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61-MIEJI METAI

Prezed. Johnsonas Havajuose 
Vietnamo reikalu

Hawajuose buvo svarbus pasitarimas Vietnamo rei
kalu. Ten buvo nuvykęs pats prezidentas Johnsonas su 
keliais ministeriais ir buvo atvykę P. Vietnamo vadai

Praeitą sekmadienį prez. t 
Johnsonas buvo išvykęs į’ 
Hawajus. Su juo ten vyko 
ne tiK užsienio reikalų ir 
krašto apsaugos ministeriai, 
keli generolai, bet taip pat 
žemės ūkio ir sveikatos-so- 
cialinio aprūpinimo ministe
riai ir kiti pareigūnai. Iš P. 
Vietnamo atvyko valstybės 
galva gen- majoras Nguyen 
Van Thieu ir ministeris pir
mininkas vicemaršalas Ngu
yen Cao Ky su padėjėjais, 
JAV ambasadorius Lodge ir 
kariuomenės vadas genero
las Westmoreland ir kt-

Pasitarimai ten baigsis 
antradienį, todėl dar nega
lima pranešti. kas ten bus 
sutarta, bet galima pasakyti, 
kad prezidentas Johnsonas 
tokią kelionę jau praeitą ru
denį buvo sumanęs, tik liga 
ją sutrukdė. Jos tikslas akis 
į aki pasimatyti su Pietų 
Vietnamo vadais ir išsiaiš-

Krašto apsaugos sekretorius 
McNamara aiškina kongreso 
komisijai, kad JAV strateginės 
raketos gali sudaužyti Rusiją ir 
Kiniją be lėktuvų pagalbos.

William C. Foster, JAV delega
cijos nusiginklavimo konferen
cijoje Ženevoje pirmininkas.

kinti ne tiek karinius, kieki 
ūkinius bei visuomeninius j 
klausimus.

Vien fronte laimėti nepa
kanka. nemažiau svarbu ir 
vietos žmonių palankumą į- 
sigyti, todėl reikia labai su-J 
sirūpinti jų medžiagine ir 
dvasine gerove. Tam tikslui 
prezidentas kartu pasiėmė 
ir šitų sričių ministerius, kad 
pasitarimai būtų vaisinges
nį. Žemės ūkio ministeris 
Freeman su patarėjais iš 
Hawajų dar skris į Vietna
mą vietoje su padėtimi susi
pažinti ir ūkiui kelti planų 
su vietos specialistais aptar
ti.

Prez. Johnsonas. sveikin
damas P. Vietnamo atstovus 
Honolulu aerodrome, paža-: 
dėjo toliau ginklu ginti jų| 
leiaslų, bet ir nepaliauti 
siekti taikos.

Jis pasakė, kad tie, kurie 
pataria pasitraukti iš Viet
namo. priklauso tai žmonių 
grupei, kuri yra akla patir-Į 
čiai ir kurčia vilčiat

"Jei komunistai laimėtų1 
Vietname, tai įsitikintų, kad 
jie gali pasiekti jų vadina
mais "išlaisvinimo karais“ 
tai, ko negalėjo pasiekti 
nuoga agresija Korėjoje, ar 
sukilimais Filipinuos. Grai
kijoje. Malajuose ar grasini
mais agresija Turkijoje ar 
laisvais rinkimais. Todėl be 
galo svarbu kiekvienai ame
rikos šeimai sustabdyti ko
munistus Pietų Vietname“,, 
kalbėjo prezidentas.

"Jei mes leisime komunis
tams laimėti Vietname, mes 
vėl turėsime kautis su jais 
kur nors kitoje vietoje, bet 
nežinia, kokiose sąlygose“, 
sakė prezidentas ir vėl pa
brėžė, kad —”Mes ir čia e- 
šame specialiai tartis taikos 
reikalais, kaip laimėti kovą 
prieš badą, ligas ir neviltį“.

SLA vadovybes
kandidatai

Gruodžio mėnesį buvo į 
SLA vadovybės kandidatų: 
nominavimas. Viso labo bal-| 
savime tedalyvavo 1713 na
rių. Gavo balsų į pirminin
kus: P. Dargis 1691. į vice
pirmininkus: S. Gegužis 
1269, A. Kalvaitis 362; į 
sekretorius—B. Pivaronienė 
1.681, į iždininkus E. Miku
žytė 1,248, J. Juodikis 354; 
į iždo globėjus — S. Bredes 
1,263, J. Milerytė 382. M- 
Klimas 262, S- Būdvytis 223 
ir tt

į daktarus kvotėjus — dr., 
S. Biežis 1.416, dr. P. Zala
torius 242.

Rinkimai bus per kovo 
mėnesį. į

Povandeninis laivas Aluminaut, pastatytas 1964 melais jūrų gilumoms net iki 15,000 pėdų tirtu 
Jis dabar atsiųstas į Ispaniją. Ten vandenyne jis ieškos atominės bombos, kuri nukrito JAV bom. 
bonešiui susidūrus su jį kuru aprūpinančiu sprau sminiu lėktuvu.

Sovietų erdvėlaivis Luna 9 
pasiekė mėnulį

Sovietams pavyko nuleisti aparatus ant mėnulio. 
Bus naujų duomenų mėnuliui pažinti. Tas pagreitins 
žmogui jį pasiektu

ir

Naujas Lietuvos Senate įau plepa
konsulas Sao Paulo antrą savaitę

Neseniai mirusio Lietuvos 
konsulo Brazilijoje A. Poli- 
šaičio vietoje paskirtas Sta
sys Remenčius, buvęs konsu-, 
lo sekretorius nuo 1936 m.' 
iki 1940 m., o vėliau moky
tojavęs.

Komunistai žmones
parduoda

Buvo laikai, kada ponai 
savo vergus ar baudžiaunin
kus lyg kokius daiktus ki
tiems ponams dovanodavo 
ar parduodavo. Vergiją ir 
baudžiavą panaikinus, bent 
vadinamame civilizuotame 
pasaulyje išnyko ir tas "biz
nis“.

Bet šiame amžiuje, kai 
kur komunistams valdžion 
įsiveržus, tas žmonių parda
vimo biznis vėl atgijo, štai 
Vakarų Vokietija nuo 1964 
metų iki šiol nupirko iš Rytų 
Vokietijos, kurią valdo ko
munistai. 2.400 politinių ka
linių, sumokėdama už juos 
daugiau kaip 24 mil. dolerių 
įvairiomis prekėmis — ka
va. sviestu, trąšomis ir kt.

Dabar deramasi dėl kelių 
tūkstančių vaikų, kurių tė
vai gyvena Vakaruose, "nu
pirkimo“.

Sudužo japonų 
lėktuvas, aukų 133

Vasario 5 d. ore užsidegė 
arti Tokio japonų lėktuvas 
su 126 keleiviais ir 7 įgulos 
nariais. Visi žuvo. Dauguma 
keleivių grįžo iš Chitose, kur 
buvo nuvykę į žiemos šven
tę. Tai vienas iš didžiausių 
lėktuvų nelaimingų atsitiki
mų.

Universitetas steigia
kaliniams kolegiją

Kalifornijos universitetas, 
gavęs Fordo fondo $99.200 
pašalpą, San Quentin kalėji
mo kaliniams steigia 4 me
tų kolegiją.

Respublikonai, šen- Dirk- 
seno vadovaujami, ir demo
kratai iš pietų jau antra sa
vaitė plepa, norėdami su
trukdyti Taft-Hartley įsta
tymo $14b panaikinimą.

Tas paragrafas leidžia at
skiroms valstybėms išleisti 
vadinamus "right to work“: 
įstatymus.

Tokius įstatymus turi 19 
valstybių. Pagal juos darb
daviai gali samdyti ir unijai 
nepriklausančius darbinin
kus net tada. jei dauguma 
darbininkų nutartų, kad į- 
monėje tegali dirbti tik uni
jai priklausantieji.

Šią savaitę daugumog va
das Mansfield siūlys plepė
jimą (fulibusterį) nutrauk
ti, bet ar pavyks surinkti ne 
mažiau kaip du trečdaliu 
balsų? Jei tai nepavyks, tai 
klausimas bus išimtas iš dar
botvarkės ir šioje sesijoje 
vargu bebus į ją įtrauktas. O 
jeigu jis būtų priimtas, tai 
plepiai begalėtų plepėti tik 
po valandą, gi dabar kiek
vienas jų kalba, kol pavargs 
ta.

Belgijos daktarai 
atidėjo streiką

Belgijos daktarai buvo 
paskelbę sustreikuosią pra
eitą sekmadienį. Jie reika
lauja, kad socialinį draudi
mą turintieji už vizitus šiek 
tiek primokėtų ir kad gydy
tojų atlyginimas būtų pakel
tas 25%. Negalėdama to 
reikalo išspręsti vyriausybė 
atsistatydino. Pagaliau gy
dytojai priėmė ministerio 
pirmininko pasiūlymą toliau 
tartis ir streiką atidėti.

neinamo klausimas 
Jungt. Tautose

Oficialiomis žiniomis, So
vietų Sąjungos darbininko 
vidutinis mėnesinis uždarbis 
yra 95 rubliai.

. li Kubos į Miami oro keliu 
jau atvyko 100,000 kubie
čiu.

Davęs įsakymą vėl bom
barduoti siauies Vietnamą, 
prezidentas Johnsonas pa
vedė ambasadoriui Goldber- 
gui pasiūlyti Saugumo Tary
bai svarstyti Vietnamo klau- 
Šimą-

JAV nori, kad kas paša
linis rūpintųsi atvesti Viet
namo komunistus prie dery
bų stalo..

Demonstracijos 
prieš JAV

Komunistai visur organi
zuoja protesto mitingus ir 
demonstracijas prieš JAV, 
reikalaudami pasišalinti iš 
Vietnamo.

Lenkijoje tokie mitingai 
rengiami fabrikuose, mo
kyklose, įstaigose ir kt. Ži
noma. rezoliucijos priima
mos tokios, kokias vadai pa
siūlo.

Amerikiečio koresponden
to paklaustas vienas 18 m. 
studentas atsakė: "Aš esu 
prieš bombardavimą, bet 
labiau susidomėjęs mano 
amžiui artimesniais daly
kais — mergaitėmis“.

Castro jau keikia 
kinus

Kubai trūksta maisto. Ki
nija buvo žadėjusi ryžių, 
bet tesutiko parduoti jų tik 
pusę prašyto kiekio. Castro 
tokį kinų elgesį vadina iš
davyste, "kriminaline eko
nomine agresija“.

O Kinija taip elgiasi dėl 
to, kad Castro daugiau yra 
linkęs į sovietų pusę-

Todėl Castro ir šaukia, 
klausdamas, kaip bus atei
ties santvarkoje, dėl kurios 
revoliucionieriai kovoją: ne
jaugi ir tada didžiosios vals
tybės spaus visokiomis pira
tų imperialistų priemonėmis 
mažąsias tautas? Esą. ar 
Kubai negresia iš Kinijos 

| didesnė agresija, negu jan
kių (JAV)?
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Vasario trečią dieną so
vietų paleistas erdvėlaivis 
Luna y pasiekė mėnulį ir 
ten palengva nusileido nesu- 
dužaamas. Erdvėlaivy buvę 
instrumentai perdavė į že
mę apie mėnulį įvairių duo
menų.

Sovietai jau 4 kartus mė
gino taip nuleisti į mėnulį 
aparatus, bet vis nepavyk-! 
davo.: kartą prašovė pro ša
lį, o kitus kartus erdvėlaivis 
nepajėgdavo taip sumažin
ti greičio, kad atsimušęs į 
mėnuli suduždavo- Paga
liau pavyko, ir tai yra dide
lis jų laimėjimas.

Amerikiečiai kol kas tėra 
savo Ranger 7 iš arti 1964 
m- mėnulį nufotografavę, o 
pernai Ranger 9 padarė ir 
televizijos paveikslų. Jie 
ruošėsi savo Surveyonsirin-, 
strumentais mėnuly nutup
dyti net 1963 m., bet dėl į-: 
vairių kliūčių tik šį pavasarį 
ar vasarą tai padarys, o ten j 
astronautus pasiųsti su A-, 
polio planuojama 1969 m-

Luna 9 patirti duomenys 
padės geriau išaiškinti, koks 
yra mėnulio paviršius, iš ko j 
jis susideda, ar pakankamai 
stiprus, ar nėra paskendęs 
dulkėse ir tt. Visa tai svarbu 
žinoti prieš ten nusileidžiant 
žmogui.

Luna 9 pasisekimas dar 
nereiškia, kad mėnuly pir
masis išlips sovietų žmogus, 
nes pastarieji dar neturi pa
tyrimo, kaip erdvėje gali du 
erdvėlaiviai vienas prie kito 
prisiartinti ir ten išbūti tiek 
laiko, kiek trunka į mėnulį 
nuskristi, ten nusileisti ir vėl 
grįžti į žemę. Reikia žinoti, 
kad žmogui skrendant į mė
nulį, įėjus į mėnulio orbitą, 
teks persėsti į kitą erdvėlai
vį, kuris nuneš į mėnulį, ir, 
ten atlikus duotus uždavi
nius, juo grįžti į nuo žemės 
atnešusį erdvėlaivį ir su juo 
vėl pasiekti žemę. Amerikie
čiai tokią vieno prie kito 
erdvėlaivio prisiartinimo pa
tirtį jau turi, jų astronautai 
ir erdvėje yra išbuvę net 14 
dienų, todėl kas pirmasis— 
sovietas ar amerikietis išlips 
mėnulį, dar nėra tikra.

Šia proga tenka priminti, 
kad sovietai savo skridimų 
bandymų patirtimi nėra lin
kę su kitais dalinti, kaip kad 
amerikiečiai daro. Gal jie 
būtų šį karta ir savo gautas 
iš mėnulio fotografijas nu
slėpę, bet anglų observatori- i 
ja. pagavusi sovietų aparatų 
siunčiamus signalus, irgi dar 
anksčiau už sovietus paga
mino tas pačias fotografijas 
ir jas anksčiau spaudoje pa
iodė. Tai, žinoma, sukėlė 
sovietų pyktį ir jų moksli
ninkų užgaulią reakciją.

Italija dar negali
sudaryti valdžios

Krikščionių demokratų at
stovui, buvusiam ministeriui 
pirmininkui Moro nevyksta 
sudaryti naujo kabineto. 
Prezidentas dar mėgina tar
tis su buvusiais prezidentais, 
senato ir atstovų rūmų pir
mininkais ir partijų vadais. 
Jei iš to nieko neišeis, tai 
gal teks skelbti naujus rin
kimus.

Dabar parlamente di
džiausia frakcija yra krikš
čionių demokratų, po jų se
ka komunistai. Socialistams 
nuo komunistų nusisukus, 
jie pasijuto lyg į akligatvį 
įstumti, todėl ką tik pasibai
gusiame jų kongrese parti
jos vadas Longo gana žemai 
lankstėsi į krikščionių de
mokratų pusę. Jis gyrė ir po
piežių, ir bažnytinį suvažia
vimą, križiavojosi, kad ko
munistai pripažįstą visišką 
religinę laisvę, todėl, esą, 
niekas negali kliudyti komu
nistams kartu su krikščioni
mis demokratais bendrauti 
ir kurti naują visuomenę.

Kaip į tai pažiūrės Itali
jos kairieji knkscionys de
mokratai, pamatysime, bet 
mūsiškis "Draugas“ jau pa
rašė, kad "Italijos komunis
tų partija iešKo kvailesnių 
už save“-

Tikrai komunistai tokių 
ieško ir dažnai randa-

Nenori kviečių,
duok ryžių

Vienoje iš Indijos valsty
bių, Kerala, vyksta didelės 
riaušės dėl ryžių trūkumo.

Kcraloje gyvena apie 19 
mil. žmonių, o jos plotas tik 
15.000 kv. mylių, todėl ten 
vienam ariamos žemės ake- 
riui tenka net 3,000 žmonių. 
Ir gerais metais ten ryžių tik 
pusę reikalingo kiekio teuž- 
siaugindavo, bet jų galėjo 
atsivežti iš kitų Indijos da
lių. Praeitą vasarą dėl dide
lės sausros ir ten ryžiai ne
užderėjo. todėl ir apie atsi- 
vežimą negali būti jokios 
kalbos.

Tai privertė valdžią ryžių 
duoti dienai tik 5 uncijas ir 
tiek pat kviečių. Bet vietos 
gyventojai taip yra pripratę 
prie ryžių, kad jie kviečių 
nelaiko maistu ir nenori jų 
valgyti. Bet gal dar nebūtų 
kilę riaušių dėl ryžių davinio 
sumažinimo, jei kitose vals
tybėse neduotų ryžių po 8 
uncijas dienai.
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Išnaudokime kiekvieną progą
”Jūs esate laisvi. Jūs galite k?)Dėti, ko mes negalime. 

Jūs žinote, mes turime tylėti.-.“

Nuolat girdime tokius iš už "geležinės uždangos" at
einančius balsus. Taigi, mes turime nuolat kalbėti apie 
komunistų pavergtą Lietuvą, bet ne sau, o kitiems, tiems, 
kurių aplinkoje gyvename. Tam turime kiekvieną progą 
išnaudoti, bet taip tikrovėje nėra.

Latviai (galvoje turime JAV latvius) tuo požiūriu 
yra veiksmingesni. Jie dažniau Įlenda ir i kitų spaudą. 
Jie dažniau nepraleidžia kitam ir nereikšmingomis atro
dančių progų. Štai kad ir šitoks pavyzdys.

Sovietų Sąjungoje žuvo jaunas amerikietis Newcomb 
Mott iš Sheffield. Mass. Jis, keliaudamas Europoje, nu
vyko i Norvegijos-Sovietų Sąjungos pasieni ir tokioj vie
toj. kur siena buvo neaiški, atsidūrė sovietų žemėje. Nors 
norvegų už tokią klaidą sovietai nebaudžia, bet ameri
kietį tuoj sučiupo ir nuteisė kalėti 18 mėnesių- Kuri laiką 
palaikę kalėjime, jie vežė ji i priverčiamųjų darbų sto
vyklą Sibire. Pakely vagone, kaip komunistai oficialiai 
skelbia. Mott pasipiovęs jam tėvo atsiųstu skutamojo apa
rato peiliuku. Mott kūnas atvežtas i tėviškę ir čia sausio 
31 d. palaidotas.

