau maistą semia,
Čia grynai dvasiai tiek sveiko peno!

Mylėk jos kalbą, senovės būdą,
Jos girių kvapą, žaliąsias pievas; 
į jos dirvonus pasėjęs grūdą,
Žinai, jog vaisių palaimins Dievas.

Mylėk prabočių kapus garbingus,
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnūs!
Mylėk tuos amžius, vardais garsingus,
Kurie išugdė tautos galiūnus!

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 

NEUŽMIRŠK

Lietuvi, nuklydęs i tolimą šalį,
Neužmiršk atsigrįžt atgalios,
Kur liko laukai, rugių varpoms nubalę, 
Neužmiršk koplytėlėj Madonos tylios.

Neužmirški prie kryžkelės mėlyno kryžiaus, 
Pakelėj ramunėlės baltos
Ir takelio, kuriuo tavo laimė tiek kartų sugrįžo, 
Neužmirški saulėlydžių aukso maldos, —

Kaip, į Baltiją saulei įbridus,
Miršta dienos pūkiniuos gaisuos,
Ąžuolynai sapnuoja išdidūs,
Ir girdėti skudučiai visuose kraštuos.

KODĖL JAUNUOLIAI 
NUSIKALSTA?

mergaičių ir lekia galvotrūk
čiais; jiems gražu, kad at- 

; kreipia visų praeivių ir poli
cijos dėmesį);

11) per daug laisvo laiko 
(kai nėra kas veikti);

MIRĖ 740 SV. ŽMOGUS

Jacksonville ligoninėje 
(Floridoj) mirė 38 metų am. 
žiaus Charles Steinmetz, ku
ris svėrė 740 svarų.

12) nesėkmė mokykloje Į. Vaikystėje jis buvo liesas,
‘ ir gydytojas patarė motinai 
jam duoti daugiau valgyti. 
10 metų būdamas, jis jau 
buvo storas ir dar vis šuo
liais storėjo. Dėl savo stoiu- 
mo jam prieš 3 metus teko 
mesti sekretoriaus-stenogra- 
fo darbą. Jis visą laiką la
bai daug valgė, net būdamas 
ligoninėjeir jau stovėdamas 
viena koja grabe, jis nepa

laimą dėl auklėjimo stokos, liovė valgęs.

(kai dėl vienos ar kitos prie
žasties per anksti nustoja 
lankę mokyklą).

Apibendrinant visa tai,1 
kas čia išdėstyta, aiškėja štai 
kas: dėl jaunuolių prasikišL 
mo arba susidūrimo su įsta
tymais labai dažnai kaltas 
esti tamsumas, neišmanymas

• nieko geresnio, gražesnio,
• kilnesnio. Jie patenka į ne

o kaltais tiesiog dėl savo ne- 
apsišvietimo, . analfabetiš- 
kumo, kai paaugliai neski
ria, kas gera, nuo blogo, kul
tūros nuo laukininkiškumo.

B. M.

KAS VYRAMS PATINKA 
IR NEPATINKA

Bėdos buvo, kai jį reikėjo 
vežti i ligoninę, nes į auto
mobilį jis netilpo. Teko vež. 

į ti jį pakrovus į sunkvežimį. 
Be to, reikėjo 16-kos vyrų 
jį iš lovos iškelti ir į sunkve
žimį nunešti ir įdėti, 

į JUNGTUVĖS TELEFONU
Nėra abejonės, kad mote

rys nori patikti vyrams. Esą- . Prieš kelis mėnesius JA\ 
me pripratę tai laikyti savaL, informacijos tarnybos. tar
me suprantamu reiškiniu.I naut°ja Alice Bail susipaži
Todėl štai kas vyrams patin
ka ir nepatinka moteryje.

Visų piima net ir tie vy
rai, kurie moterims daug ką 
atleidžia, negali pakęsti 

1 rėkiančio, o taip pat ir ki
maus balso.

Moters balsas turi būti! 
minkštas, gilus, ramus, švel-Į 
nūs.

Moters balsui vyrai skiria, 
tiek reikšmės, kad jie kartais 
įsimyli moterį, tik telefonu 
išgirdę jos balsą.

Kai kurios moterys klau
sia, ar šlakai gadina moters 
išvaizdą vyro akyse. Ne, jei. į 
gu jų nedaug. Tuo atveju jie į 
gali net jos grožį padidinti.

no su ką tik iš Indijos grįžu
siu Salem Shindteriu. Tarp 
jų prasidėjo romanas, ir jie

nutarė susituokti, bet savo 
nutarimo nesuspėjo įvykdy
ti, nes jaunasis buvo paskir
tas į Jugoslaviją ir turėjo 
skubiai ten išvykti.

Nenorėdami jungtuvių 
atidėlioti, jie nutarė susi
tuokti telefonu. Jaunoji at
vyko Washingtone į teisėjo 
įstaigą, iš teisėjo kambario 
ji buvo sujungta su jaunuo
ju Belgrade, ir jungtuvių ap
eigos buvo atliktos per ke
lias minutes.

Ar tos jungtuvės bus ir 
tvirtos, kas čia dabar gali 
pasakyti.

DĖMESIO!

Gavome dr. Kazio Gri
niaus atsiminimų antrąją 
dalį. Tai 334 psl. gražiai iš
leista knyga, kurioje nepa
prastos atminties autorius 
pasakoja daug įdomių daly
kų iš lietuvių veiklos anais 
caro priespaudos laikais. 
Kaina $5.00

Dar turime ir K. B. Krau. 
čiūno atsiminimų „Siauruo
ju takeliu“, 178 psl., kaina 
$2.00.

Pats savo pėdom netiki.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Račiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN
• MOSCOVV, Barboros Armonie- 

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

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais
viršais ......................................... $4.00*1 25| loma ................... .. ......

