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garantuota laisvė, kad būti
na, nelaukiant karo pabai
gos, vykdyti dideles ūkines 
ir socialines reformas, ku
rios pagerintų plačiųjų gy
ventojų sluoksnių gyvenimą, 
kad reikia, kaip P. Vietna
mo ministeris pirmininkas

Vietname kovos ne tiktai 
šaunamais ginklais

Komunistus muš ne tiktai ginklais, bet ir reformomis.
Taikos pastangos tęsiamos, bet vaisių nematytu Nuomo
nių skirtumai viduje.

Honolulu konferencijoje jau įsikišo, tai dabar neleis- 
JAV ir Pietų Vietnamo va- tina nusileisti Kinijai ir iš Š. 
dų sutarta, kad ir toliau bus Vietnamo gėdingai pasiša- 
ginamasi nuo užpuolimo, linti. Reikia ten apsikasti 
kad JAV nepasitrauks iš ten ir pasilikti tol, kol priversi- 
tol, kol P. Vietnamui nebus me komunistus derėtis. Kita 

išeitis būtų sumušti Š. Viet
namą, bet tada yra pavo
jaus, kad įsikiš į kara Kini
ja.

Dar kiti sako, kad jeigu 
jau kariaujame, tai ir ka
riaukime tikrą karą: smoki-! Bostono majoras John F. Collins vasario 8 d. p sirašė deklaraciją, kuri vasario 16-ją skelbia Lie- 

ino m misteris pirmimnitas „o nrizačo iom cL-ourl^ioncirki >pasakė, užkariauti liaudies: ^iwiSpkX7|,"V°“ nel,riklaos“n'>biB die"a- Pas,ra&,nt dalyvavo Amerikos Lietuvio Tarybos skyriaus atsto

cirfljc ; . °. neD1JyK1Yie> KaiP *' vai: pirm. adv. Jonas Grigalius (sėdi greta majoro), iš dešinės i kaire — adv. Antanas Young,
oiivižo. šiol los Daliesti !

JAV duos visokeriopą pa- ’ J F ; Povilas Martinkus (studentų atstovas) ir Relei vio redaktorius Jackus Sonda. Pirmasis kairėje—
galba ir Šioje srityje Žemės Komunistai ypač daug vii-; svečias Juozapas Keblinskas, Boston Globė bendradarbis, 
ūkio'sekretorius tuoj iš rio- aM deda į tuos visus vyriau-
nolulu nuskrido į Vietnamą 8J^9 POUJjkos priešininkų;
vietoje ištirti padėtį ir duoti ,aksm,B- Jl« man0> kad ue 
reikalingų patarimų. Netru- velk9mai pataus vynausyoes 
kus ten prezidentas delega- pasityztmą tęsti Karų, ir ji 
vo viceprezidentą Humph- PaeitiauKs iš Vietnamo. Zi- 
rey Susipažinti, kaip ten tas lloma- taoa netrukus JA v 
reformų ratas užsuktas, (tst turėtų imtis ginklo prieš tą 
ten Humphrey skris į Tai- Pat! Plle9» Jau kltoJe vlet°- 
landą. Laosą. Pakistaną, In-: J«>,r VIena POz>dJa Jaa būtų 
diją, Australiją ir N. Zelan-j prarasta.
diją, kur aiškins JAV politi-: 
kn Vietname).

Kadangi priešas P. VietJ^^^^T/® atšaukė
namui pulti jau turi ne ma- a/stovn Pekiną 
žiau kaip 12 pulkų regulia- & reKlūO
rios Š. Vietnamo kariuome-. Indonezija, kurioje per- 
nės ir 245,000 tariamų parti- nai komunistams nepavyko 
zanų ir tą skaičių dar vis di- pa(jaryti perversmo, atšaukė 
dina, tai nėra abejonės, kad j^vo atstovą iš Raudonosios 
ir JAV karių skaičius Viet-Į Kln;jog sostinės, 
name bus palaipsniui didi-!
namas. Bet kiek — tai atei- I
ties dalykas-

Taikos pastangos bus tę
siamos. JAV kreipėsi ir į Ji, 
tikėdamos, kad jos nariai
imsis iniciatyvos suvesti abi Senatas sudavė smūgį ne 
šalis prie derybų stalo. Š. tik unijoms, bet ir vyriausy- 
Vietnamas vis vieną iš būti
nų derybų sąlygų stato rei
kalavimą pripažinti Laisvi

Praeitą savaitę Hawajuose buvusi konferencija, šioj pusėj stalo sėdi

ministeris pirm. vicemaršalas Nguyen Cao Ky.