Nefsigilinus Į šią Mott istoriją, ji atrodo mums visai 
pašalinis, be reikšmės įvykis. Kitaip ji suprato ir išnau
dojo Bostono latviai.

Latvis Peter Salr.a tuoj parašė tėvams užuojautos 
laišką ir Bostone daugiausia skaitytojų turinčiam Record 
American straipsnelį, kun laikraštis išspausdino, ji pa
vadinęs ”Mott yra simbolis“. Jame tarp kitko rašoma:

"Newcomb Mott mirtis Sovietų Sąjungoje simboli
zuoja komunistų žiaurumą- šita tragedija pabudino mūsų 
inteligentiją iš sapno apie galimą bendradarbiavimą su 
Sov ietų Sąjunga. Mott niekada nebūtų miręs, jeigu su juo 
sovietų sargybiniai būtų gerai elgęsi. Sovietai niekada 
nepasakvs teisybės. Nekalto žmogaus mirtis yra nusikal
timas. Mott laidotuvės jo gimtajame krašte turėtų būti 
pagrindas visos tautos gedului“.

Latvių delegacija nuvyko į Mott laidotuves Sheffield, 
Mass., kuris yra nuo Bostono bene už 150 mylių, ir prie 
karsto padėjo vainiką su parašu: ”In Loving Memory — 
Escapeeg from Estonia, Latvia ant Lithuania“.

Tai buvo ne tik visuose Bostono laikraščiuose apra
šyta, bet ir televizijoje parodyta.

Tai mažas dalykas, bet mūsų bylai svarbus. Geras 
advokatas savo klientui ginti surenka ir tinkama proga 
panaudoja net ir mažiausią Įrodymą, jeigu jis tik gali 
būti naudingas.

Ir šiuo atveju tūkstančiams buvo primintas komu
nistų žiauiumas ir parodytas mūsų jautrumas to žiaurumo 
aukom- Nėra abejonės, kad Mott tėvai, kol gyvi bus. ne
pamirš minėtos latvių delegacijos mosto ir apie jį kalbės 
visiems kiekviena proga. Tuo būdu be abejonės Įsigyta 
daugiau simpatijos ir mūsų pačių reikalo supratimo ame
rikiečių visuomenėje.

Tam turėtume ir mes kiekvieną progą panaudoti. 
Kitoje šio numerio vietoje rasite Lapkričio 13 d. manifes
tacijos organizatorių raginimą rašyti spaudai, kongres- 
manams. valdžios pareigūnams laiškus Vasario 16 d. pro
ga. Bet tai reikia daryti ne tik ta viena, bet ir kiekviena 
proga. Ne visi jie bus išspausdinti, ne visi su didesniu dė
mesiu perskaityti, bet jau vien ju gausumas privers laik-1 
raštį, kongresmaną ar kurį kitą asmeni pradėti labiau 
laiškuose minimu reikalu susidomėti-

Seniesiems šitas darbas yra sunkesnis, bet jie gali 
ir turi raginti tai daryti savo išmokslintus vaikus, vaikai
čius, kurie gerai moka anglškai. Jų tarpe yra lengvai 
plunksną valdančiu, net žurnalistikos mokslus baigusių. 
Jie. galima sakyti, nusikalsta, jei amerikiečiams ar kurio 
kito krašto žmonėms neprimena apie Lietuvos bylą.

Nepraleiskime nė mažiausios progos atkreipti kitų 
dėmesį į pavergtosios Lietuvos reikalą.
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Širdies pirepuol’s, jeigu apsaugos priemonės nebus 
panaudotos tuojau pat, ištiks kas penktą vyrą ateinančių 
penkerių metų laikotarpyje. Perskaitę knygą

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
suži. osive. kad šiai ligai galite pasipriešinti ir jos išvengti.

Knygos kaina $3-75. Platintojams nuolaidos. Užsaky
mus siųsti leidėjo adresu: Mr. B. Gražuli*, 2546 Lorain 
Ave-, Cleveiand, Ohio 44113.

Ji gaunama ir Keleivio administracijoje.

Apačioje kairėje Medhi Ben Barka, Moroko kairiųjų 
vadas, pabėgęs iš ten i Paryžių, bet neseniai dingęs. 
Prancūzijos vyriausybė kaltina Moroko vidaus reikalu 
ministerį gen. Mohamed Oufkir (kairėj viršui), kad 
jis organizavo Barkos pagrobimą. Dešinėje Barkos 
brolis ir vienas advokatų eina į teismą. Dėl šio skanda
lo Moroko ir Prancūzija atšaukė savo atstovus.

Pro gyvenimo plyšius
J. Vik*

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas

Jis susilaukė išeivijos 
spaudoje pilno pritarimo. A- 
pie ji rašo jauni ir seni. Teli
ko tik dėti pastangas, kad 
galimai daugiau atvyktų lie
tuviu jaunuolių iš visų že
mės rutulio kampų, kur tik 
gyvenama lietuvių. Kartu ir 
iš Lietuvos! Tikrai, kaip bū
tų laukiami jaunuoliai ir iš 
Lietuvos, tik žinoma ne to
kie. kokius atsiųstų specia
liai parinkęs okupantas.

Neabejojame, kad Lietu
vos jaunimas jau žino apie 
šaukiamą Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą, kad 
bent radijo bangomis jo su
manytojai ir rengėjai pasi
stengė supažindinti jį su to 
kongreso tikslais ir jo pro
grama. Jei tai nepadaryta, 
tai dai nevėlu tas žinias tu
rimomis priemonėmis pa
skleisti "anapus“- Tokias ži
nias praverstų skelbti ne tik 
lietuviškai, bet per radiją

Aršus negrų priešas Alabamos 
gubernatorius George Wallace 
nebegali kandidatuoti trečią 
kartą, todėl jis pasiryžo į gu
bernatorius pravesti savo žmo
ną (viršuje).

ir rusų kalba, nes nemažas 
lietuvių jaunuolių skaičius 
"gyvena“ Sibire, o Ameri-i 
kos Balsas taip veikia, kad 
jis pasiekia ir tenykščius1 
klausvytojus.

Deja, kad kas iš Sibiro 
atvyktų, nugalėjęs visas 

Į kliūtis. — nėrs kn no sva
joti. Bet svarbu, kad tiek 

Lietuvos, tiek ir ištremtasis i 
i sovietinės Rusijos imperi
jos plotus mūsų žmogus ži
notu, kad užsieny gyvenąs 
lietuvių jaunimas nėra din
gęs savo tautai, kad jis nė
ra ištirpęs tarp svetimųjų ir 
kad jis užsimojęs milžiniš
kam žygiui i kongresą jo 
tikslų siekti ir juos vykdyti, 
kad iis jau gyvai tam ruošia
si net iš tolimosios Australi
jos. Pietų Amerikos, Euro
pos ir kitų šalių. Tos žinios 
sustiprins pavergtosios Lie
tuvos jaunimo dvasią, padi
dins Sibiro tundrose klajo
jančio jėgas ir vilti ir paska
tins jį tvirčiau tikėti, kad ir 
Sovietijos tironija nėra am
žina.

KOKIE MES PATRIOTAI?
Lietuvių išeivijos spauda; 

nusiskundžia skaitytojų ir, 
bendradarbių sumažėjimu. 
Bet daug sunkesnius laikus 
pergyveno spaudos draudi
mo metais spausdinami laik
raščiai už to meto Lietuvos 
sienų ir slaptai Lietuvoje 
platinami. Ir jų redaktoriai 
skundėsi skaitytojais ir ko
respondentais bei kitais 
bendradarbiais, kad vieni ir! 
kiti laikraščius apleidžia.

Prieš 70 metų Varpo nr. 1 
Vincas Kudirka štai ką apie 
tai rašė:

"Aš nemoku į-ašyt“. sako. 
Brolau 1 kaip gi tave, nemo
kanti rašyt, išleido iš gimna
zijos. ar iš kitos mokyklos, 
kurią pabaigei? Jei negali 
parašyt didelio daikto—ra
šyk mažą; jei negali para
šyt iš galvos — rink faktus, 
kurie po tavo akimis deda
si, versk kitų darbus ir taip 
toliau. Juk mūs padėjime ir 
mažiausias darbelis turi di- 
dėlę vertę. Sakyk: "nenoriu 
rašyt“, tai būsi teisinges
nis!“

"Aš neturiu ūpo“, sako ki
tas. Brolau! ar tu lauki ūpo

pildydamas ir kitas parei-1 
gas, kurios tau rūpi? Jeigu 
laikraščių padėjimas gulėtų' 
arti širdies, tai turėtum visa
da ūpą rašyti. Sakyk: "man 
nerūpi rašyt“, tai būsi tei
singesnis.

"Nebus užtektinai straips
nių. iki laikraštis negalės 
mokėti už raštus", sako tre
čias. Brolau! kada gi išmuš 
ta laimingoji diena? Ai- ją 
greičiau sulauksime, parem-! 
darni laikraščius, ar juos ap
leisdami? Ar turime laukti 
tos dienos, visai užmetę 
plunksnas? Rūpestis apie 
įaikrasčius tiesiai parodo rū
pesti apie idėją, vardan ku
rios laikraščius leidžiame-1 
Ar tai mes tik už pinigus 
mokėsime patarnaut myli
mai idėjai? Tai tik už rr.o-į 
krstį pataikysime kelt lietu
vystę? Tai mes-., patriotai- 
samdininkai!“

Praverčia ir dabar žinoti, 
ką prieš 70 metų rašė Vin
cas Kudirka. Juk tai ne taip 
jau seniai, o kiek mūsų gim
toji šalis ir visa tauta per tą 
palyginamai trumpą laiko 
tarpą pergyveno?!

Šiandien pavergtoje Lie
tuvoje spauda yra tik komu
nistų baudžiauninkė, girian
ti savo poną ir tik jo intere
sams tarnaujanti, nors ir lie
tuvių kalbos žodžiu kalban
ti. Tik užsienio lietuvių 
spauda yra laisva atvirai 
svarstyti savo tautos reika
lus. skelbti jos laisvės idėją. į 
Bet ar mes ją tinkamai re
miame? Ar mes ja tinkamai 
ir pilnai toje laisvės kovoje 
pasinaudojame? Ar ir mes 
nelaukiame, kad pirmiausia 
už tą mūsų žodi būtų tos 
vargingosios spaudos užmo-
keta?

Anot V. Kudirkos, kas iš
sižada spaudos, tas išsižada 
ir savo idėjos. Tai ir čia kyla 
klausimas: kas mes? Patrio- 
tai-samdiniai. ar idealistai? 
Pagalvokime kiekvienas sau 
atskirai ir visi kartu...

Dž laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą!

Broliai ir sesės.

Prieš keturiasdešimt aštuonerius metus Lietuvos Ta
ryba Vilniuje Vasario šešioliktąją dieną paskelbė Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo aktą. šis Lietuvos Tary
bos aktas anuomet buvo Įgyvendintas tikrovėje visų lietu
vių vieningomis pastangomis, dideliu pasišventimu ir ap
laistytas Lietuvos sūnų krauju dėl didžiųjų kaimyniniu 
valstybių pasipriešinimo Lietuvos Nepriklausomybės at
statymui.

1940 metais Lietuvą klastingai ir niekšiškai okupa
vus rusams—bolševikams, Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuviai labai jautriai pergyveno šią. tautos tragediją. Jie 
pirmieji skubėjo gelbėti Lietuvą, Įsteigdami tam tikslui 
Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri darė visus Įmanomus žy
gius Lietuvos laisvei atstatyt’. Tarybos tikslas buvo ir da
bar yra padėti Lietuvai vėl atgauti Nepriklausomybę ir 
valstybinį suverenumą, atsikratant žiaurios rusiškosios 
okupacijos. Amerikos Lietuvių Taiyba. iki šios dienos te
besiekdama šio didžiojo tikslo, atstovauja ir jungia visus 
Jungtinių Amerikos Valstybių lietuvius ir jų patriotines 
organizacijas.

1965 metais visi laisvojo pasaulio lietuviai giliu liū
desiu širdyje prisiminė dvidešimt penkerių metų Lietuvos 
pavergimą. Tada ir pats Lietuvos okupantas turėjo prisi
minti Vakarų laisvajame pasaulyje prieš jį veikiančius 
Įtakingus lietuvių politinius centrus ir jų vadovams nepa
gailėjo biaurių bolševikinių šmeižtų bei griebėsi prieš 
juos pačių šlykščiausių politinių priemonių. Dabar bolševi
kai tiek Lietuvoje, tiek laisvajame pasaulyje suaktyvino 
savo klastingas pastangas sukirš’nti lietuvį prieš lietuvį, 
kad suskaldytų lietuvių politinę vienybę. Bolševikai ir da
bar nepakeitė savo veido, ir jų plėšikiški tikslai liko tie 
patys, tik jie pakeitė savo taktiką, norėdami mus suve
džioti.

ŽEMĖS ŪKIS DAVĖ
DAUGIAU NEI TIKĖTA

JAV žemės ūkis yra toks 
našus, kad jis pagamina 
daug daugiau, negu jo gami-i 
nių galima suvartoti, todėl 
svarbesniųjų produktų ga
myba yra suvaržyta. Ūkinin
kams mokama už neužsėtus 
p'otus. bet vis viena pernai 
pagaminta 17'< daugiau, 
negu paskutinio penkmečio 
vidurkis.

Visa žemės ūkio gamyba 
vertinama 39 bil. dol.. išlai
dos 30.6 bil. dol., tuo būdu 
žemės ūkio produktų gamin
tojams liko 8.4 bil. dol. Be 
to, iš valdžios jie gavo apie 
pustrečio biliono dolerių.

Šiemet ypač padidėjo 
komų ir sojos gamyba- Pir
mųjų užauginta šiemet 4 
bil. bušelių, o sojos 853 mil. 
bušelių. Kviečių pagamintai 
1 bil. 353 mil. bušelių.

Pažymėtina, kad žemės ū- į 
kyje nvksta mažieji ūkinin
kai. todėl ūkiai vis stambėja. 
Jų savininkams žemės ūkis 
dabar tapo tokia pat biznio 
Įmonė, kaip bet kuri kita 
pramonės Įmonė.

Sibiro šalčių užgrūdinti ir narsiųjų Lietuvos partiza
nų—laisvės kovotojų dvasia ir ryžtu tebegyvenantieji 
pavergtieji broliai ir sesės Tėvynėje žino. kad laisvasis 
pasaulis nenutrauks kovos prieš bolševikinę tiraniją, sie
kiančią pavergti visą žmoniją, kol ji nebus nugalėta. A* 
merikos Lietuvių Taryba ragina lietuvius nepasiduoti jo
kiems bolševikų okupantų suvedžiojimams bei jų pink
lėms ’r pasilikti kietais ir ryžtingais kovoje už Lietuvos 
laisvę.

Prie* dvidešimt penkerius metu* žiaurieji rusiški bol
ševikiniai okupantai išžudė, apiplėšė ir ištrėmė ii Tėvyne* 
didelę mūsų tautos dalį* Dabar tie patys žudikai ar jų 
agentai grįžta vėl prie mūsų klastinga šypsena ir laisvojo 
pasaulio lietuviams siūlo bendradarbiavimų su jais. Bet 
me* juo* dar gerai atpažįstame, jie nėra pasikeitę, ir jų 
rankos dar tebėra kruvinos. Su musų tauto* žudikų atsto
vais mes niekada neturėsime jokių kalbų.

Mes bendradarbiausime tik su nepriklausoma ir lais
va Lietuva ir su visais lietuviais, tik niekada su komunis
tais* Mum* nereikia jokios okupantų rusų primesto* "Lie
tuvos Tarybų Socialistinės Respublikos“, ir su tokia negali 
būti jokio bendradarbiavimo.

Amerikos Lietuvių Taryba, pernai padariusi efektin
gų žygių prieš Jungtinių Ameirkos Valstybių — Sovietų 
Sąjungos konsularinės sutarties ratifikavima senate ir 
prisidėjusi prie akcijos ratifikavimą atidėti tolimesniam 
laikui, darys naujus ir papildomus žygus, kad senatas iš 
viso šios sutarties nepatvirtintų. Todėl minint Vasario še
šioliktąją turime priimti atitinkamas rezoliucijas ir jas 
pasiųsti Valstybės departamentui ir senatoriams, prašant 
konsularinės sutarties nepatvirtinti,

Amerikos Lietuvių Taryba š’Os Vasario Šešioliktosios 
minėjimo proga kviečia visu* laisvu, lietuviu* ir mūsų 
šaunųjį jaunimų, ypatingai š*ų Jaunimu Metų proga, įsi
jungti į šventų ir garbingų kovų ui Lietuvai laisvės atga
vimų ir kiekvienų kviečia būt’ gynėju.

GYDYS ALKOHOLIKUS

Turbūt niekur tiek nege
riama, kiek dabar Sovietų 
Sąjungoje, todėl ten labai o- 
pus ir alkoholikų klausimas.

Ten dabar ruošiamasi iš
leisti Įstatymą, kuriuo alko
holikai bus privalomai gy
domi, darbininkai bus bau
džiami, jeigu jie neateis į 
darbą arba blogai dirbs dėl 
to. kad yra neblaivūs.

Kova už Lietuvos laisvę — yra didysis mūsų tikslas. 
Todėl visi, be pažiūrų skirtumo, vieningai sujunkime savo 
širdis, rankas ir protus už Lietuvos Nepriklausomybę ir 
jos laisvę, tam tikslui nesigailėdami nei darbo, nei lėšų. 
nei pasišventimo.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

* tuAit.
1966 m. vasario 16 d.



Nr. 6. iybb m. vasario 9 d. V lM, a^’Wa AJtVX*J A V* w Puslapis riečias

KAA NIEKO NEVEIKIA. 
TO NIEKAS NEPEUUA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Pažinkime savuosius
Liet. Enciklopedijoje jo nėra, bet jis pats—ištisas tomas 

S. G.
(Tęsinys)

Keli stambesni dr. Edvardo 

Šerio gyvenimo bruožą*

prof. titulu mokyti laborato
rinio darbo medicinos stu
dentus magistro laipsniui įsi
gyti. Dirbo dvejus metus. 
Vėliau stojo i Marinų ligo
ninę Brightone, Mass.. chi
rurgo padėjėju.