Vvrai nepakenčia plonu' tvLLG?NIS, l pr/eiti. k. 1, - * 1 “j domus atsiminimai, 477 psl- kai-dazvtų antakių. Jie mėgsta! na ......................... $5.oo.
net dirbtinius antakius, į iEMAIcnj krikštas, p. Abeikic 
bet kad jie neoutų perdaug! istorinis romanas iš žemaičių krik
„rėkiantieji“. i što 1a’k’' kieti apdarai •— S35<

Mntprą ornžic lnhni nri ! VATKO SVEIKATA, parašė dr. V. Al O tCl. glOZIS laoai pn-t Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kinro Bielinio idomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.... $6.00

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

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

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina —.$4.50

£0£>gT. Ag MgTĮKĮĮĮ į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

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

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina...................... $0.75klauso nuo jos rankų. Nepa

kanka rūpintis ragais ir oda. 
Labai didelį vaidmenį vaidL 
na rankų judesiai. Net labai1 
prižiūrimos rankos gali ne
tekti savo patrauklumo dėl 
negražių,
judėsiu.

Labai svarbu eisena ir
bendra išvaizda. Lygi eise
na, gražus kojų dėjimas, tie
si, bet re kaip kuolą prari
jus, išvaizda moteriai turi! 
didelės reikšmės.

Bet atminkite vieną daly
ką: dauguma vyrų neturi

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 

. . . , knvga šių dienų klausimams su-
1905 METAI, Kinro Bielinio atsimi- Į prastu Kaina ............................50c.

nimų antroji dalis, 592 ouslaoiai. i
Kaina ......................................... $6.00 : MILŽINO PAUNKSMfi, Balio Sruo-

„ PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS? trilogiška istorijos kronika, 73
perdaug smarkių paruošė Anicetas Simutis, daugy- Į

‘ ‘ bė žinių lietuvių tt anglų kalbomis i
apie lietuvius visame pasauly. , IgfiJUSIEMS NEGRJŽTT, M. Kati-

464 psl. Kaina ........................ $6.50 į liškio meistriškas aprašymas, kaip
, _________ i karui einant prie galo tūkstančiai
LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE. ; lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru- 

■urinko ir suredagavo Jonas Ba- | sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00 
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang-

psl., didelio formato, 
ra, kaina

gera popie- 
...........$2.50

dailumu — tai nenormali
būsena);

5) kerštas;
6) per griežtai baudžian-

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti tr 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta
826 pusi. kaina ...................... $5.00

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė VardfL 
nas. Kaina............................25 Cnt

20 metų amžiaus įstaigoje 7) nesudraudžiantieji tė- j specialaus moters tipo idea-! MAselfOtaugt?tS alTSSJ?1 į? 
(kalėjime)' kur įų laikoma vai (stoka drausmės na-• lo. Jie lygiai jautrūs blondi-: »s.vadovėlis lietuvių kaiboš mo
apie 1,300, apklausinėjimas, mie); i nems ir brunetėms, aukštom ' psi.. kama ........................ sus
kodėl jie pateko už grotų, 8) lengvas pasidavimas t ir žemom, kukliom ir drą-j atlaidų pavėsyj, p. Abeikio m 
atskleidė tokias priežastis: savo draugų blogiems pra-j šiom. Viską nusveria malo-Į m”

1) suirę šeimos (persisky-• simanymams; ’ nūs balsas, graži išvaizda,'
ę tėvai); i 9) noras įsigyti gražių. skoningos kojos ir rankos, o

2) besaikis svaiginamųjų > drabužių ir kitokių dalykų, į visų pirma... šypsena.
’ėrimų vartojimas: ' kad susilygintų su kitais pa.

3) blogai veikianti aplin-. žįstamais, kurie tokių daly-

Vienoje Marylando jau
nųjų nusikaltėlių tarp 15 iki į tieji tėvai:

ka (kai prastos rūšies žmo-i kų turi (iš čia vagiliavimas, 
lės gyvena kaimynystėje); jo kartais net plėšikavimas);

4) vidinis potraukis dary-j 10) noras kuo nors nuste- 
i kam įspūdį (savo tariamubinti (pav. pasigriebia sve-1 
šaunumu, drąsumu, beato- tirr.ą automobilį, prisisodina

dietės? Jūsų vyras, kavalierius Fjorika, įpratęs valgyti 
puikią prancūzišką bulką: bet »edrauskit jam retkarčiais, 
jeigu jam taip užsigeidžia, paragauti juodos, rupios duo
nos žiauberę! Va kaip aš būčiau pasakęs jai, sinjore pir
mininke, ir tada gal nebūtų įvykę to, kas, deja, įvyko, tik 
ne per mano, o per tos nelemtos sinjoros kaltę.

Pirmininkas vėl paleido į darbą varpelį ir tik po ilgo J 
skambinimo numalšino salę, kuri karštligišką Tararos iš- j 
pažinti sutiko šūksmais, klegesiu, juoku.

— Tai kokie jūsų parodymai? — paklausė jis kalti
namąjį.

Tarara, išvargęs, uždusęs, papurtė galvą:
— Ne, jūsų malonybe. Kokie čia parodymai? Čia gryna 

teisybė, sinjore pirmininke.
Ir už šitą gryną teisybę, taip nuoširdžiai išpažintą, Tara

ra gavo trylika metų kalėjimo.
Galas.

AUDINIŲ KARALIENĖ

Aktorė Michele Lee New 
Yorke išrinkta audiniu 
(mink) karaliene, čia ją 
matome dėvinčią baltus au
dinių kailius.