CITY OF BOSTON 
OFFICE OF THE MAYOR

CITY HALL BOSTON
DEGLARAT I ON

WHEREAS, February 16. 1966, marks the forty-eighth 
anniversary of the Declaration of the Inde- 
pendence of Lithuania which is štili officia- 
lly recognized by the United States Govern
ment; and

"VVHEREAS, the Lithuanian people’s love of freedom is 
constant and enables them to oppose with 
fierce determination the oppression of 
Communist rule; and

VVHEREAS, the steadfastnesg of their opposition to 
Communist tyranny is symbolic of the 
struggle being waged by freedom lovinę 
people everywhere; and

WHEREAS, we Americans, remindful of our own battle 
for liberty, should remind the world of the 
ordeal of the Lithuanian people and other 
Communist dominated peoples and their 
desire for freedom; and

WHEREAS, the Boston Committee of American Lithua
nian Council desires to salute their com- 
patriots;

N0W, THEREFORE. I. John F. Collins, Mayor of the 
City of Boston, desiring to provide the 
opportunity for Americans of Lithuanian 
descent to adeųuately eommemorate the 
significance of the memorable day, do he- 
reby declare Wednesday, February 16.1966,

. ..ąs
LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY 

in the City of Boston, and direct that the 
Lithuanian National Flag be raised at the 
City Hall on that day as a symbol of Li- 
thuanians freedom and independence.

John F. Collin*,
Mayor

Komunistai teisia 
du rašytojus

Kaip šnipas Abel 
apgavo FBI

Senatas pakenkė 
unijoms

Kai gausite laikraštį, tai 1957 m. New Yorke buvo su- 
Maskvoje jau bus pasibai- imtas Rudolf Abel, vaidinęs 

valstybės sekretorius Dean Rusk. Antroj pusėj stalo sėdi Vietnamo delegacija. Trečias iš kairės I gUg- rašytojų Siniavskio ir fotografo-dailininko vaid- 
' Danielio byla. Tie rašytojai meni, o iš tikrųjų buvęs į- 
kaltinami priešsovietine pro- žymus sovietų šnipas. Jis bu- 
paganda jų užsieny išspaus- vo nuteistas kalėti 30 metų- 
dintuose veikaluose. Nors Komunistai, jų tarpe ir mū- 
juos užtarė visa eilė žymiau- siškiai, ilgai šūkavo, kad nu- 
sių užsienio rašytojų, bet tai baustas nekaltas žmogus, 
nieko negelbės. 1962 m. jis buvo iškeistas j

m . .... lakūną Powers, kurio lėktų-
Ta byla ir mūsiškiams yas buv0 pašautas virš so- 

bendradarbiavimo sali-, teritorijos.
ninkams turėtų parodyti, ko- .

A7. Y. transporto 
susitarimas teisme i

New Yorko transporto

bei, nenutraukdamas plepė
jimo Taft-Hartley įstatymo 
14b paragrafo reikalu. Pra- 

nimo Frontą pilnateisiu de- eitą ketvirtadienį už kalbų' darbininkų streikas baigėsi 
~ . - - pastarųjų laikė jimu: jie išsi

kovojo 15 et. priedo, be kitų 
Vadinasi, plepėjimas nenu- dalykų. Tą nutarimą ap
traukiamas. nes pagal statu- teismui vienas bilie

tam reikalinga dviejų ‘

rybtj dalyviu. P. Vietnamas baigimą antrą kartą balsuo
tai griežčiausiai atmeta, tam jant balsavo 50, o prieš 49- 
priešinasi ir JAV.