Po šių ir keleriopai dau
giau čia nesum’nėtų darbų 
ir žygių mielas ir labai kuk
lus. paprastas, bet gilus ir 
nuoširdus lietuvis dr. Edvar
das Šeris apsigyveno savo
mis rankomis pastatytuose 
namuose ant aukštos stai-

takingą "dėdę“, o kur atei
vio darbininko vaikas mažo
je lietuviškoje kolonijoje to
ki "dėdę“ gaus? Tad mušasi 
pats savomis jėgomis: duo- 

arčiau susipažinti ir su pačiu ^a Prašymus net keliom me-
kaltininkų dr. Edvardu še- ^«'Zk^kamai gios pakriūtes Wikone. N-H- 
nu. Jo .šorį, nors ir trumpai, landa pakankamai _ (|aibo jr
esu jau minėjęs pačioje pra- Pnezascių atsakyti. Me, ne-
džioje, tai dabar beliko kiek ra vietos-., ilgas mokslas, 
arčiau susipažinti su juo pa- neišteksi pinigų, pasirink Ri
čių. Iš kalbos sunku spręsti, tą kurią mokslo šaką—-mie- 
iš kurios Lietuvos pakampės ^a^ priimsim..., ten pigiau, 
būtų kilęs, nes jis, kaip ir trumpiau... ir tt. 
daugelis mūsų buvusių dy- Bet jaunuolis irgi kietas 
puku, kalba bendrine, nepri-1 kaiP titnagas. Sukandęs 
klaosomybės laikais susifor- dantis imas* pirmo po ranka į
mavusia "kanceliarine“ tar- pakliuvusio darbo, dirba net kensni ar nudaręs
me. Kad jis būtų gimęs, au- Į>? valandų per dieną ir. 1 ę
gęs ir net mokslus baigęs A- klek susitaupęs. įstoja į Vie- aiun1“1 a •
merikoje. iš kalbos negalima nos universiteto medicinos 
nieko pajusti- Kalba lėtai fakultetą, Austrijoje.
(toks jau jo būdas), bet C*a nauji sunkumai: sve- "”.'7 ’7~’ 7 ." ~i

Pasidairius po namus ir 
erdvius miškus, dera kiek

varge panešus. ar negeriau 
buvo apsigyventi mieste, 
naudotis jo patogumais?— 
pesu žodžius klausimais. O 
jis j klausimą atsako klausi
mu: •

— Ar laimė ir džiaugsmas 
patogumuose ?! Ar žmogus 
jaučiasi laimingesnis suval-

Ir tą gera j*s padarė: Bos
tono lietuviams skautams

sklandžiai, be jokių svetimų tinta aplinkuma, svetima

ak ; ore r.euy Lamarr I»s Angeles krautuvėje i savo 
rankinuką ”įsidėje“ prekių už $S6. nieko už jas nemo
kėjusi. nors turėjo su savim $14.000 čeki. Ji buvo pa
gauta ir bus teisiama už vagystę.

WORCESTERIO NAUJIENOS

Išvažiavo į Lietuvą
Į Lietuvą išvažiavo And-

davė teisę nemokamai nau- rius Treinavičius, Birutės 
dotis jo erdviais miškais, Paprockienėg tėvas. Jis į

Vasario 16-sios šventei 
jau pasiruošta

Sausio 29 d. posėdy iš 
VVorcesterio lietuvių organi
zacijų tarybos pirm. Prano būriam lietuvių traukiant į 
Stanelio ir Vasario 16-sios JAV laimės ieškoti, nemaža 
minėjimo komiteto pirm. ju apsistojo ir Providence, 
Antano Šeškevičiaus prane- B-I., arba Dievo apvaizdos 
Šimų galutinai paaiškėjo, i mieste. Tada čia buvo jvai- 
ka*p šiemet bus minima Lie- 1 ĮŲ įmonių — tekstilės, ma- 
tuvos nepriklausomybės at- šinu ir kt.. kur buvo galima 
kūrimo paskelbimo 48 me- gau-i darbo. Dauguma atvy
tų sukaktis. kusių buvo dzūkai ir iš kitų

Ji minima vasario 20 d.' Liętuyos tolimesnių rytų. ki- 
2:30 vai. Lietuvių Piliečių ti ir tikrai lietuviškai kalbėti 
Klubo salėje f67 Vernon nemokėjo. Draugavo dau- 
St.). giausia su lenkais, priklausė

Meninę programą atliks JM draugijoms.
Meno Mėgėjų Ratelio cho- Vėliau jie suprato, kad ne 
ras. kuriam vadovauja muz. čia jiems vieta, pradėjo kur- 
Zenonag Snarskis. ir solistė ti savo draugijas. 1902 m. 
Nancy Milerytė-Miliauskai- buvo įkurta Šv. Jono draugi- 
tė. Kalbės kongr. Harold D. ja, o 1905 m. D.L.K Gedi- 
Donahue, Mass. senat. Vy- mino draugija. Tada abi 
tautas Pigaga, miesto valdy- draugijos turėjo gausiai na- 
tojas McGrath, kun- Jonas rių, šelpė savo narius ser- 

Sergantieji bronchitu, au- Jutkevičius, miesto majoras gant ir kitokiai nelaimei iš- 
sų, nosies ligomis, artritu, George A. Wells ir kt. t’kus. rengė prakalbas, gegu-

PROVIDENCE, R. I.

Dar vienas kapas
Prieš 60-70 metų dideliem

ARIZONOS LIETUVIAI

statvti pastatus jo paties JAV buvo atvažiavęs prieš etzęma ir kitokiomis sąna- Dalyvaus trimitų ir būg- žines. neatsiliko su aukomis
žodžių pnemaiaj, jokio ang- ’ sv^f. 1 PaPloclal Įr miško medžiaga, stovyklau- metus. Lietuvoje prieš porą n plaučių ligomis dairo- nu orkestras, lietuviai karo svarbiems lietuviškiems rei- 
liško žargono, jokio m»kčio- t.t. Bet ryžtingasis jaunuolis iškylauti, džiaugtis jau- metų mirė jo žmona, ten, sa- įi 1 saulėtą, gražiu Arizoną, veteranai su vėliavomis. kalams.
jimo ieškant reikiamo žo- greitai prasnaužia *r įsijun- 
džio- gia I mokslą.

O vistik jis yra jau New Po dvejų metų studijų už- 
Hampshirės vaikas, gimęs, griūva Austriją Hitlerio šar- 
augęs ir vidurinį mokslą ėjęs vuočiai, ir nuotaikos Vienos 
Manchesterv, didžiausiame universitete pagrindinai pa- 
N.H. mieste, nors paklaus- sikeičia. Grįžta namo mūsų
tas. iš kurios vietovės Lietu
voje yra kilęs, trumpai atsa
kė: Nuo Biržų...

Ak, gi iš kalbos nepaži
nau. kad ne dypukas, todėl i 
ir paklausiau. Tik toliau iš
sikalbėjus paaiškėjo, kad 
jau jo tėvas senelio bu-

mielas studentas ir vėl ban
do laimę Amerikoje. Iš kelių 
medicinos kolegijų pagaliau 
žinomoji Emoiy College. A- 
iabamoje. priima.

Apsidžiaugęs jaunuolis 
tuojau nuvažiuoja, įmoka 
260 dolerių (anuo metu tai

vo atvežtas vos 10 metų ber- buvo dideli pinigai) ir pra- 
niukas į Nevv Hampshirės deda lankyt paskaitas. Bet-, 
padangę. vos baigiantig antrai savaitei

— Tai kur išmoka* taip priėjęs dekanas pareiškia:
gražiai lietuviškai kalbė- ”Labai gaila... bet tamsta 
ti?— klausiu daktarą. negalėsi baigt* šios mokyk-

— Juk aš lietuvis, tai kaip los...“ Nustebęs mūsų stu- 
nemokėti? — steb’si dakta- dentas paklausė: kodėl? Bet^

natve. grūdinti sveikatą į ko, ir jis noris mirti ir būti 
gamtoje ir pratintis daiyti palaidotas greta žmonos.
gei a Uitiems. Pasikeitimai Darbininke

Kiek pasinaudos Bostono
lietuviai skautai šia daktaro Vyr. redaktorius Simas 
paslauga, parodys ateitis. Sužiedėlis dėl pablogėjusios

bet nedrįsta pasiryžti ten Įvairiose komisijose daly- 
vykti, manydami, kad bus vauja adv- Richardas Sara- 
sunku apsigyventi. J pas Antanas Šeškevičius.

Taip galvojau ir aš. bet Pianas Stanelis, Pranas 
pagaliau bronchito ir nosies Pauliukonis. Juozas Kra-' 
ligos spiriamas sėdau Ne- sinskas, Edvardas Meilus,

Bet laikas bėgo. gyveni
mas keitėsi, draugijų naria* 
vieni išvažinėjo kitur, kiti 
išmirė. Teko abi draugijas 
sujungt*. Tačiau ir ta opera
cija neapsaugojo draugijų 
nuo mirties, tik jų gyvybęPats daktaras, išeidamas sveikatos turėjo atsisakyti iš warke į lėktuvą ir po 5 su Julius Svikla, Julija Lend-

viso tur’ bent kokius užrak- nuoiis Kornelius Bucmys. ooo gyventojų, labai švarus, Pranas Račiukaitis ir kt 
tus. Kalbama, kad bus pakvies- dauguma namų nauji, mo- Petras Molis su skautais

bėra vos 
sausio

mėn- vienu balsu nutaila mi
nėtas draugijas uždaryti.

no pažintas dr. Edvardas še
ris sausio 10 d. ankstyvą ry
tą. palikęs namus ir miškus, 
iškeliavo į tolimąjį, pilną vi
sokiu pavojų Vietnamą gy
dyti žaizdų ir mažinti skaus-

.... . .. . , , . ,,.................. mų kiekvienam, kuriam tik
ras, tokį klausimą išgirdęs, tag_ tik patraukė pečiais ir; daktar0 pa<ralba bus re’ka- 

Girti nedrįsau, stebėtis nuėjo. ijnęa ir jo ranka pasiekia
būvo nepatogu, tai beliko tik Suerzintas tokios nedory-
giliai atsidust* pagalvojus, bės, viską palikęs grįžta na- 
kiek mūsų dypukų vaikų, at- mo ir paduoda prašymą 
vežtu čia dar gimusių Lietu- Montrealio universiteto me- 
voje, jau taip žydžiuoja lie- dicinos fakultetui, Kanado- 
tuviška* kalbėdami, kad net je- Č*a viskas (arba didžio

ji dalis paskaitų) prancūzų 
kalba. Vėl užgriūna naujas 
darbas pakankamai pra
mokti prancūzų kalbos.

Baigęs Montrealio univer-
Augdamas pastabus ber-į sitetą, grįžta namo. Paima- /pUOgtons!... Bet tai jau per skelbimo 48 metų s 

niukas gerai prisižiūrėjo ir mas į kariuomenę (jau vyko d r,»ivatus reikalas, ir čia minėjime. kuris šie 
giliai pajuto ta socialinę ir kaia^b bet gydytojo teisių Ra ?tatytJ ta~R

r - * - - - - dar negauna, nes... baigęs
užsienyje, tai įstoja į karo 
lakūnų mokyklą Tuscalooso- 
je, Alabamos valstybėje.
Baigęs šią mokyklą, buvo 
paskirtas lakūnu instrukto-

sunku klausyti.
Lengviau kupranugariui iš
lįsti pro adatos bulę, kaip 
ateivio darbininko vaikui 
patekti medicinos mokyklon

moralinę skriaudą, kokią 
patyrė senosios kartos atei
viai. Todėl jis visom jėgom 
stengėsi prisimušti kelią į 
savarankiškesni gyvenimą.

Vidurinį mokslą baigė, 
galima sakyt*, gerai.—bend
ru pažymiu virš 86. Toliau 
ryžosi studijuoti mediciną, 
bet čia sutiko sunkiai įvei
kiamas kl’ūtis.

Vagis ir pro sieną įsi- tas ir Pranas Pauliukonis iš dėmūs, ypač miesto vidury vykdys aukų Amerikos Lie- (javUs valdžios leidimą, tas
laužtų, o doras ir pro atviras Worcesterio- gražiai atrodo 10-30 aukštų tuvių Tarybai rinkimą. galutinai buvo įvykdvta šių
duris nekviestas neis. Lietuvos nepriklausomybės Pasatai. įdomios architek- Vasario 19 d. per vietos metu saUsjo 23 d~ Dar gyvi

Ir štai, iki šiol mažai k*e- minėjimą, vasario 13 dieną tūros’ ski,iasi nu0 kJtU mies- radiją kalbas pasakys adv. gencįia< draugijos nariai, iš-
statybos. Gyvenamųjų Antanas Mileris ir kongr. gigRį^ė apgailestaudami 

namų kvartalai daugiausia Harold D. Donahue. draugijos likimą, bet paten-
vieno aukšto, šviesios spal- Pranas Račiukaitis prane- Rjntj# Ra<i j0< suvaidino ne- 
vos. šė. kad vasario 27 d. 4 vai. maža vaidmenį lietuvybei

Gatvės vienos apsodintos popiet Šv. Kazimiero para- palaikyti.
palmėmis, kitos apelsinų, pijos salėje bus kitas minė-, 
citrinų medžiais ir oleandro- jimas jaunimui. Ten kalbas 
mis ‘ pasakys kleb. kun. J- Jutke-

Apsistojau pas lietuvius vičius. kun. J. Steponaitis. į 
rr.a. rrw Kašiibienės kūriniu (iuo. R’mavičius jų jaukiame 18 kun. A- Jonkauskas ir kt.

Baigdamas noriu pridurti. d? raarmun’m^Iikos)3pa- >>«>! Ba' ba' a <2148 Meninę programą atlik, jau-

Ji tęsis iki vasario 12.’ Buclteye Rd.). Malonūs n mas

bės paskelbimo minėjimas 
bus vasario 13 d. 4 vai. po 
pietų Webster salėje.

A. Kašubienė* paroda
Sausio 25 d. Grippi ir 

Waddell galerijoje (15 E. 
57 St.) atidaryta Aleksand-

Klubas gerai veikia

kad dr. E. Šeris net tris kar- 
tus aplankė Lietuvą, matė 
Kremliaus sienas, aplankė ir 
kaimvnu latvių sostinę Ry
gą. Vokiečių kalboje jis tiek 
pat stiprus, kaip ir lietuvių.
Kalba prancūziškai, nepar-
duosi ir rusiška*. O dar vien- Atsakau: Lietuvos r.epn- vėsinimu. Gyvenu kaip na 
gungis. Sakau, daktare, koks klausomybės atkūrimo pa- mje ia'pai prieinama kaina- 

sukakties parRe teko susitikti kelio-
i Siemet re"" liKa lietuvių. Išsikalbėjęs

giamas sekmad’enį. vasario 
Palinkėkime dr. E. Šeriui 20 d. Lituvių tautiniame na- 

gre’tai sveikam ir stipriam me (354 Pai k gt.). Jame tu- 
grižti, o kai grįš, surenkime rime visi dalyvauti, nežiūrė
tam tikras lietuviškas sutik- darni snigs ar lis. bus šalta

1914 m. buvo įsteigtas A- 
merikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos Klubas, kurio pra
džia buvo gana sunki, bet 
pamažu klubas išaugo ir su
stiprėjo. dabar jis turi gra
žų nuosavą namą. kuriame

šeimininkai viską paaiškino, i'
c? vš * * - automobiliu pavažinėjo po Išteka N. Milerytė

NEW BRITAIN, CONN. miestą ir apylinkę. Kamba- Sausio 30 d. Sunday Te-
Ruoškimės gausiai dalyvauti su Pilnai jrengta virtuve, !egram paskelbė, kad daini- yra baras ir erdvi salė Ir jo 

9 . šaldytuvu, maudyne, televi- ninkė Nancy Milerytė-Mi- senieji nariai nyksta, bet jų
Kame. Aišku, panlausite. zjja? ,adiju. oro šildymu ir Hauskaitė išteka už Juozo i vietas užima jaunieji. Šiuo 

metu valdyboje yra: pirm. 
Juozas Vaitonis, vicepirm. 
G- Aliukonis, sekr. Valteris 
Kohenas, fin. sekr. Ben. 
Straznickas, ižd. Algirdas 
Straznickas, direktoriai: V. 
Dzekevičius. R. Sparks. Juo
zas Kiela ir Zigmas Lukšys. 

B. Simonavičius

Kandroto. Vestuviniai var
pai jiems suskambėsią rug
sėjo mėnesį.

N. Miliauskaitė yra baigu
si Bostono konservatoriją, 
o Kondrotas Worcesterio

tuves. Ir matysite, kiek mes ar šilta- Vis* ateikime ir au-
. .........................visi tada pajausime džiaugs- ka paremkime laisvinimo

num-mokyto,u vienoje is Nepakenktu, jei vienas darbą.
Bahamų salų (jos vardo ne 1 - -

patyriau. kad lietuviai čia 
turi kiuba. pirko sklypą ir 
statys namus su sale. Yra ir jaunųjų kolegiją- 
Lietuvių Bendruomenės sky
rius. Rinks naują tarybą

Šiuo metu čia 60-70 laips- Balandžio mėnesį sukaks 
riu šilimos, saulėta, ramu, dvejj metai, kai buvo išrink- 
apelsinai, citrinos, greipsai ^a Worcesterio Lietuvių Or-

užsirašiau), Karibų jūroje.
Vėliau buvo pasiųstas į padėka už jo kilnu mostą 

Europą ir, būdamas vokie-

kitas jau dabar parašvtu jam Tą dieną 7 vai. ryto bus SXkabo^ -t k Rol
nors trumna iniškuti. kaip pamaldos. Sv.. Andrtėkaus ^t.iuotg^ Sd.ffių K,u£^

Maisto kainos kiek žemes- visų organizacijų sus’rinki-
Dar ir dabar, net po Ant- į tijoje. vadovavo ketvirtai 

rojo pasaulinio karo, Ame- medicinos laboratorijai, i- 
rikos gydytojai vra labai steigtai prie USAF (United 
kietai užsidarę ir apriboję; States Air Force) penktos 
savo prieauglių, o anuo me- grupės (Chief of Vn-us and 
tu padėtig buvo dar žymiai Rickettsial Diseases). 
sunkesnė. Reikia nepamirš- Pasibaigus karui paleistas 
ti. kad New Hampshirės iš kariuomenės, iš Vokieti

bažnyčioje už žuvusius lais 
vės kovotojus Lietuvoje ir 
Sibire tyruose, o 11 vai. už 
visus lietuvius, kurie kovojo 
ir kovoja dėl Lietuvos lais
vės atgavimo.