NEMUNO RUNOS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūra. Pirma dalis 380 
pal. Kaina .... $3.00

NEMUNO SUNOS. Andriaus Valec
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai Kaina ............................ $4.00

j LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų plėtojimos1' pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina.................... $8.50

TTKRA TETSYBft APTE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistu diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo i«toriia ir valdymo praktika.
T.aha i daug informacijų, 96 psl.
Kaina ..................................... 50 Cnt.

cFNOVCS LIETUVIŲ PINIGAI nw 
’-eniauoin laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina ....................... ................ SlO.Of

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

ALTORIŲ SESCLY. V. Putino-My- AS^rYa’k^dėl^SuJ^fc
kolaičio romanas trijose dalyti NEŠIMAS. arba kode! mūsuose n£ 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap- ™ vienybės, 80 psl., kan.a .. $1.00 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža- ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
vėjo kunigystė* dėl moterystė* sų rašytojos pirmoio karo metu 
Visos trys dalys įrištos į vienų Amerikoje parašyti vaizdeliai su
knygų, kieti viriai, 081 puslapis rašytojos paveikslu, 128 puslapiai.
Kaina ..................................... $6.00 • kaina......................................... 60 Ct.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

E. Broadway ------ :-------So. Boston 27, Mi

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

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumoų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

MAŽOJI LlET’J VA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas, J. Lingio, J. 
Balys h- J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina •.• — *••..•••.«•••••• $5.*'0.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalia po 
$2, ara visos 3 dalys.......... $6.00

VAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

VISUOTINAS TVANAS. Ar salėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 
SEVTZ.MAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 

‘Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................ $1.00

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Bliu 3TCsocializmo aiškininmas. Kaina

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAL 
RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.
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BY HIS EXCELLENCY |

ENDICOTT PEABODY 

GOVERNOR

A PROCLAMATION

1963

History is replete with sordid stories of nations that have 
benn brutally treated by oppressors. Such has been the fate of 
the small repu bl it of Lithuania, which for centuries has been sub- 
jected Irom time to time to such a reign of terror that only their 
tleep faith in divine providence has sustained them.

The history of the valiant Lithuanian nation is written in 
the blood of its patriots, and today that šame courageous spirit 
of sacrifice is a dominant characteristic of the Lithuanian race. 
Since her subjugation and diabolical persecution at the hands of 
Moscovv, neaarly a million Lithuanians have been murdered, starv- 
ed and deported to unknown destinaations.

American citizens of Lithuanian descent on February 16, 
1963, in commemoration of the 45th Anniversary of the inde
pendente of Lithuania, unite in a prayerful observance of that 
historic occasion.

I am proud to salute the Lithuanian people for their indo- 
mitable courage and to add my sincere wishes that peace may 
soon be restored to their native land and to their troubled hearte.

In salutingthe 45th anniversary of Lithuania’s independente,

LIETI VIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIS

Onos IVaškienės vadovaujamas Bostono Lietuvių Tautinių šokių Sambūris 
' šoka Aštuonytį. Jis dalyvaus Lietuvo; nepriklausomybės paskelbimo 45 m.

sukakties minėjime ši sekmadienį, vasario 17 d.. 1:30 vai. popiet, So. Bostono
aukšt. mokyklos salėj (Thomas Park).

Darbininkų auka Maž. Lietuvos šimtmečių li- Sandarietės remia spaudą
laisvė* reikalams | kimų, KaipMos krašto pri-į Sausio 25d7buvo gausus 

jungimą pne Nepriklauso- n Moterų Klubo su. 
mos Lietuvos, jo reikšmę ...

I

Liepos 28 d. North Eastone 
Lietuvių Darbininkų Dr-jos 21
kuopos gegužinė.

* * *
Spalio 6 d. Baifo metinis ban

ketas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos salėje.

Spalio 13 d. Laisvės Varpo i 
banketas So. Bostono L. Piliečių i 
Dr-jos salėje.

DĖMESIO!
Ką tik gavome 

DABARTINĖS LIETUVIŲ 
KALBOS ŽODYNĄ.

Jame yra apie 45,000 žo
džiu, jų reikšmė paaiškinta 
sakiniais, 900 psl., stipriai 

i įrištas, kaina $12.00.

Lietuvių Darbininkų Dr-
let us all as citizens or the greatest Republic in the vvorld, unite jos 21 kuopa vasario 10 d. Lietuvai ir pačiam Klaipė-
in rededicating ourselves to the cause of universal peace, re- 
membering that liberty and freedom are priceless possessions 
that tan ąuickly be lošt.

Now, therefore. I, ENDICOTT PEABODY, Governor of the 
Commonwealth of Massachusetts, do hereby proelaim as

REPUBLIC OF UTHUANIA DAY 
FEBRUARY 16, 1963

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

Given at the Executive Chamber 
sixty-three, and of the Indepen- 
dence of the United States of

sirinkimas.
Iš valdybos pranešimo pa

KE1.IAIK HER 

COSMOS

labiausiai patyrusį organizuoti 
pavienėm ir grupinėm kelionėm

I LIETUVĄ
SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 

RYTŲ EUROPĄ

PER COSMOS
aplankykite gimines visose 

Sovietų Sąjungos dalyse.

Dėl platesnių informacijų rašy
kite arba skambinkite

I COSMOS TRAVEL 
BUREAU

45 W. 45 St., New York 3«, N.Y. 
Tel. CI 5-7711

VASARIO 16 PRISIMINTI
. (Atkelta iš 4-o psl.)

revoliucinis aktas, todėl jo 
ilgą laiką neleido ir spaudo
je skelbti. O vasario 21 d. 
Vokietijos reicho kancleris 
raštu pranešė Lietuvos Ta
rybai, kad, girdi, Vokietija 
jau buvo pasiruošusi pripa
žinti Lietuvą kaip savaran
kišką valstybę, bet, esą, Lie
tuvos Taiyba savo vasario 
16 d. aktu pakilto tam pa
grindą ir todėl, aplinkybėms 
pasikeitus, ji, Vokietija, da
bar negalinti Lietuvos vals
tybės pripažinti.