žodžiu, kol kas nematyti, 
kad paliaubos ir derybos ga
lėtų netrukus įvykti- Taigi 
tenka kariauti toliau. Pdr 
paskutines dvi savaites ko
munistų esą žuvę ne mažiau, 
kaip 2,000. Bet jau ir ameri
kiečių nuo karo pradžios žu
vusiųjų skaičius peržengė 
2,000.

Krašto viduje tebeeina 
ginčai Vietnamo reikalu. 
Komunistai ir ant jų meške
rės pakliuvę visokie svajo
tojai pacifistai reikalauja iš 
Vietnamo amerikiečiams 
tuoj nešdintis. Kiti. kaip 
pav. Kennan, vienas iš So
vietų S-gos galios plėtimosi 
sustabdymo sumanytojų, bu
vęs JAV ambasadorius 
Maskvoje ir Belgrade, sako, 
kad JAV-bėms nereikėjo 
kištis į Vietnamą, bet jeigu

tą
trečdalių balsų. Nesant vii 
ties laimėti, šioje sesijoje 
tas Įstatymo pakeitimas jau 
nebus siūlomas.

Pagal minėtą paragrafą 
14b, atskiros valstybės gali 
leisti ”right to work“ vadi
namus įstatymus, kurie 
draudžia darbdaviams sam
dyti tik unijų narius, nors 
dauguma darbininkų ir bū
tų taip nutarusi. Tokius įsta
tymus yra išleidusios 19-ka 
valstybių.

Atstovų rūmai yra nutarę 
minėtą paragrafą 14b panai
kinti.

Dabar unijos stengsis, kad 
būtų pakelta mažiausio at
lyginimo suma ir pagerinta 
nedarbo pensija.

Anglijoje nebebaus 
homoseksualistų

Anglijos atstovų rūmai 
antru skaitymu 164 balsais 
prieš 107 nutarė panaikinti 
bausmę už homoseksualisti
nius veiksmus, atliktus suau
gusių privačiai- Neabejoja- 

tis. Teismas nutarė uždraus- 1 ma’ Panašus bus ir galu-
ti mokėti padidintą atlygi- $ tinis atstovų rūmų nutari-
nimą streikavusiems, nes j mas. Lordų rūmai panašiai
Condon-Wadlin įstatymas Ij. J"* č " į jau seniau yra nutarę.
draudžia viešųjų įstaigų 1 Skaičiuoiama kad Ans-
samdiniams streikuoti- Už * r- • Knmic-L.cll„KcHl
tai viena .s bausmių -strei- J 2į ki 40 amžiaus4yra a.
kavusiej. negauna per 3 me- pie vienas milionas.

Unija žada šitą nutarimą Tas įstatymo pakeitimo
apeliuoti. Gubernatorius David Martsoo, 16 m. amž., siūlymas buvo du kartu 
Rockefeller pažadėjo įnešti Australijos avią augintojo sū. svarstomas. 1960 metais bu- 
į seimelį įstatymo pasiūly- nūs, atvyko j Gordonstoun. Sko- vo atmestas 213 balsų prieš
mą, kuris leistų mokėti 
transporto unijos su New

tijoje, mokyklos lankyti. Angli
jos sosto įpėdinis princas Char-

99, o pernai 178 balsais 
prieš 159. gi šiemet jau dau-

kia laisvė yra Sovietijoje- Šiomis dienomis Abel pa
rašė Maskvos komjaunimo 
laikraštyje straipsnį, kuria
me pasakoja, kaip jam pa
vyko apgauti FBI agentus.

Kai tie agentai atėję jo 
suimti, jis ant stalo turėjęs 
tik iš Maskvos per radiją 
gauto pranešimo įrekorduo- 
tą juostelę ir iššifravimo 
prietaisą. Tą prietaisą jis a- 
gentui nepastebint įmetęs į 
išvietės kriauklę, o juostelė 

■ ten atsidūrusi, ją panaudo
jus nušluostyti dažams lai
kyti dėžutę- Kaklaryšio san
kaboj jis turėjęs mikrofilmą 
su svarbiomis žiniomis. Jau

Yorko susisiekimo įmonių į- les lankys Australijoje tą mo- guma balsavo už jo pakeiti- william T. Roach iš Galveston, apleidžiant viešbutį, jis ty- 
1 kyklą, kurioje buvo Martson. mą. ------ x — ------ ----- —---1—  ----v-v-staiga sutartus atlyginimus.