2 vai. popiet visų lietuvių
susirinkimas Lietuvių name. rigyti namus, štai Labanaus- 

Iš Lietuvos savo sūnaus jame kalbės kleb. Gaurans- kaitė iš Kanados atvyko su 
dr. Justo Petkevičiaus ap- kas. kun. Bitinas ir kt. Me- egzemos sugadintu veidu ir

(Pabaiga).

NEVV YORK, N.Y. 

Atvažiavo *š Lietuvos

nės. o vaisių ir daržovių per mas, kuris išrinks nauja ta- 
pusę. rybą. Visos organizacijos

Atvykusiųjų dauguma iš' prašomos atsiųsti savo atsto- 
Chicagos. Detroito. Kana- vus.
dos ir k*tur.. Jie stengiasi į- J- Krasinskas

valstija yra pati konservaty- jos nuvyko tiesiai i Šveicari-i lankvti atvažiavo jo motina njnę programą atliks muz. rankomis- Ten gydymas nie-
viausia visoje Amerikoje, ją *r Bazelio universitete dar Julija Petkevičienė, žinomo- Jono Beinoriaus vadovauja- ko negelbėjo, o čia po trijų
Tenai dar ir dabar "nauji į gilino medicinos mokslo ži- jo kalbininko Jono Jablors- ma? §v Cicilijos choras, or- metu ligos nei žymės nebel*-
yėjąi“ sunkiai prasiskverbia, nias. kio duktė. kestrai ir šeštadieninės mo- ko. Ji nusipirko namus ir gv-

Kartu su ja atvažiavo *r kyklos jaunimas- vena patenkinta,
dailininko V. K. Jonyno se- Minėjimą rengia ir kvie- žodžiu, poilsiui ir sveika- 
suo Monika Bubnelienė. £ja jame dalyvauti Ameri- tos pataisymui Phoen*x la- 

Cia jos žada pabūti apie kos Lietuvių Taiybos sky- bai tinkama vieta.

veja*
ir resnublikonai nepajudina- Grįžęs iš Bazelio, gavo 
mi, o ką jau bekalbėti, kas darbo John Hopkins univer- 
buvo prieš karą. siteto, Baltimorėje, Md^ hi-

Storiems ledams pralaužti i gienos ir viešo sveikatingu- 
reikia turėti gerus pečius, į-1 mo skyriuje Associates

AR TURITE KELEIVIO 
KALENDORIŲ 1966 M? 
Pasiskubinkite įsigyti, nes

gali pritrūkti!

Jo kaina tik 95 centai.
Patay Evans iš Miami. Ela., 120 
mėty amžiaus. Jis bus seniausias 
žmotjus. kuris naudosis "medi- 
care*’ draudimu.3 mėnesius. nus. P. N. J. K. Newarkietis i;
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Kas ten skraido lėktuvais? Maskva ir čia kišasi

Tikimasi, kad šiemet „Lie
tuvos atskiros aviagrupės“ 
lėktuvais pasinaudosią apie 
360,000 keveivių, bet Lietu
vos gyventojų jų tarpe tebus 
apie 60 ar 70 tūkstančių, ar- j 
ba du ar pustrečio nuošimčio 
visų gyventojų, — ir tai 
daugiausia bus aukštesnieji 
pareigūnai, turį tarnybinių 
reikalų Maskvoje ar Lenin
grade, nebūtinai lietuviai.

Palyginti nedidelė lėktu
viniu keleivių dalis bus skri
dę Lietuvos ribose, tarp Vil
niaus, Druskininkų, Kauno, 
Klaipėdos, Palangos, Šiau
lių, Panevėžio ar net Rokiš
kio, — yra lėktuvų linijos ir 
tarp šių vietų.

Žymesnę Lietuvon at- 
skrendančių ar iš Lietuvos; 
išskrendančių keleivių dali 
sudarys Palangos atostogi- 
ninkai, nes šiemet numato
ma atidaryti tiesiogines lėk
tuvų linijas į Palangą iš 
Maskvos >r Leningrado. 
Mat. Palanga jau spėjo pa
garsėti Rusijoje. Pereitą va
sarą ten atostogavusieji liu
dija, kad lietuviai Palangoj 
jau pasijuntą kaip nebežymi 
tautinė mažuma. Vyraujanti 
kalba Palangos atostoginin- 
kų miniose — rusų. Ryški iš 
Rusijos atvažiuojančių (ar 
atskrendančių) atostoginin- 
kų dalis esą žydai.

Iš Vilniaus jau penki di
desnio tipo sprausminiai lėk
tuvai (IL-14) kasdien skrai
dys į Maskvą ir atgal, du—Į 
Leningradą ir atgal. Į šiuos 
miestus iš Vilniaus ar iš jų 
į Vilnių skraidantieji tarybi-

Lietuvos lėktuvinių keleivių 
dalį.

Kaip geležinkeliai ar paš
tas, taip ir orinio susisieki
mo linijos Lietuvai (net ir 
„LTSR“) dabar nepriklau
so. Yra tik Rusijos Aeroflo
to padalinys, vadinamas 
„Lietuvos atskira aviagru- 
pė“. (Lietuvos tik todėl, kad 
Lietuvos teritorijoje įsitai
siusi)- Grupės vadas — N. 
Batalovas- Personalo didžiu
ma irgi rusai. Mechanikų 
bei kitų tarnautojų žemėje 
yra ir lietuvių, bet lakūnų— 
vos keli lietuviškomis pa
vardėmis. Tačiau to rusų ci
vilinės aviacijos padalinio 
vadui Batalovui (Paleckio- 
Naujalio parašu) yra suteik
tas „Lietuvos TSR nusipel
niusio transporto darbuoto

Vietnamo fronte daktaras šaukia nešėjus sužeistam 
kariui nunešti i ambulatoriją.

Anapus uždangos
Vilniau* dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

jo“ titulas. (Elta)

Lietuvaitė atstatys 
Karaliaučių

Karaliaučiaus miesto cent
ras greičiausia bus atstato
mas pagal lietuvaitėg pro
jektą. Kauno Politechnikos 
Instituto diplomantės 0. Kli
mavičiūtės diplominis dar
bas „Kaliningrado centro iš
planavimas ir užstatymas“ 
laimėjo pirmą vietą varžy
bose ta tema- Varžybose da
lyvavo Maskvos projektinės 
organizacijos ir Kijevo bei 
Lenuigrado architektai- Pir
ma vieta tam darbui pripa
žinta ir visos Sovietų Sąjun
gos aukštųjų mokyklų archi- 
tektinių darbų parodoje. 
(Ten du kauniečiai gavo ir 
antras vietas-premijas: V. 
Vizgirda — „Senamiesčio 
svetainės rekonstrukcija“ ir 
R. Mickus — „Visuomeninis 
kultūrinis centras Žaliakal
ny“).

Sako, netrukus pagal 0. 
Klimavičiūtės projektą bū
sią pradėti darbai Karaliau
čiuje (vad. Kaliningrade).

Leonas Gineitis, lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
Vilniuje vyr. mokslinis 
bendradarbis, sausio 18 d. 
įgijo daktaro laipsnį, apgy
nęs disertaciją „Kristijonas 
Donelaitis ir jo epocha“.

Kadangi dabar be Mask
vos sutikimo Lietuvoje dak
taro laipsniai nesuteikiami, 
tai ir disertacijos gynime 
Vilniuje oponentai buvo ne 
tik dr. Juozas Jurginis ir 
prof. Melchioras Račkaus
kas. bet ir „viešnia iš Mask
vos Pasaulinės lieteratūros 
instituto — I. Neupokoje- 
va“.

(Elta)

Pagerbė J. Indriūną

Prof. Juozas Indriūnas. 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikais buvęs Technikos fa
kulteto docentas ir Drobės 
fabriko inžinierius, sausio 
26 dieną Lietuvoje buvo pa
gerbtas jo 70 metų amžiaus; ’ 
sukakties proga, kaip pir
mas lietuvis tekstilės techno
logijos specialistas, literatū
ros apie tekstilę pradininkas 
Lietuvoje, tekstilės vadovė
lių ir monografijų autorius 
bei tekstilininkų mokymo 
organizatorius. Jam vado
vaujant, Kauno universite
te, vėliau Politechnikos ins
titute paruošta daugiau nei' 
400 inžinierių — pluoštinių 
medžiagų mechaninės tech
nologijos specialistų.

(Elta)

Troleibusai Kaune

Kaune nuo Naujųjų Metų 
pradėjo kursuoti naujai į-
rengti troleibusai. Troleibu
sų sistema Kaune buvo ma
nyta Įvesti jau prieš karą, 
bet įvykiai tuos sumanymus 
tada sukliudė.

(Elta)

Stelmužė* ąžuolą* dar gyvas

Stelmužės ąžuolas (Lietu
vos rytuose, Zarasų apskr.), 
kuris spėjama esąs apie try
likos šimtų metų amžiaus, 
apie CO pėdų aukščio ir 26 
pėdų apimties, tų apylinkių 
turistų atrakcija, kurį laiką 
sirgo '^senatvės liga“. Da
bar esąs restauruotas ir, ma
noma. išgyvensiąs dar kele
tą šimtmečių. (Elta)

ŠITAIP RŪPI ŽMOGUS

SOVIETŲ S-GOJE

Komunistai mėgsta skelb- 
i ti, kad pas juos žmogus la
bai branginamas, kad dar
bininkai ten laisvi. O štai 
gyvenimo tikrovė.

Tolimojo Azijoje Tadži
kistano respublikos sostinė
je nusižudė 18 metų tekstilės 
darbininkė Ozorkina.

Ji ir kitos nepilnametės 
mergaitės buvo priverstos 
dirbti naktį, nors tai įstaty- į 
mai draudžia. Kurį laiką pa
dirbusios, jos atsisakė naktį 
dirbti. Ozorkina, kaip tos 
„revoliucijos“ vadė, buvo at
leista iš darbo ir išvaryta iš 
bendrabučio, bet neatiduo
tas pasas, kadangi ji netu-j 
rėjo 7 rublių ir 50 kapeikų 
sumokėti už bendrabutį-

Neturėdama paso. ji nega
lėjo kitur gauti nei darbo, 
nei apsigyventi, todėl, taip 
porą mėnesių „pagyvenusi“, 
ji nusižudė.

Viršininkė, kuri mergaites 
vertė dirbti naktį, gavo pa
aukštinimą.

vieną gražią dieną tuoj po 
pusiaudienio suskamba tele
fonas. Pakeliu ragelį, o čia

Kad kiekvienam skaityto- Pirm« kartą rusiškai: 
jui būtų aiškiau, ką reiškia' ^as prie telefono? 
tos keturios raidės, turiu pa- — O kas klausia? —atsa- 
aiškinti, kad Sovietų Sąiun- kau.
goję šalia kariuomenės, ko- — Ne jūsų reikalas! 
kia mes visi suprantame, bu- — Jei ne mano reikalas, 
vo ir yra dar ir vadinamoji tai ir neskambinkit. — ir pa- 
vidaus reikalų liaudies ko- dedu ragelį.
misariato kariuomenė, gavu- Vėl skambutis ir vėl toks 
si vardą iš to komisariato ru- pat pokalbis. Tr vėl padedu 
siškojo pavadinimo pirmųjų ragelį.
raidžių junginio. Pagrindi- Skambina trečią kartą ir 
nis jos uždavinys buvo ir yra jau be jokios įžangos pa
naikinti „vidaus priešus“.
Kaip vėliau pamatysime, ši 
kariuomenė yra labai gausi, 
siekianti šimtus tūkstančių vykit į saugumą. (Pradžioje 
vyrų. suskirstytų į tris pa- dar nenorėjo pasivadinti tik- 
grindines „specialybes“: ruoju vardu, tai dangstėsi

1. Valdininkai (turi kari- nepriklausomybės laikų sau- 
ninkų laipsnius iki genero- gurno policijos skraiste), 
lų). kurių uždavinys planuo- — Jeigu aš jums reikalin- 
ti, organizuoti, daryti kra- gas. prašome pas mane at- 
tas, areštus, tardyti suimtuo- vykti. — atsakau. Bet ana- 
sius ir t.t. Tai NKVD sme- me gale telefono balsas kie- 
genys ir budeliai. (Tik pa- tėja ir tuojau pabrėžia: 
skaitykite K. Bielinio „Tero- — Jūs nejuokaukite, mes 
ro ir vergijos imperija So- laukiam iki 1 v. 20 min. Pa
vietų Rusija“, pulk. J. Pet- keliui paimkite leidimą,— ir 
ruičio, Tumo, E. Raštikienės, čia pasako, kur jį gauti.
H- Tautvaišienės ir kitų iš- Velnio darbas, manau, ir 
gyvenimus). užeinu į gretimą kambarį

2. Daliniai, kurių uždavi- pas bendradarbius, savo pa- 
nys saugoti suimtuosius, ir' dėjejus-

3- Daliniai, kurių uždavi- —-Šitoks ir va koks reika- 
nys lydėti suimtuosius ilgo- las, vyrai (jų buvo du), gal 
se kelionėse, pervežant juos kuris nueisite? — Tyla.—-GI 
iš vienos vietos į kitą. tu. Juozai?

Kiekviena šių grupių su- — .Tegu juos perkūnas, 
daryta atrankos būdu, ati- aš jų ir girdėti nenoriu, —ir 
tinkamai apmokyta, apreng- pačiupęs portfelį išneria pro 
ta, apginkluota ir aprūpinta duris.

PIRMOJI PAŽINTIS 
SU NKVD

KIEKVIENAS NORS PO 

LAIŠKELI!

Lapkričio 13-sios manifes
tacija jau praeityje. Tą ne
paprastą laisvės žygio dieną 
su džiaugsmu prisimena
me ir visi didžiuojamės — 
dalyviai, organizatoriai, rė
mėjai ir pasyvūs stebėtojai. 
Didžiuojamės jos pasiseki
mu, tačiau pasisekimas gim
do ir pavojus — besiHsint 
užmigti.

Kovos ryžtą, kurį pagim
dė Lapkričio 13-sios mani
festacija, turime nuolatos 
atnaujinti ir naujiems žy
giams užsimoti.

Pradėkime nedideliais 
žingsniais. Šios Vasario 16- 
sios proga kiekvienas lietu
vis teįsipareigoja parašyti 
po tiumpą laiškelį vietiniam 
laikraščiui bei kongresma- 
nui ar senatoriui, priminda
mas jiems, kad šią Vasario 
16 d- sukanka 48 metai nuo 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo, kad rusiškasis 
komunizmas jau 25 metus 
laiko tautą vergijoje, kad 
mes, —amerikiečiai, kana
diečiai ir kitų kraštų pilie
čiai, — reikalaujame, kad 
Jungtinėse Tautose būtų ke
liamas sovietinio kolonializ
mo klausimas ir kad rusų 
pavergtiesiems kraštams bū
tų suteikta laisvo apsispren
dimo teisė.

Turime įsisąmoninti, kad 
laiškai yra labai paprasta, 
bet nepaprastai veiksminga 
priemonė siekti savo užsi
brėžto tikslo demokratiškai 
valdomuose kraštuose. Iš
naudokime ją!

brėžtinai prakalba: „govo- 
rit saugumas“.

— Paimkit pasą ir tuoj at-

jų uždaviniams skiliais reik
menimis

— Gal tu. Vytautai ?— 
kreipiuosi į arti dviejų met-

Susikrovus didesnei jau rų aukščio jauną vyrą, bet 
užbaigtų tardyti bylų rieti- jis dar labiau ištįso ir kiek 
nei, dažniausiai iš pirmos pabalęs ėmė gintis: 
grupės vyrų būna sudaro- —Ne, ne. Na, kur aš čia... 
mos vadinamos teisinės ko- Einu. Ir nors pro šalį pra- 
legijos iš 3-5 asmenų, kurios ėjau, bet neužeinu į namus, 
sprendžia už akių bylas ir Ir k?’m gąsdinti be reikalo! 
skirsto bausmes nuo kelių i- Saugumu pasivadinusios 
ki keliolikos metų priverčia- NKVD vyriausia būsinė bu- 
mųjų darbų. Atlikę savo vo Vilniaus apygardos teis- 
darbą, šios kolegijos vėl nu- mo rūmuose, Gedimino gat-
stoja veikusios.

1940 m. rugpiūčio gale ar
vėje, priešais Lukiškių aikš
tę. Pats pastatas hiek Pana*

rugsėjo pirmomis dienomis šus į Bostono miesto biblio

Laikoma, kad vienas laiš-j ST. CATHARINES, ONT. 
kas atstovauja 100 panašiai Atvyksta Varpo chorą* 
galvojančių piliečių. Taigi,; Vasario 12 d. Varpo cho- 
nors ir nesudarydami įspū- ras> vadovaujamas muziko 
dingos daugumos, galime at- gt. Gailevičiaus, duos kon- 
siekti vertingų laimėjimų lie- certa slovakų salėje, Page ir 
tuviškos propagandos srity- We’land gatvių sankryžoje, 
je, jei dirbsime vieningai. j minint Vasario 16-ją, kurios

Šaukime į darbą visus se- iškilmes organizuoja Bend-' 
sės ir brolius, iki iš tėvynės ruomenės vaidyba. Su pa- 
išvysim maskolius! 'skaita atvyksta iš Toronto

visuom- veikėjas S. Kairys.
Varpo choras jau keletą 

kartų yra koncertavęs St.
Lapkričio 13 manifestacijo, 

organizatoriai

teką Copley cq., užima visą 
kvartalą. Užpakalyje raudo
nas namas prie Uosto gat
vės. tiesa, buvo privatus, bet 
NKVD ir jis buvo prijungtas 
prie jų užimto pagrindinio 
teismo rūmų pastato. Taigi 
visas kvartalas iš visų pusių 
atviras, be jokių pašalinių 
gyventojų.