Tada vėl Lietuvos Tary
bai reikėjo ieškoti naujos 
bendros kalbos su Vokietija.

susirinkime nutarė skilti A-į dos kraštui. Jis pabrėžė, kad 
menkos Lietuvių Tarybai Klaipėda ūkiškai ir kultu-j

auk«- ' "skai smalk!al kl P° atva- galėjo paremti savo auka
Tame pačiame susirinki- davimo irvėl pradėjo skui s-, Laisvės Varpą, Balfą, Altų, „ . . .. .

me buvo nutarta paminėti Į ti, ją atplėšus nuo savo ^įSandaros centrą, prisidėti Tai nebuvo lengvas uzdavi- 
1863 m. sukilimo 100 metų: nugano — Lietuvos. Jis ais,. Sandarog namų įšlaiky- ?-vs; bet J* vis dėlto buvo 
sukaktį. Pranešėju pakviesti į Paneigė kai kunU v0‘ mo Kjubas turi nemažai na- Įveiktas. Neabejotina, kad 

čia Lietuvai padėjo ir pasi
keitusi tarptautinė padėtis, 

Susirinkime buvo tartasi, i kul? buvo palanki sąjung,-

Praną Šveikauską. i kiečių skleidžiamą nuomo-
Sekr. N. Jonuška pranešė,: nę, kad Lietuva savarankis,

kad serga nariai: V. Anes
ta, J. Tumavičienė ir Firevi 
čienė. Jiems pasiųsti laiškai. į 

Lidija Eidukienė iš Flori-!

kai atidavė Klaipėdos kraš
tą. Tai yra melas, Lietuvą 
Hitleris privertė jį atiduoti. 

Kalbėtojas baigė tvirta

aiškėjo, kad praeiti metai

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

, dos atsiuntė sveikinimų. Pa. viltimi, kad a5.e^s. diena, ka- nutaila surengti kortų va- 
in Boston, this seventh day of gerbtas senas naiys Petras da visa Mažoji Lietuva susL j.:ai ą kovo 16 d., o vėliau ko- 

, jungs su Didžiąja Lietuva, norg didesnĮ parengimą.February, in the year of our Lord 
one thousand nine hundred and 
America, the one hundred and 
eighty-seventh.
By His Excellency the Governor 

ENDICOTT PEABODY
Kevin H. White

Secretary of the Commonueaith

GOD SAVE THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

VIETINĖS ŽINIOS
Užgavėnių vakaras Sandariečiai kviečia

Čepas, kuriam vasario 11d. 
sukako 80 metų. i Lietuva džiaugsis laisve ir

P. Čepas į JAV atvyko iš Į nepriklausomybel-~-‘__ ir___ --i -Leičių kaimo, Kupiškio vals
čiaus, 1910 m. Jis, 3 metus

Šita minėjimo dalis buvo 
baigta Lietuvos himnu.

pagyvenęs Maine valstijoj, Meninę dali atliko solis- 
atsikėlė i Norvvoodą, Mass., 
o vėl po 3 metų i Cambridge.
Čia tris metus pagyv enęs, iš
sikėlė i Belmont, Mass.,

tas Benediktas Povilą vičius, j 
gražiai sudainavęs S. Šim
kaus Vai kur nUŽėghuOS iri 
Oi greičiau, greičiau ir vie- 

kame ir šiandien tebegyve-i n3 Klaipėdos krašto liaudies 
na.

kaip paremti tuos laikraš-i nilį<a.rns’ b^t ne Vokietijai, 
čius, kurie nesigaili vietosi aip ten bebuvo, bet Lie-
klubo reikalams. Pradžiai ‘uv<? nepriklausomybės ak.

to demokratine dvasia ne
buvo pažeista, — Lietuvos 
Steigiamasis Seimas buvo 
demokratiniu būdu rinktas, 
ir jis susirinkęs nustatė Lie
tuvos valstybės pagrindus— 
konstituciją bei nužymėjo 
santykius su kitomis valsty
bėmis tokius, kurie nepažei. 
dė Lietuvos nepriklausomy
bės nrincino—lvo-i tain I-v.-- T-------- J-- J-r
giu. laisva tarp laisvu.

Tai štai kodėl visai lietu-

Susirinkimui pasibaigus, 
E. N’orkūnienė ir E. Kamens 
visas nares pavaišino gar
džiais pyragais ir kavute.

E. Keslerienė

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Bostono Mišrus Choras 
šių metų vasario mėn. 23 d. 
ruošia Užgavėnių pasilinks
minimą, kuris įvyks Lietu
vių Piliečių Dr-jos salėje. 
Grojant smagiam vokiečių 
orkestrui, galėsite pasisukti 
valso sūkuriuos nuo 7 vai. 
vakaro iki vidurnakčio.

Jėgoms papildyti veiks 
bufetas su šiltais ir šaltais 
valgiais, o gausus baras at
gaivins ištroškusius šokėjus. 
Pertraukų metu bus meninė 
programa ir įdomi loterija.

Tad, mielas bostoniški, 
jau laikas pradėti miklinti 
kojas, ir, paaukojęs pusant
ro ($1.50) dolerio, tikrai ne. 
sigailėsi.

V. E.

Subatvakary kalbės jaunieji

Kadangi ALT Bostono 
skyrius šiemet po Neprik
lausomybės minėjimo nenu
mato vaišių, tai Sandaros 7 
kuopa vasario 17 d. minėji
mui pasibaigus, 6 vai. vaka
re, savo patalpose (124 ‘F’ 
St.) rengia vakarienę.