Ant kiekvieno kampo po 
šautuvu ginkluotą sargybi
nį. Jie vienas kitą mato- Iš 
Vasario 16 d. gatvės (lenkų 
okupacijos laikais vadinosi 
Gegužės 3-sios gatvė) prie 
šoninių durų vėl sargybinis- 
Čia priemenėje sargybos bu
tas ir čia gaunu leidimą įeiti, 
kur esu šauktas.

Reikiamą vietą galima 
pasiekti ir vidaus korido
riais, bet ten pašaliečiam 
uždrausta. Einu pro didžią
sias duris iš Gedimino gat
vės. Čia vėl sargybinis. Su 
laiko. Parodau leidimą, pra
leidžia. Prasiveriu duris, 
priekinėje mažoje prieme
nėlėje, ka’p nelyginant di
džiulėje spintoje, vėl sargy
binis. Parodau leidimą ir 
tam. „Prochodite“, pra- 
švokščia. Praveriu antras 
duris — už poros žingsnių 
dvi ar trys pakopos ir toliau 
erdvi priemenė, ant viršuti
nės pakopos vėl sargybinis. 
Gale priemenės vieni platūs 
laiptai kairėn, kiti dešinėn, 
prie abiejų laiptų apačioje 
vėl po tokį pat sargybinį. 
Mane prie durų stovėjęs 
sargybinis nukreipia į kairę. 
Kairysis sargybinis vėl tikri
na leidimą, nors gerai matė, 
kaip tikrino anas, prie durų 
stovėjęs, ir liepia lipti aukš
tyn. Pakilus į antrą aukštą, 
vėl sargybinis ir vėl tikrina. 
Pagaliau pasiekiau kambarį, 
regis 133 ar 155, pasibel
džiu-

— įeikite! — atsiliepia 
rusiškai.

(Bus daugiau).

Catharines mieste, kur su
važiuodavo gausiai lietuvių 
iš Niagaros pusiasalio. Praė
jus keleriems metams, ir vėl 
visų lietuvių mėgiamas gar
susis Varpo choras atgaivins 

Amerikos Lietuvių Taiy- lietuvio sielą. To pusiausa- 
bos skyrius, kuriame savo ho lietuviai yra jau išsiilgę 
atstovus turi ir abi lietuvių melodingų lietuviškų dainų.

LAWRENCE, MASS.

Visi kartu minėsime 

Vasario 16-tą ją

parapijos, Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 48 
metų sukakties minėjimą 
rengia vasario 13 d. 3 vai- 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje (47 Berkeley gt.). Pa
grindinis kalbėtojas bus 
kun- Juozapas Venckus. Be 
to, kalbės miesto atstovas. 
Thomas Lane, J. Urbonas, 
tautinės parapijos klebonas 
kun. Julius Gaspariūnas ir 
prel. Pranciškus Juras.

Meninei programai vado
vauja vargonininkas Jonas 
Narkus.

Po minėjimo žemutinėje 
salėje bus vakarienė. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvau
ti minėjime ir vakarienėje.

Alto prezidiumą sudaro 
pirm. J. A. Stundza, sekr. M. 
Stonie ir ižd. Uršulė Penku- 
sienė-

Mirštame

Šiais metais Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
48-ta sukaktis bus minima 
įsijungiant ir jaunimui. Jau
nimas, gyvenąs laisvajame 
pasauly, yra pasiryžus, pra
dedant šiais metais Vasario 
16-sios minėjimu, rinkti pa
rašus po peticija, reikalau
jančia laisvės Lietuvai- St. 
Catharines mieste jaunimo 
atstovu yra Rimas Paulionis. 
Šis jaunimo žygis yra svei
kintinas ir remtinas. Dide
lių laimėjimų gal neatsieks, 
bet svarbu tai, kad į Lietu
vos reikalą bus atkreiptas 
žmonių dėmesis. Kadangi 
viešosios opinijos tribūna 
meistriškai naudojasi komu
nistų agentai, tai kaip tik y- 
ra reikalinga duoti jų mela
gingai propagandai atkirtį. 
Viešosios opinijos sukėli
mas prieš pavergėjus yra 
didelė moralinė pagalba 
kenčiantiems komunistinėje

Sausio 25 d. mirė Alber- į vergijoje. Atsimmkime,ka,p 
tas Lapinskas, 46 m. amž., fe,ks™n«“ Llet“val buv0.’
čia gimęs ir augęs, bet pa" 5 •

JAV lietuvių emigracija Įtei- 
kė JAV prezidentui peticiją

vadovavęs draudimo agenl su čml.l,onu .su™P.ara?£ 
X- - r 6 Suor metais Vasario 16-

T x.. , tosio* minėjimas St. Catha-Jaunysteje vehonis buvo 
pasižymėjęs

. rines mieste įvyks vasario 12
» ,. . sportininkas, j y vai- vaj{ Slovakų salėj-

net šokimo j tolį mokinių re- Dalyvaukime visi. pareikš- 
ordo čempionas, dalyvavo; damį protestą prieš dabarti- 

antrame pasauliniame kare. ni Lietuvos okupantą rusą.
I atsargą išėjo kapitono pasirašydami peticiją, kuri 
laipsni pasiekęs Jis paliko bus įteįkta jungtinėms Tau. 
žmoną, motiną Oną ir sese- toms reikalaujant Lietuvai
n-

Sausio 25 d. mirė 79 m. 
amžiaus Jurgis Kapeika, 
gyv. N. Andovery. Velionis 
paliko žmoną Rožę, sūnų 
Antaną, posūnį John Bar- 
bette ir dvi podukras — O- 
ną Bates ir Mariją Smith.

Sausio 26 d. mirė Boleslo
vas Brank. 81 m. amž.. gi
męs Ukmergėje. Jis ilgą lai
ką turėjo mėsos krautuvę- 
Paskutiniuosius 19 metų gy
veno N. Andovery. Paliko 
brolį Antaną, gyv. Cam
bridge, Mass-

M. Stonie

laisvės. J. Š.
f,

DOVANŲ SIUNTINIAI
I LIETUVĄ
Siųskite per 

INT ERTR A DE 
EXPRESS CORP.

Nupirkite prekes kur norite ir 
atneškite ar pasiųskite jas 
mums. Už tai nieko neimame. 

Mes garantuojame 
GREITĄ IR PATIKIMĄ 

PATARNAVIMĄ 
Mes išsiunčiame siuntinius ne 
vėliau kaip per 48 valandas ir 
jums prisiusime pašto kvitą 
Visi siuntiniai yra pilnai ga
rantuoti ir apdrausti. Prista
tymui įrodyti mes parūpinam 
gavėjo pasirašytą kvitą. Siųs
kite savo siuntinius per mūsų 
įstaigą ir jūs įsitikinsite: 

niekur nėra geresnio 
patarnavimo.

INTERTRADE 
EXPRESSCORP. 
125 East 23rd. Street 
New York, N.Y. 10010

PINIGAI J U.S.S.R.

Jus esate saugus 
tik su firma kuri 

turi leidimą
TIKTAI GRAMERCY duoda 
jums tuos visus patarnavimus 
ir garantijas.
PILNA GARANTIJA: Visi 
persiuntimai yra pilnai garan
tuoti ir apdrausti.
TURI Bankų ir Apdraudos 
Departamento LEIDIMĄ. 
APDRAUSTA: $20,000.00 
TIESIOGINIS Užsienio Pre
kybos Banko Maskvoj AGEN 
TAS.
GREIČIAUSIAS pristatymas 
Išmokama maždaug per 14 
dienų. IŠMOKAMA PILNAI. 
Be jokių atskaitymų. GRA. 
MERCY visada duoda jums 
oficialų U.S.S.R. kvitą, pasi
rašytą gavėjo.

Kursas 9 rubliai už $10.00 
Iki $30 — $2.75.
Virš $30 — 107< 

GRAMERCY SHIPPING, Ine. 
744 Broad S t.. Newark. NJ.

Rašykite angliškai ar rusiškai 
pilnų maisto, audeklų ar do
vanu katalogu.
PUIKIAUSI VAKARŲ VLST 

MAISTO PRODUKTAI 
Gr. 306—VVholesome—$21.50
18 sv. kvietinių miltų, 6% sv. 
ryžių, 4,/> sv. cukraus.
Gr. 304 Family Cheer $23.00 
15% sv. kvietinių miltų. 9 sv. 
cukraus. 2%. sv. džiovintų 
vaisių, 2%, sv. razinku.

GRAMERCY
118 E. 28th Street 

New York. N.Y. 10016 
ĮSTEIGTA 1945
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Įkalbėjimas 
Maikio sn Tėvo

IKI KO ISS1GIMSTA
I BAŽNYČIOS "MOKSLAS“

Katalikų teologai neišapren- 
džia, ar čerepoką galima 

valgyti penktadienį

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

-Alou, Maik! Tai tu dar prastas drabužių skalbimas.
gyvas?

— Ar tėvas norėtum, kad
aš būčiau nebegyvas?

ar ne?
— Nu. čia tu gerai atspė

jai. Ale aš tau pasakysiu,
— Nosar, aš to nenore- kad toks skalbimas tik Lie- 

čiau, ale aš mislinau, kad ta- tuvoje yra paprastas, kai
ve zavierūka galėjo kur nu 
nešti.

— Kokia "zavierūka“ ?
— Ar tavo knygoje tokio 

žodžio nėia?
— Nėra. tėve.

Kur žuvys medžiuose laipioja
KUR GYVATĖ GALI OŽĮ SU RAGAIS PRARYTI

Neįtikėtina, bet tokių kraštų mūsų žemėje yra. Tokių 
gyvačių ar žuvų galite rasti, jei r.uvyktumėte į tropikinę 
Aziją, į tuos kraštus, kurie šiandien kiekvieną dieną mi
nimi — Vietnamą, Laosą, Siamą ir kt. Tai ta Azijos dalis, 
kuri yra prie žemės pusiaujo (ekvatoriaus).

Vietname jau seniai eina karas. Jis vis didėja- Jau 
beveik 200.000 amerikiečių karių ten sutraukta. Be abe
jonės, yra ten ir vienas kitas lietuvis, su ginklu rankose 
pastojęs kelią komuni zmui. Laikraščiai dažnai mini te
nykštes džungles, kuriose kariaujama su vietos komunis-

čTrepoką"* (terapinąT'penk-1 ta~ ir ^CmS * pagalbą ateinančiai^ iš kitur, bet mes mažai 
tadieniais gali valgyti visiš- težinome. kas tos džiunglės yra. ir ne viename kare 

Europoje buvę kariai neįsivaizduoja, kokiose sąlygose ten,

Apie tai "Naujienos“ sau
sio 17 d. šitaip rašo:

"Žuviena ar paukštiena, 
tegul tikintieji patys pagal 
savo išmanymą sprendžia,— 
tokią išvauą padarė Balti
morės arkiaiocezijos teolo
gai po Lavvrence kardinolo 
Shehan iš Baltimorės pareiš
kimo, kad Romos katalikai

kai ramia sąžine.
"Kaip tuomet su varlės 

kulšimis, vėžliais, austrėmis, 
vėžiais ir kitokiais pusiau 
vandenyje, pusiau sausumo
je gyvenančiais ropliais?—' 
klausia susirūpinę tikintieji.' 
Ar juos skaityti prie žuvie- 
nos. ar paukštienos, ar kiau
lienos?

"Kardinolas Shehan, kurs 
ir Vatikano santaryboje lai
kėsi su pažangiuoju sparnu, 
pusiau šypsodamasis pasa
kė, kad Marylando katali
kams vieną dieną — penk
tadienį—"pasninkauti“, tai 
yra susilaikyti nuo gyvulie- 
nos nesudaro jokios aukos, 
turint tokią gausybę geriau
sio jūrų maisto.

"Pasirodo, iki šiol dauge
lis katalikų neturėjo net su
pratimo, kad jie roplius gali 
penktadieniais valgyti. Kai 
kur, pvz- New Orleans kata
likai ii- antieną skaito prie 
žuvienos, kadangi antis, gir
di, didesnę amžiaus dalį 
praleidžia ant vandens, dėl

moterys neša žluktą i so- 
džeiką ar i upę ir ant lentos 
padėtą drabužį kultuvėmis; to galima be "grieko“ valgy- 
velėja. Bet Amerikoje tas' ti penktadienį, 
nėra paprasta, ba čia ir so- "Pagaliau arkidiocezijos 
dželkų nėra- Čia žluktą išminčiai teologai nuspren- 

- J —katalikui— Nu, taį aš tau išvirozy- skalbia mašinos. Gaspadinė de palikti pačiam kata
• r/ irvn onbico riroknainc i močinnc HDSlSDl’GStl. KUFl ITieiSčlsukiša drabužius į mašinos apsispręsti, kuti mėsa yra

_________ kada pilvą, paleidžia lektriką. ir žuvis ar gyvulys. Tokie ska-
vėjas dūksta kaip girtas ir raidavei viskas gatava, nors neštai, kaip terapinai (čere- 
varo sniegą į visas skyles. O kartais išeina tik skutai- P°kai), varlių kojos, bang- 
šiomis dienomis oras Bosto- Taip ir su mano bielyzna at- žuvęs ir pan. nesą galimi pri- 
ne taip siuto kad ne vienas sitiko prieš Kalėdas. skirti prie bažnyčios drau-
ir smertį gavo. Taigi aš bi- — Kas atsitiko? dziamųjų produktų, kadangi
jojau, kad ir tau taip neatsi- — Nu. gaspadinė pasisiūlė varlės priklauso prie amfibi- 
tiktų. Jes, Maiki, buvo pašė- išskalbti. Sako, nusivilk savo j^K bangžuvės prie gyvulių,

siu. Zavierūka, Maiki, 
toks oro pasiutimas

yra

lusi zavierūka.
— Bet "zavierūka“ ne lie

tuviškas žodis. tėve.
— O kaip būtų lietuviš

kai?
—Lietuviškai sako: pūga 
— Ne, Maiki, pūga reiškia 

papūgos vuodegą, antrą pa
pūgos galą. Jessa!

— Nekalbėk niekų, tėve-

dortinus rėksus, tai įkišiu į 
mašiną. Ir Įkišo. Paspaudė 
kur reikia, ir mašina suūžė, 
kaip melnyčios girnos. Bet 
kai paskui išėmė, tai jau ma
no marškiniai neturėjo vie
nos rankovės, o iš kelnių li
ko tikti viena kiška. Tai vot, 
ką padaro mašinos. Ir žmo
nės vistiek jas perka. Mat, 
tokia jau mada — mašinų

o teipinai prie roplių..?

SOVIETINIS JUOKAS
Mitinge darbininkas Pet

raitis paklausė pirmininkau
jantį partijos pareigūną, ko
dėl Lietuvoje, žemės ūkio 
krašte trūksta valgomųjų 
dalykų.

Pirmininkaujantis atsakė,
— Nesisprečyk. Maiki. anr?fus> jejgu tu mašinos ne- kad jis paklausius partijos

Lietuviškai aš moku gerai. turj taj netinki į gerą sekretoriate ir kitame susi-
— Ne, tėve. gerai nemoki, klumpaniją. Girdėjau, kad rinkime duosiąs tikrą atsa-
— Nu, ale tu manęs nepa- yra išrasta ir daugiau maši- kyroą. 

mokysi. Greičiau aš turėčiau nų žluktą užbaigti. Kai vie
ta ve pamokyti. Kai paklau- na mašina išskalbia, tai kita 
siu ko, tai ir nežinosi, ką at- išdžiovina, o trečia išprosi-

na, jei kas liko dar nesu
malta. Rankiniai prosai jau

sakyti. Ot. ar žinai, kas yra 
sodželka?

— O tėvas ar žinai ?
— Šiur. kad žinau. Plun-

Kitame susirinkime pirmi
ninkaujantis neprisiminė 
Petraičio klausimo, ir. kai 
priėjo prie darbotvarkės 
punkto "Klausimai ir atsa
kymai“, tai visi tylėjo. Tik 
po kurio laiko vienas išdrįso

nebereikalingi. Gal ateis to-
__ _ kie laikai, kad ir rankos bus

erės parapijoj'* prie kožnos nereikalingos. Ai bečių. i paklausti: "O kame yra Pet-
, __ ___ i irUre-ri foro ronVri? raitis?“.

Pirmininkaujantis
vanduo. Moterys tenai žluk- jos bu« dar miklesnės, ge

riau išlavintos, nes be ran
kų niekas ir mašinų nepada-

tą skalbia, o antys varles 
gaudo. Kiti tokį pleisą vadi 
na linmarka, ba 
nai linus merkia.

— Bet k’ek aš žinau, tėve,

rudenį te- rytų.
— Vot, Maiki. pradėjom 

apie lietuvišką kalbą, o pri-

1 jo
klausimą neatsakė, bet nu
manu. kad Petraitis už ne
vykusi paklausimą jau gavo 
tokį "atsakymą“, dėl kurio 
jis negalėjo į kitą susirinki
mą ateiti.

tai tokia vandens duobė Lie- ėjom prie mašinų- Bet jeigu 
tuvoje vadinasi ne sodželka, tu toks kytras, tai išvirozyk,
bet kūdra

— Jeigu kas ją taip vadi
na, tai gal tik kokie zanavy

kai p mašiną pavadint’ lietu
viškai ?

— Mašina, tėve, yra bend
kai ar zanemunčikai. bet ras tarptautinis vardas to- 
plungišk’ai žemaičiai mano kiems prietaisams, kuriais
laikais sakydavo: sodželka. darbui pritaikoma energija 
Jeigu tu nežinai, tai gal ne- vordn
girdėjai .ir kas yra žlugtas.
Ar gali išvirozyt, kas tai do 
biznis?

— Man rodos, tėve, kad 
tai nėra joks biznis, bet pa-

Pavyzdžiui, lokomotyvą, ku
ris ga? o jėga veža traukinį, 
vadiname garvežiu, o mo
torą, kuris sprogstančio ga-

tolimoj tropikinėj Azijoj, tenka kariauti.
Ten klimato sąlygos visiškai kitokios. Indokinija į 

(seniau Prancūzijos kolonijos, dabar Vietnamas. Laosas, 
Kambodija), Tailandas-Siamas — džunglių kraštai. O 
džunglės tai tropikiniai miškai, tai vietos, apaugusios 
susiraizgiusia, neįžengiama augmenija, kuriai būdingi 
dideliais mėsingais lapais ir ryškių spalvų žiedais auga
lai. Šituose tankumynuose aidi nenutrūkstamas paukščių 
bei žvėrių balsų ir vabzdžių zvimbėjimo triukšmas.

Čia veisiasi tūkstančiai rūšių uodų, musių, žiogų ir ki
tokių vabalų, kurių įkandimas pavojingas žmogaus gyvy
bei ir sveikatai. Čia. galima sakyti, kiekviename žemės 
grumste knibžda įvairios skruzdės, gausiose pelkėse pilna 
siurbėlių, nuo kurių negali tikrai apsaugoti net geri odi
niai batai, nes kariams kartais tenka braidžioti po vande
nį ir dumblą virš aulų ar net iki juosmens.

Indokinijoje oras nepastovus. Ten kasmet iškrinta 
tiek daug kritulių, kad net sausros laikotarpiu oras pilnas 
drėgmės. O būna metų, kada lietaus tebūna daug mažiau, 
negu paprastai, ir, priešingai, kartais prilyja tiek, kad 
upės pavirsta ežerais.

Vandenyno įlankose susidariusiose pelkėse ar upių 
pakrančių klampynėse knibždėte knibžda daugybė to
kių gyvių, kuriuos mums, tų kraštų nemačiusiems, net ir 
įsivaizduoti sunku, ir patikėti jų sugebėjimams neįma
noma. nes visa tai nepanašu, ką esame kada regėję.

Pavyzdžiui, mokslininkas dr. Lukas rašo, kad jis, 
tyrinėdamas tų purvynų gyvūniją, pastebėjo žuvį, kuri 
išlindo iš dumblo ir įlipo į netoli augusį medį. Tenai ji 
pabuvojo kurį laiką, lyg gėrėdamasi geru oru, ir neskubė
dama vėl iššliuožė iš medžio, prišli aužė prie vandens ir 
pelekais susišlapino gaivą, lyg būtų perdfeug sušilusi. 
Tai tokia žuvis, kuri, išlindusi iš vandens, žiaunose sulaiko 
tam tikrą vandens kiekį ir, kai ta atsarga pasibaigia, vėl 
lenda į vandenį.

Tropikinės Azijos upėse ir jūrų pakraščiuose daugy
bė krokodilų- Jūrų pakraščių krokodilai yra patys pavo
jingiausi. Upių krokodilai, nors irgi plėšrūs, bet vietos 
gyventojai kai kur mėgsta juos net valgyti. Jie tuos kroko
dilus gaudo savotiška meškere, prisikabinę ant kablio 
antį ar kurį jauną gyvuliuką.

Indokinijos pusiausalyje yra dar ir tigių, bet jie jau 
nyksta. Jau beveik išnyko raganosiai, o dar likusieji įsta
tymu draudžiami medžioti. Tigrai, kurie sutinkami Viet
namo džunglėse, nėra žmogui taip pavojingi, kaip įprasta 
manyti. Tigras puola žmogų tik tada, kai jam pačiam gre
sia pavojus arba tada, kai jis dėl ligos ar senatvės nepa
jėgia pasivyti antilopę ar pasigrobti iš vietos gyventojų 
kurį nors naminį gyvulį.

Kai kuriose Indokinijos dalyse yra milžiniškų, net iki 
20 pėdų ilgio, gyvačių — pitonų. Savo auką jos smaugia 
aplink ją apsivyniodamos ir pasmaugtą nekramčiusios 
praryja su oda ir kaulais. Išalkęs pitonas nevengia ir viš
tos. bet šiaip gali praryti ir leopardą, gi ožį gali nuryti su 
ragais ir kanopom. Suvirškinęs maistingas dalis, jis "atsi- 
riaugėja“ ir, kas liko "nesuvirinta“, išmeta laukan. Dides
nę auką jis įyja visą vai andą ar ilgiau, o paskui guli ne
judėdamas išsipūtęs ir virškina.

Tropikinėje Azijoje kai kurių pitonų žmonės nelaiko 
pavojingais, kartais juos laiko net namuose, kaip nami
nius gyvulius—katę ar šunį.

Tropikinės Azijos drambliai pamažu nyksta. Jie ne
benaudojami karo reikalams, nes labai bijo patrankų šū
vių. Paskutiniai "kariniai dramblių daliniai“ buvo "demo
bilizuoti“ Anname 1882 metais. Indijoje juos naudoja dar 
pasijodinėti Įvairių iškilmių proga ar šiaip pramogų rei
kalui. Ten dar apie 3,000 dramblių naudojami darbui- 
Kai kuriuos darbus jie atlieka geriau negu tose aplinkybė
se mašinos, noi-s jie suėda kalnus ryžių ir kito pašaro. Že
mei arti Indijoje dramblys yra labiau pageidaujamas ne
gu traktorius. Jis dirba per dieną tik 4 valandas, o atosto
gų turi per metus 3 mėnesius.

Vietname ir kitur dar yra laukinių šunų, labai pavo
jingų, panašių į šiaurės vilkus. Tai tikrai plėšrieji žvėrys.

Jacąueline Kennedy, nuvykusi j 
Šveicariją slidėmis pačiužinėti, 
lankėsi ir Romoje. Popiežius ją 
priėmė privatinėje audiencijoje.

NEBEREIKĖS PAGIRIOTI

Baltimorės daktaių gru
pė jau prieš kelerius metus 
išradusi vaistus, kurie paša
liną pagirių nemalonumus. 
Jie juos išbandę ir sako, kad 
pakaks vieno žirnelio, kad 
pagiriom sergantis pamirštų 
atgailos kančias, jį kratan
čias dėl vakar priimto skys
to džiaugsmo pertekliaus...

Tokiems kankiniams tai 
bus tikra Dievo palaima...

TRIJŲ PĖDŲ KUNIGAS

Thailande (Azijoje) gy
vena 50 m. amžiaus budistų 
kunigas Phra Achan Yean, 
kurio ūgis tik 2 pėdos ir 6 
coliai. Tai žemiausias kuni
gas tame krašte, o gal ir vi
soje mūsų žemėje.

DOVANOS
už naujas skaitytojas

KIEKVIENAM MŪSŲ BIČIULIUI, SURADUSIAM BENT 
VIENĄ NAUJĄ METINĮ "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ 13 ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO "LIETUVA BUDO“ ir “TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir “PENKTIEJI METAI“
NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI "KELEIVĮ“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—-duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001

v . - - zoIį™ eneJFja var0 a^t0- yra° dar lokių žmogui pavojingų juodųjų panterų, lauki
Mes panašaus vardo netu- mobilų vadiname varikliu; J

rim, ir nereikia, nes mašina aeroplaną vadiname lėktų- nn» vigada yra juse visa(ia kas nors juda.
yra geras, visų suprantamas 
ir visų vartojamas žodis. Ta
čiau mes turim gerų pavadi
nimų atskiriems prietaisams.

vu. instrumentą — įrankiu 
ir taip toliau.

— Ale neužmirš, Maiki,
knibžda, šliaužia, šokinėja, visvien ar tai pavojingi ar ne
pavojingi žmogui sutvėrimai. Ten visa žydi, kvepia arba

kad zavierūka nėra pūga. , dvokia dvėseliena, kaip rafflezia Amoldi, pats didžiau-

sias žiedas su baltai taškuotais lapeliais, kurio biaurus 
dvėselienos kvapas sutraukia vabzdžius.

Tropikinėje Azijoje yra daugybė didelių ir mažų paukš
čių, įvairiausiom spalvom pasipuošusių ir įvairiausiais bal
sais čiulbančių ar rėkiančių, reto grožio peteliškių. įvairių 
bičių ir vapsvų bei įkyrių uodų.. Žmonės džunglėse ir pel
kėse gali gardžiuotis skaniausiais vaisiais, bet... gali staiga 
susirgti ir įvairiomis tropikinėmis ligoms ir baisiu tropiki- 
niu drugiu. Ten dar daug paslapčių, kurių žmogus dar 

5 neatidengė.
(Pasinaudota E. Grotu).
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MOTERŲ SKYRIUS
PETRAS RIMKŪNAS

Ašis
Petras Rimkūnas gimė Saločiu vaisė. 1913 m., žavo 
Austrijos sostinę Vieną bombarduojant 1944 m. Atski
rais leidiniais yra išleidęs novelių rinkinį Kiemenų kai
mas ir pasaką vaikams Našlaitėlė.

(Tęsinys)

—Aš tau nedovanosiu, mūsų gyvenimo ėdike... — ne
rimo Morkūnas, keldamasis nuo žemės. Su grasinimais 
atskubėjo ir Moskūnienė. lūžusios ašies nusviesta į griovį:

— Mūsų meitėlius maru užleidaiAk, kaip šoną gelia.
— Tu sumanytum, mus šaukšte paskandintum!—per

rėkė pačią Morkūnas— Tu avižas rūdimis užleidai, bur
tininke. tu mūsų miežius be laiko nudžiovinai.

— Kaimynai, — kalbėjo susijaudinęs Tamulaitis,— 
puolate tą, kuris jums visuomet norėjo gero. Ar aš kaltas, 
jei Dievas siuntė nelaimes?

Morkūnas nieko neatsakė. Greit sumetė i ratus išmes
tą gūnią, sėdynę, botagą, nulaužtą ašį su ratu. Sugurino 
arklį. Važiuoti buvo neįmanoma: pakrypę ratai pasivdko 
ir vos nenusikėlė.

— Reikia medį pririšti, kaimyne, — patarė Tamu
laitis ir. peršokęs per griovį, nuo geležinkelio atnešė mie
tą. Abu kaimynai tylomis plušėjo rišo mietą lūžusio rato 
vietoje. Morkūnienė nustebusi stovėjo ir žiūrėjo, kartais 
susiimdama už diegiančio šono.

Taip bus galima iki namų parsikasti. — pratarė Ta
mulaitis, sutvarkius ratus. Morkūnas nei šiokiomis, nei 
tokiomis akimis bėgiojo aplinkui ir, traukydamas pečiais, 
vis plepėjo:

Morkūnienė nedrąsiai priėjo prie brike sėdinčios 
Tamulaitienės. pagraibė jos skarelę:

— Kaiminka »r prisiaudus... Tas, tur būt, Grasildai 
davei?

Jos balsac buvo pakitęs ir švelnus.
Pro šalia sustatytus kaimynų ratus pravažiavo keli 

apylinkės ūkininkai.
— Belenktyniaudamas, Morkūnai, ir ašį praradai!— 

suriko vienas važiuojantysis.
— Čia mūsų reikalas! — piktai atšovė šis ir geromis 

akimis pažiūrėjo į Tamulaitį. Kai ūkininkas nuvažiavo. 
Morkūnas apsidairė, pauostinėjo orą ir lyg sau tyliai 
kalbėjo:

— Oras minkštas kaip pienas: galima laukti sniego 
iškrintant- Man miškas nekirstas, laukia kelio.

Prieš praeitąsias Kalėdas abu kaimynai bendrai ap
tardavo užgriūvančius dajrbus, visuomet vienas kitam 
talkininkaudavo. Ir dabar jų veidai buvo tokie, kaip prieš 
metus. Tamulaitis. taip pat pažiūrėjęs į orą, pritarė kai
mynui dėl artėjančio sniego- Morkūnienė jau buvo įsi
rioglinusi į Tamulaičio briką, smulkiai kalbėjosi su Tamu- 
laitiene ir nenuleido akių nuo vienas į antrą bežiūrinčių 
ir besijuokiančių Agatės su Kaziu.

— Tėvai, tu vienas galėsi iš paskos kreveizoti su su
lūžusiais ratais, o mes su Agate čia prisiglausim.

— Važiuok, kaimyne, priešaky. Jei kas atsitiktų, mes 
greičiau, iš paskos važiuodami, pamatysim.

Tamulaičio žodžiai Morkūną visai pritrenkė, ir ji< 
negalėjo suprasti, kaip kaimynas neišnaudoja tokios pui
kios progos ir leidžia jam pirmuoju apsisėti. nusiimti ge
resnį derlių, apsaugoti gyvulius nuo gaišimo.

__Ne, važiuok tu. kaimyne. Aš su ta ašim tik truk
dysiu.

Po ilgų derybų Tamulaitis nugalėjo Morkūną ir jo
sulūžusius ratus išstūmė į priešakį.

— Pernai aš, šiemet tu. — nusijuokė Tamulaitis, su
judėjus vežimams.

Kalbos brike kaskart vis gyvėjo. Protarpiais atgal 
atsisukęs Markūnas kokia reikšmingesnę minti pasakyda
vo. Tamulaičio brikas jam pritardavo, ir jie, bijodami vie
ni antrus kuo noi’s užgauti, juokėsi kur reikia ii kui ne-

__Ačiū, širdingiausiai ačiū. —bučiavo Morkūnierė
Tamulaitienę, kai privažiavo Morkūnynę. — Gal, sakom, 
kaimynėliai šįvakar pas mus užsuktumėte? Kalėdoms pa
darėme tokio rasalėlio.-.

— Ačiū. Morkūnien. — jai pabučiavimu atsilygino 
Tamulaitienė. — Jei jau nesutrukdytumėm. norėtųsi at
lankyti kaimynėlį- ,

— Labai prašom. Tik nepalikite namuose Kaziuko!
Agate, prisiminusi, kaip jai drausdavo į Tamulaičio 

kiemą ir koją įkelti, dabar iš pasikeitusios mamos kalbos 
nusijuokė. Šu ja juokėsi visi, manydami kad taip reikia.

Kai Tamulaičiai nuvažiavo, Morkūnas, sukdamas 
paskui ratus į kiemą, liepsnote liepsnojo iš džiaugsmo. 
Jis pirštu parodė į ratus ir ištarė :

— Močia, pats Dievas tą ašį nulaužė.

Candace Mossier (kairėje), kuri kartu su savo brolvai
kiu Metvin Powers kaltinama, kad juodu nužudė Can- 
dace vyrą milionierių. Jų bylą dabar nagrinėja Miami 
teismas, čia matome kairėj Massler, vidury jos dukterį 

Ritą ir jos vyrą einančius i teismą. Rita yra svarbus 
liudininkas, nes buvo kartu su motina, kai J. Mossier 
buvo rastas negyvas.

Teisės patarimai

Klausima*

Advokatė M. šveikauskienė suliko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž>mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesio* šiuo 
adresu:
-M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
k Belgrade Avė., Roslindale.
Boston, Mass. U2131.

kia įrodyti atsakovo (defen- 
dant’s) kaltę. Ieškovo 
(plaintifft’s) vairuotojo kal
tė (negligence), jei ir prisi
dėjo (contributoiy negli
gence) prie akcidento įvykio 
(kuris faktas kai kuriose 
valstijose, kaip pav. Massa- 
chusetts. turėtų didelės reik
šmės, jei pats vairuotojas 
būtų ieškovu), keleiviui pa
prastai nesudarytų kliūties 
atlyginimui gauti.

Antras elementas yra šis: 
ieškovas turi įrodyti, kad jo 
susižeidimas arba liga yra 
tiesioginė pasėka akcidento) 
(proximate cause of his in- 
jury). Tamstos atveju būtų 
reikalo įrodyti, kad ne tik 
pirmą kartą, bet ir antrą
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: ruotojas, yra geresnėje po- 
. zicijoje. negu. sakysime, jo 

1960 metais mūsų dukters! dėdė. kuris buvo vairuoto- 
sūnus. kuris tada buvo tik 16 jas- Tačiau tai toli gražu ne- kartą Tamstos anūką ištiku 
metu amžiaus, važiavo su reiškia, kad Tamstų anūkas sios nelaimes buvo akciden- ’ 
mūsų žento broliu, reiškia su gali būti atlygintas už savo to, o ne ko kito (kaip pav. J 
savo dėde. automobiliu- Bu- turėtus nuostolius, neįro- plytininko darbo) pasėka.

džius, kad priešakinės maši- šis klausimas nėra grynai •- 
nos vairuotojas buvo "neat- teisiškas. Daktarų nuomonė * 

nutarė pasukti į dešinę ir ne- • sargus*’ — negligent. Aš tu- šioje srityje yra labai svarbi- 
davė signalo. Tai mašinai Į rėjau progos daug karių pa- Tamstos aprašomas rei- 
pasisukus, mūsų anūko dė-! našiais atsitikimais žmonėm kalas yra komlikuotas, tr į jį ’ 
dė, negalėdamas sustabdy- • pasakyti, kad vien susižeidi- konkrečiai ir aiškiai atsakyti 
ti laiku savo mašinos, įva-jm0 ar mirties faktas nereiš- nežinant visų aplinkybių yra 
žiavo į tą priešakinę mašiną1 kia, kad bus galima išieško- neįmanoma. Esu tikra, kad -

vo žiema ir, matyti, slidu. 
Pi iešaky važiuojanti mašina

Juozas Mikuckis

ŽIEMA

Nusaigsčiusi snaigėmis skraistę, žiema 
Sustingusiu kumščiu man beldžia į langus, 
Vilioja ir saukia šiurpiai šaukdama,
Kur rėjas padauža pusnynuose dangos. 
Sapnuoja* pavasario ryto grožybės, 
Kurio* į negrįžtamą praeitį žlugo,..
Nors buvo šviesesnis pasaulis sužibęs — 
Svajone* išblaškė įšėlusios pūgos.
Dar. rodosi, vakar pavasario žiedą 
Nuskynęs segiau prie krūtinės tau, drauge, 
Dar vakar mes rišom prinokusį pėdą,
O šiandien pusnynai mūs žemėj išaugo!