Kviečiami visi, sandarie
čiai ir nesandariečiai, daly-- 
vauti. Simpatingos šeimi
ninkės visus gražiai pavai
šins, o ištroškusiems bus ir 
stipresnio skystimėlio.

Be to, pranešame, kad šį 
sekmadienį, dėl Nepriklau
somybės sukakties minėji-

<1 dainą. Jam akomponavo!' Vasario 17 d. Bostono Aukš-iviu tautai Vasario 16 d. — 
Drg Petras veikliai dalv komP- Julius Gaidelis. 'itosios mokyklos salėje (Thom-i Lietuvos nepriklausomybės

.......... .........................1 Mažytė Birutė Adomavi-Ias Park) Vasario 16tosios m‘- akto paskelbimo diena —
čiūtė, tik kelias valandas te-! Ren^ ^LT’° skyriusJ ~~
turėjusi laiko pasiruošti, 
meistriškai padeklamavo'
Prano Lemberto’ eilėraštį*

vavo LSS 71 kuopoj ir jos 
vadovybėj, LDD 21 kuopoj 
ir Cambridge lietuvių klube.

Jis yra didelis dainos mė
gėjas ir dabar nepraleidžia 
nė vieno geresnio lietuvių 
koncerto.

Susirinkusieji linkėjo jam 
dar ilgų ilgų ramių metų.

Ž-is

Prisiminė Klaipėdos 
atvadavimą

Vasario 9 d. L. Bendruo
menės apylinkė surengė gra
žų Klaipėdos krašto atvada
vimo 40 m. sukakties minė
jimą.

Minėjimui vadovavęs a-

Prie Baltijos.
Vėliau nelabai gausūs mi

nėjimo dalyviai dalinosi įs
pūdžiais užkandžiaudami.

Ž-is

Adv. Z. Šalnienė 
išplauks į Nassau

vra didžioji šventė, ir ji am 
žiais nebus pamiršta.

Tas aktas, kovų sūkuriuo
se paverstas faktu. įgalino 

, lietuvių tautą ir toliau nepa
siduoti, kovoti iki tol. kol 

Kovo 8 d. Jordan Hali salėje' Lietuva ir iš dabartinės ne- 
dainininkės Danos Stankaitytės j laisvės kelsis vėl nepriklau. 
koncertas. Rengia Pabaltiečių j soma ir laisvėje sužvdės. de- 
Draugija. mokratiniais pradais besi-

Vasario 23 d. So. Bostono L. 
: Į Piliečių D-jos salėje Mišraus 

Choro Užgavėnių vakaras.
♦ » ♦

kovo 10 d. So. Bostono aukšt. 
mokyklos salėje (Thomas Park) 
B. L. Dramos Sambūris vaidina
D. Niceodemi "Neūžaugą“.

♦ ♦ »
Balandžio 21 d. So. Bostono 

L. Piliečių Dr-jos salėje Lietu-

tvarkydama.

Vasario 16 d. adv. Zuza
na Šalnienė išplauks iš Bos
tono laivu “SS Queen Fre- 
derica” į Nassau. Kartu su 
ja išplauks apie šimtas Mas
sachusetts moterų teisinin-'vi» rad’’o korp. talentų popietė 

ir N. Anglijos lietuvaitės gra
žuolės balius.

* *

Visa tai yra “pasaulio pabai
dos“ arba “paskutinių dienų“

Į ženklai. Apaštalas Povilas pasa
kė: “Tai žinok, kad paskutinėse 
dienose ateis pavojingų laikų, 
nes žmonės bus savymeiliai, go
dūs, saugyros... be meilės,... la
biau mėgstą gėrius (teatrus, 
kortavimą. girtavimą ir t. p.) 
kaip Dievą, turi, tiesa, pamaldu
mo išvaizdą, bet užginčiją jo 
galią“—2 Tim. 3:1-5.

Tas pat Dievo žodis, kuris 
pranašauja apie pasaulio pabai
gos suspaudimus, pateikia taip 
pat paguodos ir vilties. Apašta
las Petras sako: ”Bet mes lau
kiame sulig jo pažadėjimu nau
jo dangaus ir naujos žemės, ku
riose gyvena teisybė“. (2 Petro 
3:16). Kitoj vietoj tas pats A- 
oaštalas rašo: “Todėl darykite 
atgailą ir grįžkitės. kad jūsų 
nuodėmės būtų išdildytos, kad 
ateitų nuo viešpaties veido at
gaivinimo laikai ir kad jis siųs- 
ų jums apskelbtąjį Jėzų Kris

tų. Dabar jį turi paimti dangus 
iki visų dalykų atnaujinimui, 
apie ką yra kalbėjęs Dievas nuo 
tmžių savo šventųjų pranašų 
ouma“.—Ap. Darb. 3:19-21.

Apaštalas Povilas, rašydamas 
apie būsimąjį Kristaus karalia
vimą, pasakė: “Jis turi kara
liauti, iki nepadės savo neprie
telius po savo kojomis. Pasku
čiausioj i neprietelė bus sunai
kinta mirtis.“ (1 Kor. 15:25, 
26). To karaliavimo tikslas ir 
oasekmės yra puikiai aprašytos 
Šv. Jono Apreikštojo plunksna: 
“Dievas nušluostys nuo jų akių 
kiekvieną ašarą: mirties dau
giau nebebus, nei dejavimo, nei 
skausmo, nei šauksmo daugiau 
nebebus; nes kas buvo pirma, 
išnyko. Tuomet sėdintis soste 
tarė: štai aš darau visa nauja. 
Jis man tarė: Rašyk, nes tie žo
džiai yra ištikimiausi ir tikri.“ 
—Apreiškimo 21:4.5.