MIRĖ M. M. RAČIŪTĖ-

HERMANIENĖ

Gavau kitą liūdną žinią. 
Adv. Suzana šalnienė pra
nešė. kad sausio 22 d. Mine- 
oloje, N-Y., mirė Marija M. 
Račiūtė-Hermanienė, išgy
venusi 85 metus. Savo laiku 
ji buvo viena iš geriausiai 
žinomų čia gimusių pažan
gios lietuvių visuomenės 
moterų veikėjų- Ji gimė 
Pennsylvanijoje. bet augo ir 
mokėsi Waterbury. Conn.. 
kur baigė aukštesniąją mo
kyklą ir biznio kolegiją, spe
cializavosi buhalterijoje.

Nors ji gimė ir mokėsi A- 
merikoje, lietuvių kalbą pui
kiai vaitojo. Ji buvo viena 
tų moterų, kurios pradėjo 
lietuvių moterų sąjūdį šioje 
šalyje. Kai 1916 m. spalio 
13-15 d.d. įvyko Brooklyne 
pirmasis Lietuvių Moterų 
Progresyvio Susivienijimo 
suvažiavimas, Račiūtė jam 
pirmininkavo. Ji padėjo 
LMPS išauklėti didžiausią 
lietuvių moterų organizaciją 
Amerikoje. Ji bendradar
biavo "Kovoje“ ir "Keleivy
je“. bet daugiausia "Moterų 
Balse“, kurį leisdavo LMPS.

Prie kiekvienos progos ji 
dalyvavo ir sufragisčių de

monstracijose už moterų ly
gias teises.

Kaip kitos tų laikų prog- 
resyvės lietuvės veikėjos, 
kurios neprisiėmė komuniz
mo, taip ir M. M. Račiūtė- 
Hermanienė turėjo pergy
venti daug nemalonių "kom
plimentų“ iš komunistų pu
sės. Tas ir kiti nemalonumai! 
ją tiek paveikė, kad ji visai 
pasitnukė iš lietuvių moterų 
veiklos tarpo. Apsigyveno 
tarp svetimtaučių, kur ir mi
rė-

Iš daugelio savo draugių 
ji palaikė ryšius vien su adv. 
Šalniene, kuri buvo jos ad
vokatė, ir patarėja, ir drau
gė. kuri rūpinosi jos gerove 
iki pat galo- Ji aplankė ją ir 
savaitė prieš mirtį.

Laidotuvėm rūpinosi wa- 
terburietis Sidlosky (turbūt 
Šidlauskas), kurių šeimą ve
lionė gerai pažinojo.

Velionės kūnas buvo par
vežtas Waterburin ir čia pa
laidotas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, pagal jos norą.

Savo laiku »r aš Mariutę 
gerai pažinojau ir su ja 
draugavau. Gaila man jos. 
Tebūna jai ramiau ilsėtis 
amžinybėje, negu budėti gy
venimo audrose.

M. Michelsonienė

Veikiai iš dangaus pradėjo kristi baltos snaigės. Jos 
siuvo žemei pūkinį audeklą ir juo užklojo šioje ašarų pa
kalnėje augančius vaidus, nesantaikas ir kaimynų pėdas, 
pramintas nuo vienos sodybos į kitą.

(Pabaiga).

gatvų, ant grindinio, ir labai ra atsakinga tik tais atvejais, Kai byla buvo pralaimėta, 
skaudžiai susitrenkė nugarą, i kai jų "apdraustasis“ (insu- jei būtų prasmės ją apeliuo- 
Vaikas buvo ligoninėje t i red arba assured) vra atsa- ti. Tamstų advokatas būtų 
dienas, paskui keletą savai- k’ngas. Tad pirmoj eilėj rei- apeliavęs.
čių sveiko namie. Po mėne
sio grįžo į mokyklą, bet dak
tarai uždraudė futbolu arba 
kitokiu sportu užsiimti.

Tų pačių metų vasarą vai
kas dirbo pas tėvą, kuris y- 
ra italų kilmės ir dirba plyti-. 
ninku (stone mason) "ant; 
savęs“ (turi savo biznį). Tą 
pačią vasarą vaikas, kuris 
daktarų nuomone jau buvo 
pasveikęs, pradėjo skųstis 
skausmais nugaroje ir kojo
je. Nuvežėme pas daktarą, 
kuris vaiką nusiuntė pas 
specialistą ortopedą. Tas 
tuoj pasiūlė vaiką operuoti.
Palaukėme savaitę, kitą, bet 
skausmai, užuot mažėję, 
pradėjo didėti ir atrodė, kad 
vaikas nepasitaisys be ope
racijos. Padarius visokius 
tyrimus, vaiką operavo ir iš
ėmė net tris sužeistus nugar
kaulio "discs“ (slenkste- 
lius). Vaikas gulėjo ligoni
nėje ilgiau nei 6 savaites.
Grižęs namo. ilgai gulėjo lo- i 
voje ir jau 1961 metais ne
grįžo i mokyklą, turėjo pra
leisti tuos visus metus.

Žinoma, kad duktė ir jos 
vyras nuėjo pas advokatą, 
kuris apsiėmė bylą tvarkyti 
ir jiems pasakė, kad draudi
mo kompanija, kuri draudė 
1960 metų akcidento "kalti
ninką“, turės sumokėti vai
kui ir jo tėvams už turėtus 
nuostolius- Reikalas ilga’ tę
sėsi. mūsų duktė ir žentas 
turėjo visokių visokiausių iš
laidų, gydytojams, vaistams 
ir panašia*, o tik 1965 metų 
pabaigoje reikalas atsidūrė
teisme. įsivaizduok Tamsta M_____ ._ a__.__ . v . . . , .__ „
mūsų rustebimą ir susikrim
timą. kai byla buvo pralai
mėta *r mūsų duktė negavo
nini<ni net išlaidoms pa- "Keleivio“ Kalendoriai eina jau r.uo 1912 metų ir 
dengti. Dar dukteriai teko visada išperkami- Jie patinka žmonėms, nes straipsniai 
advokatui atlyginti už jo,trumpi, įdomūs, lengva kalba parašyti ir juos lengva
darbą. Mano vynas sa o,.sjęaityti. Toks yra ir šis Kalendorius. Skaitydamas neuž- 
kad dabar iau reikalas baig-: - • »
tas, ir nieko tu čia nepada- •SI* * ’T!

Ką rašo „KELEIVIO“

KALENDORIUSinnn_ ±_iroo meiains
Iš pat pradžios eina kalendorinės žinios, o toliau:

Vorkutos daina.

Ar bus pasiektas mėnulis?

Žinotinos datos.

Vasario 16 gimnazijos rūmai.

Tarptautinis 24 valandų laikas.

Ką mums duos "Medicare?“ 

įdomi Vilniaus senovė.

Kaip rašyti Dievą?

Kaip buvo vagiamos merginos Lietuvoje?

Kaip rusai atrado Aliaską?

Kaip jie Aliaską prarado?

Kodėl vyrai pameta šeimas?

Amerikos moterų perteklius.
Kaip žmonės išmoko kalbėti?

Civilizacija su nuodais.

Kur veda progresas?

Hitleris buvo nušautas saviškių.

Dalykai, kuriuos reikia žinoti 
(apie kalorijas ir vitaminus)
Naudingi patarimai šeimininkėms.

Be to, yra daug gerų eilėraščių, juokų ir tt.

Kalendorių gražiai paminėjo "Naujienos“ ir "Tėvy
nė“, kuri mano. kad jis nukeliaus į kiekvieną lietuvišką 

anūkui bei io šeimai buvo šeimą.
padaryta didele skriauda. | Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant laikraščio 

Ar negalima butu ka nors . \ .dar padarvti vaiko labui? Į Prenumeratą. arba atskira..
Seneliai i Kaina su prisiuntimu — tik 95 centai.

rys’- Bet man atrodo, kad i- 
vyko didelė klaida ir mūsų

N. Yorko valstija

Atsakymą*

Nuostolių atgavimo at
žvilgiu Tamstų anūkas, ku-1 
ris buvo keleivis, o ne vai-

Nedelskite užsisakyti, nes gali pritrūkti!

Adresuoti taip:

KELEIVIS
636 Brnadwa^j So. Boston, Mass. 02127

■ i 
, 1 
: I
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Vietinės žinios
Nebus susisiekimo streiko

Buvo
Lincoln inžinieriai (veikti

Bostono

VVATERBURY. CONN

Kur gaunami bilietai 
j Dariaus Lapinsko koncertą

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas. mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Ivaskiene, Alice Ruseckiene. dų. Skaičiuojama, kad bend- matų ekspertą B. Bloom su va!dybos rūmų bus pakelia- i siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja b. 
Kazys Barunas ir Vytautas rovei, kun tvarko Bostono ir žirgo auka ! Analizuojant po mU Lietuvos trispalvė vėlia- i 
Stelmokas. aplinkinių miestų susisieki, to partiją. Bloom susirado. Va, u 11 30 vai-Šv. Juozapo ■

Šeimininkės, kurios nori mą (MBTA), teks išleisti 5 kad jis būtų partiją išgelbė- bažnyčioje_ iškilminga su- !
paremti seniausias lietuviš- mil. dolerių daugiau. Jos jęs, jei būtų apgynęs savo ma už Lietuvą. Minėjimo 1 
kąs radijo programas N. deficitas padidės pusantro rikį, kuri Makaitis pačiupo iškilmingas aktas * prasidės L 
Anglijoje, prašomos iškepti miliono dolerių. Paskutiniais po žirgo aukos. Bet čia mūsų 2;30 vai. popiet mokyklos

Kviečiame Į Talentų 
popietę

’T alentų popietės, kuriDaug kas jau teiraujasi, 
kur galima gauti bilietų į rengiama šj sekmadienj, va- 
kovo 12 d. Jordan Hali ren- sario 13 d., ir šokėjų vertini-
giamą komp. Dariaus La
pinsko koncertą, nes nori iš 
anksto užsitikrinti sau geres
nę vietą salėje-

Koncertui bilietų galima 
gauti Baltic Florist Minkų 
dovanų parduotuvėje, 502 
E. Broadway, So. Bostone, 
"Keleivio“ administracijoje,

mo komisiją sudaro Alek
sandra Gustaitienė, Ona

pavojaus, kad ir Bostono tarpklubinėse Waterbuiio, kaip ir viso 
Bostone gali atsitikti taip. rungtynėse So. Bostono Liet. pasau)io laisvieji |ietuviai. 
kaip neseniai atsitiko New Pil. Dr-jos šachmatininkai su pakilia nuotaika mini Lie. 
Yorke — sustoti miesto au- parsivežė laimėjimą iš Lex- tuvos laisvės atgavimo su- 
tobusai ir traukiniai. Tačiau ington, Mass praeitą penk- kakti Waterburio stipnls' 
dabar paaiškėjo, kad to ne- tadieni nugalėję Lincoln la- netuvvbės židinys per dau- 
bus, nes susitarta su unija ir boratorijų inžinierius santy- gelj met„ visaip rėmė kova 
sutartis pratęsta trims me- kiu 3-2. Jų komandoj žaidė dėl Lietuvos laisvės, jis ir to
tams. Per tą laiką tarnauto- buv- Massachusetts valstijos jiau nepavargsto šiame dar- 
jų atlyginimai bus pakelti 47 čempionas dr. J. Keilson. į
su puse centų valandai. (Da- Šiose rungtynėse ypač atsi- įlen,et Nepriklausomybės } 
bar autobusų vairuotojai žymėjo Algis Makaitis. 19 atstatvmo 48_tos metinės' 
gauna $3.10 valandai). Be m- Haivaido univ. šenjoias, bu§ minimos vasario 13 die- J 
to, jie gaus dar ir kitų prie- (veikdamas barzdotą šach- ną 9 vai ryto prie miesto Į

i

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, I^iSalIe—Montreal. Canada.

636 E. Broadway, iž Vidos kugelio, pyragu, tortų ir kt., metais deficito buvo 17 mil. Algis nustebina visus, pade- didžiojoje salėje. Programo-
Mališauskaitės, 24 Saxton kas joms geriausiai sekasi, iri 600 tūkst. dol. 
St., Dorchester, telefonas atnešti i P°Piet^ vasario 13 
AV 8-6428, Pauliaus Žygo, ^k. Dr'?)!
186 I St., So. Boston, tel.
AN 8-5545. Antano Andriu- 
lionio, 245 W. Fifth St-, So.
Bostone, tel. AN 8-5503, ir 
eilės kitų platintojų, kurie 
gali jus aplankyti, paskam
binus čia nurodytais telefo-

trol nevod/yvoifa cslrOVMiio nm_ 1
žuolės balius.

monsti-uodamas, kad tuo at-
JDOMIŲ ATSIMINIMŲ 

KNYGOS

nau.

.. , . , je: iškilmingas atidarymas,
veju jis partiją .aimėtų ne menįnė dalis, prakalbos ir 
žirgo, bet valdovės auka. rezoliucijų priėmimas 
Toki deimanciuka sukurti a u ,lnkįmjis.
partijoje galima tik lakios ir j Kalbės Lietuvos 
kūrybingos minties dėka-
Garbė Makaičiui! ^as New Yorko ir jauni ,

Lietuvių komandai taskus m0 atstovas Antanas Sau- i LIETUVA BUDO, Stepo-
laimėjo Kazys Merkis, Algis laitig §j g Bostono, kurie no Kairio, 416 psl. kaina $6.
Makaitis ir Vilnis Ezenns. pjrma kartą pristatomi wa- 

Dabar MET lygoj vyrauja terburiečiams šia proga.
Boylston 7-1, Harvard o-l Kongresmanas J. M ona-,
(2), Lithuanian 51Ą-2 /*. gan, naujasis miesto meras na ..............................$5.50
Cambridge II 4-3. ir kiti žymūs asmenys taipgi DIENOJANT, Kipro Bie-

Ljetunų B sungtynes su pakviestj atsilankyti. linio, 464 psl., kaina .......$6
MIT nukeltos i vasario 13 d. Waterburio ALTo valdy-

užgavėnių blvnu vakaras su į M ! ^a> kasmet besirūpinanti PENKTIEJIMETAI, Kip-
šokiais. Moterų rengtas koncertas į šios šventės sklandžiu pra-ro Bielinio, 592 psl. kama $6 THUANIAN NATION, pa-

pavyko vedimu, tvirtai tiki. kad iri (Kas su "Tau, Lietuva“ . rajį Kostas Jurgėla, kaina
šiemet tautiečiai gausiai at- kartu užsisako kitas čia mi-1 $i0.
silankys minėjime, nors tą nimas Kairio ar Bielinio 
diena paprastai būna nepa- knygas, tas kiekvieną sekan-

tono Lituanistinei mokyklai!Ianki? bu? dosnQs ** gaU"a "* $4>'
paremti gerai pavyko. tėv>'nes la,sv,nlmo kovai-.

Bostonotrečiojo aukšto salėje. Jei 
negalite atnešti, patelefo
nuokite AN 8-0489 ir atva
žiuosime atsiimti.

Kas mėgsta skanius lie
tuviškus valgius, kviečiame 
ateiti į popietę: ten nuo 2 L . .. . VT a »•• 
vai. pavalgysite skanius pie-i
tus. pamatysite (domią pro
gramą ir linksmai su bičiu-

Nubaudė paskolų ryklį lįajs jr kaimynais praleisite 
Visur yra vadinamų pa-llaik> ? kartu paremsite ir 

skolų ryklių, kurie už pasko- sen,aus,as hetuv™ lad>'°
1‘ntą sumą atsiima dešimte 
riopai, o iš kurių negali tiek 
"išsunkti“, tuos dažnai nu
varo kulka i kapus ar kitaip 
sunaikina.

seniausias lietuvių radijo 
programas.

Visus kviečia
Steponas ir Valentina 

Minkai

Tokių ryklių yra «r Bos
tone. Vienas jų Robert Sten- 
son, 25 m. amž.. gyv. Dor
chestery, nubaustas 
vienerius metus.

Mirė Stasys Jakutis

Vasario 5 d. mirė Stasys 
Jakutis. Bene prieš metus

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Vasario 13 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos IB aukš
to salėje Minku radijo talen-

Va.-ario 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėje skautų akademikų

• t ♦

Vasario 20 d. So. Bostono 
; aukšt. mokyklos (Thomas 
Park) salėje Alto rengiamas 
Vasario 16-sios minėjimas.

* t *
kalet> oanuus. d™ pr.es merus Rovo g g g0 ^^„0 Lie.