(Bus daugiau).
Skelbia:

William Shimkus. Z.'tOS l.rrrcnln Avė. 
Ckveland 34. Ohio 

Mes turime pasiskaitymui la
pelių ir knygučių įvairaus turi
nio tikėjimo klausimuose. Para
šykit mums laišką, ar atvirutę, 
ir gausite nemokamai.

GARDAUS MAISTO

SIUNTINIAI
j VISUS KRAŠTUS. 

Pristatomi per 3-4 savai
tes. Pilnai garantuoti. Pra
šykite sarašų. kainaraščiu. 
GRAMERCY SHIPPING 

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

Tel. MU 9-0598.

kių “Massachusetts Associa- 
tion of Wamen Latvvers” 
narių. Z. Šalnienė vra buvu. 
si tos draugijos pii-mininkė.

pylinkės pirm. Stasys Grie- 
mo, Sandaros kuopos mene- žė-Jurgelevičius į garbės 

*-------------------- , prezidiumą pakvietė iš Fila
delfijos atvykusį Maž. Lie
tuvos veikėją, Vliko sekre-

! torių Joną Stikliorių, Liet 
Bendruomenės Tarybos na
rę Oną Ivaškienę, L. Bend- 
ruomenės Bostono apygar
dos pirm. Justiną Vaičaitį. 
Jis kvietė ir sukilimo daly
vius, bet tokių salėje nebuvo 
(Bostonietis A. Ivas ir 
brocktonietis A. Mantautas 
buvo Maž. Lietuvos Vyr. Iš-I O S TZ  — X _ 4. _ * •

sinio susirinkimo nebus. KL 
tas susirinkimas bus kovo 17 
dieną.

Valdyba

Balandžio 26 d. Jordan Hali

Vasario 16 d. Subatvaka, 
rio programoje studentai A. 
Barūnaitė, A. Kubiliūtė, S. 
Makaitytė ir R. Kalvaitis 
pasakys, kaip jaunimas gal
voja įvairiais kultūriniais ir 
politiniais klausimais. Po
kalbiui vadovauja poetas 
Faustas Kiirša.

G. Griauzdė paskambins 
pianu. Po programos arba
ta ir šokiai.

Moterų legionierių 
kortų vakaras

St. Dariaus posto moterys 
šį šeštadienį, vasario 16 d. 
7:30 vai. vak. posto patal
pose (168 ‘H’ St) rengia 
kortų vakarą. Bus gardžių 
užkandžių ir vertingų dova
nų. Visi kviečiami dalyvau-

Tėvynė* mylėtojų 
susirinkimas

Tėvynės Mylėtojų Dr-jos 
81 kuopos narių susirinki
mas vasario 8 d. dėl tam 
tikrų priežasčių neįvyko, to
dėl šį ketvirtadienį, vasario
14 d., 7 vai. vak., So Bosto-............................
no L. Piliečių Dr-jos patai- S^UT1]^ sveikinimus rastu) 
pose šaukiamas kitas susi-

laisvinimo Komitete, jie at-___ _ _ v

Nassau yra Bahamas saly-į salė’e smuikininko Voldemaro 
ne, nelabai toli nuo Flori- i Rushevics koncertas. Rengia 
dos. Salvnas priklauso An-Į Paba,tiečh? Draugija, 
glijai. j

Massachusetts teisininkės!
posėdžiaus su Nassau teisi
ninkais, bus priimtos Nas
sau gubernatoriaus ir jom 
bus suiuoštas banketas, 
kuriame dalyvaus vietos ad

Balandžio 28 d. So. Bostono L. 
Piliečių Dr-jos sajėje Sandaros 
Moterų Klubo pokylis savo ka
ralienei pagerbti.

* • «
Gegužės 4 d. So. Bostono L.

rinkimas. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, nes bus renka, 
ma valdyba, svarstomas 
centro sumanyto „Lietuvos 
žemių aprašymo“ knygos 
klausimas ir kiti reikalai.

Valdyba 

Skautai remia spaudą

Išklausius Laisvės Varpo 
juostelėj įrašytas vėliavos 
nuleidimo apeigas Karo mu- 
zėjaus sodely Kaune, JAV 
himną ir Lietuviais mes esa
me gimę, kalbėjo Jonas Stik.
ioriu.. i Plaza viešbuty surengė po
J.s savo trumpoj kalM! kyli 14 valstybių kon^lam.

labai sumaniai apžvelgė

dą, siųsdami auką, po $25, 
Bostono A.S.D. ir Korp! Į kar^u su prenumeratomis, 

Vytis skyriai parėmė lietu- žurnalams Mūsų Vytis ir 
ti ir smagiai laiką praleisti. vilI studentų vedamą spau- Lituanus.

vokatai, teisėjai ir žymesni ‘ D-jos salėj skautų aka-
valdžios pareigūnai.

Z. Šalnienė grįš tuo pačiu 
laivu vasario 23 d.

Pagerbė konsulus

demikų šventė.
* * •

Gegužės 12 d. Laisvės Varpo
banketas L. Piliečių Dr-jos salėj. 

* * *
Gegužės 19 d. So. Bostono

Bostono prekybos rūmai aukšt- mokyklos salėje Bostono 
ir Pasaulinės prekybos cent- Lietuvių Tautinių šokių Sambū- 
ras vasario 6 d. Sheraton-

pagerbti, i kurį buvo pa
kviestas ir Keleivio redakto
rius.

Su savo duona visur 
suolą.

rio tarptautinis vakaras.
* * *

Birželio 23 d. laisvės Varpo 
gegužinė Romuvos parke Brock
tone.

* • •
Birželio 2 d. Romuvos parke 

gausi Brocktone Sandaros 7 kuopos
gegužinė.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

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

•Vietines žinios
ENDKOTT PEABODY Stambi auka laisvinimo 

reikalui

Mu: s.»; iiuselts valstijos gu
lui natorius, vasario 16-ją pa
skui i-ęs Lietuvos Diena.

B. L. DRAMOS SAMBŪRIS 
VAIDINS KOVO 10 D.

So. Bostono Lietuvių Pi- 
iisėij Draugijos valdyba nu
barė pasiūlyti visuotinam su- 
irinkimui, kuris bus vasario 

21 d., Amerikos Lietuvių 
Tarytai Lietuvos laisvinimo 
reikalams skirti $100. auką.

Diaugija, siųsdama na. 
iams lo62 metų apyskaitą, 
risus narius paragino daly
vauti Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimu 
šį sekmadienį, vasario 17 d., 
i :3o vai. So. Bostono aukš. 
mokyklos salei.

Lietuviai šokėjai operoje

Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris D. Niccodemi vei
kalą "Neūžauga“ Bostone 
numato suvaidinti kovo 10 
d. (sekmadienį) 3 vai. po 
pietų, bet ne kovo 9 d., kaip 
ai ksčiau buvo parašyta.

Spektaklis rengiamas So. 
Boston High School saleje 
(Thomas Park)

Nors šis vaidinimas dar 
tik baigiamas parengti, bet 
Sambūris jau yra kviečia
mas išvykos spektakliui į 
Nevv Yorką.

ONA IVAŠKIENĖ

Kaip kitoj vietoj rašoma, 
šį penktadienį, vasario 15 ir 
23 d.d. Donnelly teatre (209 
Mass. Avė.) Opera Group 
stato žinomą Gounod operą 
Faustas. Režisorė Sarah 
Caldvvell pakvietė Onos I- 
vaškienės vadovaujamą lie
tuvių tautinių šokių sambūri 
operoje šokti. .Aišku, opero
je bus šokami kiek pakeisti 
šokiai.

Tai pirma tokia proga ši
tam sambūriui. Reikia linkė
ti, kad jam ir čia gerai pa
vyktų. Šoks 8 poros.

Lietuvių dalyvavimas o- 
peroje, reikia manyti, pas
katins nevieną lietuvį nueiti 
tos operos pažiūrėti ir pasi
klausyti.

Ligoniai grižta namo

Bostono Lietuviu Tautinių šo
kių Sambūrio vedėja.

Stato Faustą

Opera Group ši penkta
dienį, vasario 15 d., Donne-

Kl?ipėdos minėjime pa
liktos moteriškos odinės 
pirštinės. Jas galima atsiim
ti iš Keleivio administraci
jos.

JULIUS GAIDELIS

Mišraus

Vincas Anesta jau grįžo 
namo. kur tęsia gydymąsi.

Edmundas Ketvirtis, grį-i 
žęs užpraeitą savaitę, jau 
tiek sustiprėjo, kad vasario 
7 d. galėjo dalyvauti dele
gacijoj, kuii vyko pakviesti 
gubernatorių į Evakuacijos 
paradą kovo 18 d.

Jau rengiasi namo grįžti J 
ir Jonas Vasiliauskas, ivei-’ 
kęs net du širdies smūgius.

Bostono Lietuvių 
Choro dirigentas.

VISIEMS BOSTONO LIETUVIAMS ŽINOTI
SJ SEKMADIENĮ, 1963 M. VAS ARIO 17 DIENĄ, BUS MINIMA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
45 METŲ SUKAKTIS

Minėjimo programa:
10 vai. iškilmingos pamaldos So. Bostoro lietuvių parapijos bažnyčioje
1:30 vai. popiet So. Bostono aukštojoje mokykloj (Thomas Park)

MASINIS VISU BOSTONO

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS
Jame kalbės Lietuvos garbės konsulas Antanas Šalna, inž. Jonas Jurkūnas iš 

Chicagos ir kt.
I minėjimą pakviestas senatorius Edward Kennedy, gubernatorius Endicott 

Peabody, pabaltiečių ir ukrainiečių atstovai.

Meninę dali atliks:
1. Komp. Juliaus Gaidelio vadovaujamas Bostono lietuvių mišrus choras
2. Onos Ivaškienės vadovaujamas Bostono lietuvių tautinių šokių sambūris.
Lietuva tebėra pavergta, jos žmonės tebekovoja dėl savo laisvės. Tai ir mus 

dar labiau įpareigoja tęsti kovą, kol ji bus laimėta. Juk jei mūsų Lietuvos pavergė
jui netrūksta ryžto lietuvių tautą engti, mums neturi pritrūkti ryžto bei kantrybės 
ją laisvinti.

Priešai braunasi į mūsų eiles, stengdamiesi Įnešti i mūsų tarpą nepasitikėji
mą, palaužti mūsų atsparumą. Ateikime visi į Nepriklausomybės minėjimą. Tuo 
parodysime, kad mes budime, kad tebesase pasiryžę ir vieningi kovoti tol, kol Lie
tuva bus laisva. Gausiai susirinkę ir svetimiems parodysime, kad esame verti lais
vės.

Atėję dosniai aukokime Lietuvos laisvės reikalams,
nes be lėšų joks darbas neįmanomas. Jos labai reikalingos ir Amerikos Lietuvių 
Tarybai, kuri šiame kiašte mūsų laisvės kovai vadovauja.

Visi šį sekmadienį į Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą!
Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono Skyrius

KELEIVIS, SO. BOSTON

BOSTONO LIETI VI Ų MIŠRUS ( UOKAS

jis dalyvausšį sekmadienį, vasario 17 d-, 1:30 vai. popiet. So. Bostono aukšt. mokyklos salėj ( luo
mas Park) Lietuvos nepriklausomybės paskelbi mo 45 m. sukakties minėjimo meninėje progra
moje. Choro dirigentas—komp. Julius Gaidelis, choro valdybos pirmininkas Lionginas Izbickas.