: vėlioms buvo sunkiai susir- i ta..
. . , I tuviu rriicvių r/i-jvn s«iicjc

Jis vienam asmeniui pa- lr nuo to laiko jo sveika- si.autu tradicinė 
skolinęs $900. Skolininkas, j ta buvo pašlijusi- Praeito
tą skolą bemokėdamas, jau sekmadienio lytą papusry- 
praradęs namus ir dar tebe- čiavųs jis norėjo kitiems šei- 
sąs skolingas $2,500. Ant- mos nariams patarnauti — Kovo 12 d. Jordan Hali 
ras pasiskolinęs $250 ir per suplauti indus, bet priėjęs komp. Dariaus Lapinsko kū- 
ištisus metus gražindavęs po' prie kriauklės krito ant že- rimų koncertas, dalyvaujant 
$15 kaą savaitė, bet Stenson mės ir mirė. simfoniniam orkestrui, so-

Kaziuko

iš jo reikalavęs dar $200 ir Velionis tebuvo vos 5g listei Aldonai Stempužienei

Atsiminimus visuomet į-
domu skaityti, todėl siūlome
įįsigyti šias mūsų žinomų

, , x £en* žmonių gyvai parašytas at-
konsulas Vytautas Stasins-;simini|į,ų knygas;

bei

TAU, LIETUVA, Stepo- 
no Kairio, 480 psl., kai-

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

LEAVE YOUR TEARS 
IN MOSCOW, B. Armonie- 
nės atsiminimai iš Sibiro 
vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyąio, 222 psl., kaina 
$3.95. s

HISTORY OF THE LI-

Praeitą sekmadienj So. 
Bostone ALRK Moterų S- 
gos surengtas koncertas Bos-

Jaunoji dainininkė Aušra 
Vedeckaitė. dainavusi W. i 
A. Mezarto. G= Puccini. Che 
Gounod operų arijas ir kom
pozitoriaus Dariaus Lapins
ko kūrinius, buvo publikos 
šiltai priimta, o taip pat ir 
jos partneris Benediktas 
Povilavičius. Graži naujie
na buvo ir smuikininkų Izi
doriaus Vasyliūno ir kun. 
Vinco Valkavičiaus atliktos

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 

slin........
ATSIMINIMAI IR MIN

TYS, Kazio Griniaus, I to-
....$2.

grasinęs ginklu, jeigu šis ne- metų amžiaus. Jis po Antro- pianistei Aldonai Kepa-, įj Purcell ir G. Teleman so-
sumokėsiąs. jo pasaulinio karo atvyko i laitei- Diriguoja pats komp. natos dvjem smuikam su 

Bostoną ir čia tuoj įsijungė Darius Lapinskas. fortepionu. Kun. V. Valka-
i lietuvių visuomeninį darbą
ir jį dirbo tiek, kiek jėgos 
leido. Jis buvo Balfe, Alte,

liekamą laiką muzikos mū- nų ir dukterį su šeimomis.So. Bostono Lietuvių Pil. Dr- 
joje. LRKSA 94 kuopoj ir 
kitur, žodžiu, tai buvo vie
tinės netaip jau gausios iri 
smarkiai nykstančios lietu-Į 
vių visuomenės gyvas ir 
veiklus narys.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Praksedą. dukterį

LIETUVIŠKA DUONA

DONATAS VALEIŠA, il
gus metus dirbęs didžiausio
je ir moderniausioje "Para
mos“ kepykloje Kaune, kuri 
kepė geriausią duoną Lietu
voje, nupirko buvusią Plevo- 
kų kepyklą
528 E* Eight St., So. Boston,
ją patobulino, įsigydamas Laimą, sūnus Vincą ir Joną. 
naujų mašinų, ir pradėjo kuriems reiškiame gilią už
kopti uojautą.

tikra lietuvišką duoną— j ■_ __ 1
juodą, pitliuotą. plikytą ir 
pusplikytą.

Donato Valeišos kepama 
duona, pyragai ir žagarėliai 
gaunami ir Antano Daukan
to maisto parduotuvėje 
Cambridge, Mass.

PINIGAI j LIETUVĄ
per Amexco ir Bank for 
Foreign Trade, Maskva 
Turi N. Y. valstybės leidimą 

PILNA GARANTIJA 
PRISTATOMA PER 

2 SAVAITES 
IŠMOKAMA VISA SUMA 

BE ATSKAITYMŲ 
PASIRAŠYTI KVITAI 

Už 9 rublius — $10. 
Mažiausias patarnavimo mo. 
kestis:

iki $50 —$2.75 
per $50 iki $100—$3.50 
per $100 iki $300—$5.00

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
New York, N. Y. 10010

Jieskofimai
Ieškoma Ona Aulasaitė- 

Latvėnienė, gyvenusi Bosto
ne, o dabar, rodos, Los An
geles, Kalifornijoje. Ji pati 
arba apie ją ką žinantieji 
prašomi rašyti:

Ona Geigaitė-Gegužienė
3 Sayvrard PI.
So. Boston, Mass. 02127.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gauni pagalbą- 

.. Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, ranką, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

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

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Boa 9112 
Newsrfc 4. New Jersev

"Lithuania land oi he- 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J. B. 
Končius, iliustruota. 211 

* * j pbL. ltainA kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

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

W- PITTSF1ĖLD, MASS.

Mirė K. Viktaravičienė
Kalėdų švenčių met^ mirė 

82 m. amžiaus Katryna V ik- ’ 1
taravičienė. č>a išgyvenusi! ATSIMINIMAI IR MIN-
daugiau kaip 50 metų. Ve- TYS, dr. Kazio Griniaus, 
lionė buvo tvirta, per Kalė-1 n tomas. 336 psl., kaina $5.

Gera dovanakitą dieną buvo rasta jos na-Zuko’ Ps“’ Kaį w ** uviuuu
muose jau nebegyva. ,na

vel’onėGruodžio 30 d. veHonė GYVENIMO VINGIAIS,
i vičius yra bene vienintelis palaidota greta savo vyro, <|r. p. Kalvaitytės-Karrelie-

v i - j t j tr ii pas mus to luomo smuikinin- kuris mirė prieš kelerius me- „ė, 350 psl.. kaina .. $3.50.
K°vo.la d-IJordan ,113,1 i kas, drąsiai skiriąs savo at- tus. Ji paliko liūdinčius sū- 

smuikinmko I. Vasyliūno |jekam^,aiką m£ikos |....... o„
°nCel aS' zai ir darąs gerą pažangą. Lockienė

Koncerte akomponavo V-
M. Vasyliūnas. Čia buvo a- ■
plodismentais sutiktas irKovo 25 d. 8:30 vai. vak. 

Jordan Hali Pabaltiečių Dr- 
jos rengiamas estės mezzo- komp. Darius Lapinskas, 

kurio dainelės klausytojams
soprano Irene Loosberg on-, suskambėjo visai naujoviš- 
certas. ' kak kajbančios lietuviš

ka dvasia.• » •

Knygos 
j aunimni

VIENIŠO
GYVENIMAS

ŽMOGAUS 
(apie Dėdę

Kai rengiatės duoti kokią 
dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir Į anglų

Serną), Antano Rūko, 206 kalbą išverstos knygos, ku- 
psl., kaina ..................... $2. JTos labai tinka dovanoms:

Balandžio 1 d. 8:30 vai. 
1 vak. Jordan Hali Pabaltiečių 
Dr-jos renčiamas latvio ba
ritono Janis Klavins kon
certas.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

PALENGVINKITE MŪSŲ
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume. jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
iuos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem. 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikė: siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja

Žmonių buvo beveik pil
na Liet. Pil. Dr-jos salė. ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide-j 
liems, Ados Sutkuvienė?EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

Yra susidariusios dvi gru
pės, kurios keliaus i Lietuvą 
birželio ir liepos mėn.

Jei kas norėtų prisijungti 
prie šių grupių, turėtų regist
ruotis iš anksto, nes lėktuve 
r viešbučiuose yra užsaky
ta ribotas vietų skaičius. Gy
venantieji Kanadoje taip 
pat gali su šiom grupėm ke GINTARĖLĖ

iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na .. ............ ...••••• $1.80.

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

J.
liauti. Ekskursijos reikalu 
kreiptis i —

TRANS-ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 

390 West Broadvray 
So- Boston, Mass. 02127 

Tel. AN 8-8764
(Sk.)

KĄ LAUMĖS LĖMĖ "Selected Lithunian Sbort 
(apie Salomėją Nėrį), Pet- Stories“ (21 autoriaus), 280 
ronėlės Orintaitės, 234 psl., psl.f kaina $5.00.
^a,na $3* "The Herdsman and the

SIAURUOJU TAKELIU, Linden Tree“ (Vinco Krė- 
K. B. Kriaučiūno, 178 psl., vės), 128 psl., kaina $3.95.
kaina ................................... "Lithuanian Quartet“ (A.

ATSIMINIMAI APIE Baronas. M. Katiliškis, A. 
JT JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- Landsbergis ir I Šeinius),

lės Liūd žiu vienės, 88 psl., 209 psl., kaina $4.95.
kaina .................. . ..........$1.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 
nes, 253 psl., kaina .... $3.

iliustruota pasaka. 24 psl.
kaina .......................... $1-

Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelia’, 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 

Narūnu MaM 02127).

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci

ja prašo gerb. skaitytojus,"KELEIVIO“ SUKAK

TUVINIO BANKETO DA- MĖLYNI KARVELIAI, Alo- kurie keičia adresą, prane- 
LYViy BENDRĄ NUO- yzo Barono, 69 psl. kaį- Unt naująjį adresą

TRAUKĄ GALIMA GAU
TI "KELEIVIO“ A0MIN1S- 

TRACIJOJE UŽ $2.00.

na ............................ $1.50.
TRYS SAKALAI. Alf. Vam

buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.... $2.(

neuž

miršti paraiyti ir senąjį.

"House U po n tbe Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus). 61 psl-, 
kaina $2.00.

"The Maker of Goda“. 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas. 131 
psl.. kaina $3.00.

"Lithuanian Folk Talės“, 
paruošė Stepas Zobarskas, 
240 psl., kaina $4.50.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl.. 
kaina minkštais viršeliais 
$3. kietais $4.

History of the Lithuanian 
Nation by Constantine R. 
Jurgėla, 543 psl-, kaina $10.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.
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Vietines žinios
Gubernatorius kviečia

Mass. gubernatorius John

no dienos proga (antradie
ni, vasario 22 d.). Lietuviai

popiet So. Bostono .ukšt.
mokyklos .Jėje (Thomas ” sTval “

Nepamirškite, kad Va»a- Park). Smulkią programą “du kaip l-.dU vai. 
rio 16 d-, tai yra trečiadieni, paskelbsime kitame nume-
10 vaL ryto prie miesto savi- ryje, bet raginame jau aian- 
valdybės namu (City Hall) dien to sekmadienio reikalus 
bus iškeliama Lietuvos vė- taip iš anksto sutvarkyti, 
liava. Toje iškilmėje kvie- kad niekas nesukliudytų to- 
čiami visi, kas tik gali, daly- se mūsų visų lietuvių nepa

♦e******************************************************************

Primenama, kad vasario J. Keslerionė nusilaužė 
16 d. 10 vai. prie miesto vai-1 koją

Volpe kviečia lietuvius daly- dybos namų (City Hall) bus Moterų Klubo į
vauti priėmime Washingto- iškeliama Lietuvos vėliava, pimujunkė Jadvyga Kesle- 
"" z Visi kviečiami toje iškilmėje, nenė, vasario 5 d- išvažia-

dalyvauti. vusi šio to nusipirkti, eida-
DĖMESIO!

Miesto majoras skelbia 
Lietuvių dieną

Sandariečių pietūs 
po minėjimo

Sandaros 7-ji kuopa savo 
salėje (124 F gt.) rengia

ma paslydo ir nusilaužė ko
ją. Ligoninėje koją sugipsa
vus, J. Keslerienė grįžo na
mo. Linkime jai greičiau pa
sveikti.

• iu pietus vasario 20 d. tuoj po i 4 ka-hari*
Bostono majoras John j - . neDriklausomvbės boUs •»uros’

. . . _ ,................ Collins vasario 8 d, daly- 3 šiHma’ vatt-
vauti. Kaip atrodytų ameri- prastos šventės iškilmėse da- vaujant Alto delegacijai, pa- minėiimo iškilmių duo’ vonia-
kiečiam*, iehru ten tik vie- lyvauti- sirašė deklaraciją, kuri va. sukakties minėjimo iškilmių.kiečiams, jeigu ten tik vie- lyvauti. sirašė deklaraciją, n.uii va-, 8.32 E Fifth St TeL AN 9-9492
n., antra, lietuvi, teateitu?! ... ... ren • Ameri. sario 16-ją skelbia Lietuvių Rengėjai maloniai kviečia ar^ ,eiraulis k„utu.

Minėjimą rengia amer Įaisvės diena. visus dalyvauti- į -. P
Nepriklausomybės atkūrė k°‘ Lietuvių Tarybos sky- «««• «•

mo paskelbimo <»lr» Irtis bus rius. Jam talkininkauja įvai- 
minima vasario 20 d. 2 vai. rios organizacijos.

SENIAUSIŲ LIET. RADIJO PROGRAMŲ 

NAUJOJOJE ANGLIJOJE 32 M. SUKAKTIES

TALENTŲ POPIETĖ
R GRAŽUOLĖS ’MISS LITHUANIA OF N.E.“

BALIUS
1966 m. vasario - Februarv 13 d. (sekmadienį)

So. Bostono Liet. Pil. D-jos auditorijoj. III aukšte 
Pradžia 3:30 vai. po pietų-
Pietūs nuo 2:C0 valandos.

■

I
*

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant

Apdraudžia namus ir kitą tar
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę ir sveikatą.
389 Broad way, So. Boston, 

telefonas: 268-6030
oe*********************************************************************

ne.

Senesnio amžiaus moteris 
ieško moters, kuri norėtų kartu 
gyventi Dorehestery. Ji turėtų 
pavo kam bari, bet galėtų naudo
tis ir vfcu butu. Tnrėtų daug 
laisvo laiko. Smulkesnių žinių
gaunama Keleivy.

PRITYRĘS KEPĖJAS

(18 metu praktikos) ieško 
darbo kepykloje, tik ne Bos
tone.

Juozas Goma*
327 Broadvrav 
So. Boston, Mass.

Trans-Atlantic TraveI Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo į:; 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus į visus pasaulio kraštus ir 

j Lietuvą.
Kartu yra

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, kc 
PODAROGIFTS SKYRIUS

aon RfininWAY Sa. Rmtnn 14. «« 02127.

"Dvi mamytės ir dvi dukrytės“ iš Mata- 
wan, N J. Iš kairės; Marytė Mėlinyytė, 
Veronika Mėlinienė, Elena Kidžienė ir 
Alytė Kidžiūtė.

PROGRAMA:

1. ”Dvi mamytės ir dvi dukrytės“ — viešnios 
dainininkės, plokštelių artistės.

2. Talentai.
3. Bus rodomi praeitos vasaros radijo pikniko 

filmai.
4. Supažindinimas su gražuole.
5. Šokių kontestai su dovanomis.
6. Šokiai iki 11 vai. vak., grojant Šmto orkestrui-
7. Pasiviešėjimas prie skanių valgių ir draugiškų 

gėrimų.

Įžangos auka radijo programoms paremti: 
suaugusiems §2.00, vaikams 75 centai.

Visus nuoširdžiai kviečia
STEPONAS IR VALENTINA MINKAI

____ RPnAnU/AV Sa, Boston.
TeL AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų ' 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
(VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA -MOŠŲ IŠTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių - 
katalogų. PERSIUNČIAME PINIGUS

(STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MI SŲ (STAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vaL vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. <L 

Vedėja ALDONA ADOMONIS

MAISTO SIUNTINIAI 
I LIETUVĄ

Geriausis amerikiečių 
maistas.

Pristatymas garantuotas.
:;IT-5O4 ........................ 522.00::
; • 4*4 sv. kv. miltų, 2(4 sv. cuk-:;
;; raus, 2(4 sv. razinkų, 2(4 sv.:;
;> rukjto bekono, 2(4 sv. maka-:; 
•; ronų, 2(4 sv. ryžių, 2(4 sv. fa-:;

rinos, 1 dėžutė Nescafe (2:; 
;: uncijos). ::
;; Siuntinys 417 .......... 534.75 !Į
;; 10 sv. cukraus, 4 sv. ryžių,Į; 
; j 2 sv. sviesto, 3 sv. taukų. 4 :; 
;; sv. rūkyto bekono, 1 sv. kavosI [ 

' Reikalaukite veltui katalogų.-
intertrade
ENPRESS CORP- 

125 East 23rd Street 
Nev York, N. Y. 10010

'♦♦♦r#**#/**##*#******#************
AR TURITE KELEIVIO

KALENDORIŲ 1M6 M?

Pasiskubinkite įsigyti, ne* 
gali pritrūkti!

Jo kaina tik 95 centai.

Ketvirtis & to.
—JEWELERS— 

Laik rodžiai-Deimantai

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvos įliejimas
• Nuolaida, mokant grynais už bumerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204 
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti

Patvirtinta agentūra
Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALUON * FAIRLANE
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSER1JOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimą* 
žemiausia kain*

Norėdami talko* perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į

LONGINĄ 1ZBICKĄ 
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

Iš BOSTONO I LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

Atidaryt* darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vaL vak- 

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaiti*

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS.

TeL SW 8*2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worce»tery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iž Worces-
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Roda\
H optoTb^st. 

Siuntiniai nueina greitai ir VaUndoe:
tvarkingai. nuo io ryto iki 6 vakaro

Cin salima gauti ivairiau- ;! Trečiadieniais—uždara C»a galima ganu Įvaumu- , BR0ADWAY
šių importuotų a vietines ,; sovth BOSTON, MASS. : 
gamybos medžiagų ir kitų j
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Svikl:

Apsidrausk j 
NUO ŪGŲ fR NELAIMIŲ ♦

Draudžiame nuo polio, viso- • 
kių kitokių ligų ir nuc nelai- J 
mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
Visais insurance reikalais J 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jsrtln ut

598 E. Broadvav 
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

4Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. ♦

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SU,

Su.
Atlieka visus pataisymą, reuma
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viauje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakam.

AN 8-3839

Televiziją 
ir radiją

Taršo Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 Ė Shcht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

IP*DINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
^anth Boston. Mass

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iž stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie- 
niala nuo 1 įkį 1:3Q vaL di^ 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Elektros Prietaisai 
I fUpeetiiigai taisomo lafkrodiia. <!
!►►►
>

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Td AN 8-4649

». Lipdau popierius ur taisau* 
t viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Sa>ia Hill Av*. 
Dorchester, Mase.
TeL CO 5-5854

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—1 ir 6—8 
Sakmadieniaia ir iventadisniaia 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Coraer 
Dorchester. Mass.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X R>Y

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS ano 2 iki 6 pp« 

TEL. AN S-2711
Namai fa- Ckia:
287 Coaoord Rd, Billerica, Maaa. 

TEL. MO S-2948

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptu* ir-turimo visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit į Uetovišką vaistiaą.

Sav. Emanuei L. Boeengard, B. Beg. Pharm.

582 a W. Broadway, tarp E tr F gatrią, SO. BOSTON. 

Tilif—m AN 8-4929
Na* 9 riti. ryta iki 8 riti. v^ išskyrus šveatadieaiua ir

roooooooaeeeaeeaeeaeaae************

A.J.NAMAKSY
Seal Estete ft Iasaraace

409 W. BR0ADWAY 
South Boetoa, Mass. 

Office TeL AN 4-0948I

Flood Square 
Bardware Co.
Savininkas M. J. ALEKNA
*38 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MAS&. 
TELEFONAS AN 8-414*

Bunjamin Moore Datai 
Popieros Sienoms

Stiklas Lm 
Visokie reikmenys

Beikmenye plumberiams 
Visokie tuletiea daiktai