Iz. Vasyliūno koncertas

Smuikininko Izidoriaus 
Vasyliūno konceitas bus šį

Mirė Jonas Zanis

Vasario 8 d. staiga Camb
ridge mirė Jonas Zanis, pa-

al4e. V ;?°P° ltan °l)C10sj pianino smuikininko sūnus gametis Keleivio skaitytoas, 
-idimninkai. į Vytenis Marija Vasyliūnas. dosnus aukotojas svarbiems

Koncerto pelnas skiria- lietuvių reikalams, veiklus 
mas lietuvių muzikų kuri-Į daugelio lietuvių ir nelietu- 
niams išleisti. vių organizacijų narys.

Kieno pirštinės?

3E

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ
ADU DADfCI CCDVIPF VlLUDL r AI\VLL UL*1X ¥ LiC.

390 We«t BROADWAY. So. Boston 27. Mass„ Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsii suderėtos siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir n< k«t> erv- otas nais'a< Vi i do^umetdai 
paruošiami ru-ų ir siuntiniai «“-itmčiami ties:«g iš BOSTONO nėr IS
valandas nuo ių priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlai las 
ir SSSR muitą apmo'a siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, iregstio’us ir kl. ga’im-r pirkti SAVI
KAINA mū-ii istaigoie. Taip pat pigiai oersiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logų.

Iš toliau siųskite siuntinius musų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- 
ų saraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 

pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.
Atsiusti pasta siuntiniai paruošiami greičiausiu laiko. 

Galima siųsti iki -14 svarų pakietus, jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku
rios dvdis vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro paštu galima siunti iki 22 svarų.

JŠT\IG\ I.IETI'VIšK \. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: IONAS ADOMONIS

r
NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 

ALIEJAUS KROSNIS 
SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

l PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SI’ TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

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

$269.SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

21 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 0-1204
pooooocoooooMooeooooocc^eoaooKJoooocosoooooscooooar

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĘ

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir sekm.
rneeoeacs>auooQoaoooooa

Nr. 7, Vasario 13, 1963

Tautininkų vadovybė menys: pirm. A. Matjoška, 
---------  vicepirm. A. Dilba, sekr. A.

Šių metų vietos tautinin- Griauzdė, iždin. E. Cibas, 
kų vadovybėm išrinkti šie as- fin. sekr. P. Jančauskas, na. 
----------------------- nių valdyt. A. Vilėniškis, na-

lšNUCMOJAMAS Kt i AS rys V. Salavončikas.
Išnuomojamas G kambarių bu- į

Muiug .« iClnS, --- OčMviU. |>C
čius ir sinkus, ”Shower‘‘ vonia, 
.>igi nuoma, antrame aukšte, So. 
Bostone, 5 Savwf»«-d pi.
\\'oodward St. Kreiptis į John 
oaiier. (8)

PRANEŠIMAS

Dėmesiui ir Žiniai, 
kad krautuvės ir siuntinių 
išsiuntimo įstaigos 359 W. 
3ROAbWAY, SO. BOS- 
I ON 27, Mass., vra pakcis- 
as telefonas.

Pi ąsom skambinti dabar: 

AN 8-0068
Gauta naujų prekių: įvai- 

ių moteriškų ir vyriškų odi- 
įių paltų ir žaketų.

Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4 
vai. vak. Kartoju telefoną:

AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

DOVANOS Į LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

i Telefonas: A N 8-2805j Dr. Jos. J. Donovan
»
\Dr. J. Pašakarnio
; įpėdinis

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

447 BROADUAY 
South Boston. Mass

rĮ Peter Maksvytis
i Carpenter & Builder
: 925 E. Fourth SL,
I So. Boston
į Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau-
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir
• biznio pastatų, pagal Jūsų rcika- 
| lavintą. Saukite visados iki 9 va- 
| landų vakaro.
•I Telefonas AN 8-3630

I

Apsidrausk
j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

t 
♦ 
t 
« « t

{ Draudž.iame nuo polio, viso- J
J kių kitokių ligų ir nuo nelai- } 
* mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
J Visais insurance reikalais J 
t kreiptis: {
Į BRONIS KONTRIM J

{ Jastice of thePeaee—Constable J 
J 598 E. Broadway i

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

REIKALINGAS

Spaustuvėje darbininkas
Su patyrimu, arba ga’: išsimo
kyti darbo. Kreiptis asmeniškai ' 
ar laišku i “keleivio’’ admini
stracijų šiuo adresu:

636 Broadway, So. Bostone

SECt iii Slt- VAMA MA&INA 
Modeiia

\ebavo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja, dirba ti.vnugi urna-. 
:irha zr.a.oncs ir t. t., ir t. t. 

Originale- -u penkių metų garantija 
,2i> uz viską —Kalima imaeti pu 41.2a 

per savaite 
HA 6-3y<>0

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

O PTO M ETRISTĖ
Valan'os.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

145 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

RADUO PROGRAMA

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

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmac;en;ais ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham's Corner 
Dorchester, Mass.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydvtojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Concord R L. Billerica. Mass. 

TEL. ,MO 3-2948

» » ♦ 6 I •
Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje, h
Lipdau popierius ir taisauą 

£ viską, ką pataisyti reikia. *
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
► JONAS STARINSKAS
► 220 Savin Hill Avė.
* Dorchester, Mass.
* TeL CO 5-5854

|*eaa***a**********»«»fc»»į

t Charles J. Kay j
« LIETUVIS *

Plumbing—Heating—(Jas—Oil J 
License No. 4839 »

J Gazo šilimą permainyti .4263 *
Telefonas: CO 5-5839 J

12 MT. VERNON STREET
DORCHESTER 25, MASS.

io************ *********

I

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-DeimantaI 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
H ar d įvare C o.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