Šiaurės Vietnamas žada Du didžiausi cukraus fab- 
JAV lakūnus belaisvius teis- rikai pakėlė cukraus didme- 

turčjo prasidėti praėjusį sek- ti kaip nusikaltėlius, nes jie nų kainą 15 et. 100 svarų, tai 
madienj. į kariaują nepaskelbus karo. gali pabrangti cukrus.

Anglijoj buvo išvengta ge
ležinkeliečių streiko, ktfria

l

Tex., 58 m. amž., prisipažino pa- čia čiupinėjęs tą sankabą, 
smaugęs savo žmoną iš gailesčio, Agentas tai pastebėjęs ir. tą 

sankabą mėgindamas per
laužti, nepamatė, kaip ant 
žemės nukrito mikrofilmas, 
kuris buvo paslėptas toje 
sankaboje.

nes ji sirgusi vėžiu. Padarius 
skrodimą paaiškėjo, kad ji sir
gusi ne vėžiu, bet kraujo liga. 
Roach bus teisiamas už žmog
žudystę.



Nr- 7, 1966 m. vasario 16 d.Puslapis antra

šitas paminklas buvo pastatytas iš Lietuvos nepriklausomybės 
kovų laukų surinktų akmenų ant Nežinomojo kareivio kapo Karo 
muziejaus sodelyje Kaune. Lietuvą užgrol»ę komunistai ji nugrio
vė. Jie dabar Lietuvoje pristatė savo rusiškųjų ”balvonų“.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Jokia jėga nesulaikys kovos 
dėl Lietuvos laisvės

Visos tautos turi neatimamą teisę i laisvę ir nepri
klausomybę. Amžiai liudija lietuvių tautos ištikimybę 
šiai laisvės teisei. Kovoje dėl jos susikūrė istorinė Lietuvos 
valstybė. Kovoje dėl šios teisės tūkstantis devyni šimtai 
aštuonioliktais metais gimė Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo aktas-

Švenčiame Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ke- 
turia^iešimt aštuntąsias metines. Tai tautos laisvės troški, 
mo didžiojo laimėjimo sukaktis, šis laimėjimas sudarė 
sąlygas lietuvių tautai išlikti ir ios kūrybiniam genijui 
reikštis. Šio laimėjmo sukaktis vis iš naujo apkaltina So
vietų Rusiją tarptautiniu nusikaltimu tautų apsisprendi
mui, laisvei, taikai ir savo Įsipareigojimams. Ji kasmet 
atnaujina reikalavimą, kad Sovietų Rusija atitrauktų iš 
Lietuvos savo karines, administracines ir partines jėgas 
Ji skelbia visam pasauliui lietuvių tauta, apsisprendusi? 
už nepriklausomybę. Ji reikalauja žmonijos sąžinę, kad 
pasmerktų sovL-rinę agresiją prieš Lietuvą ir jos neteisėta 
prievartini Įjungimą Į Sovietų Sąjungą. Todėl okupantas 
persekioja bet kun šios sukakties minėjimą Lietuvoje.

Darbininkų ir tarnautojų išnaudojimu, ūkiniu ir kol
choziniu skurdu, kultūrininkų prievartavimu, tikėjime 
persekiojimu, viso tautos gyvenimo sovietinimu bei rusi 
r.imu okupantas siekia sužlugdyti Lietuvos nepriklauso
mybės minti ir pati tautos savitumą. Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukakti pavergtasis lietuvis gali prisi
minti tik savo mintvse ir širdy.

Iš vėliausiai mirusių Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą pasirašiusių 
pareiškimų Vasario 16-sios' 
proga:

Mykolas Biržiška (mirė 
1962 m. rugpiūčio 24 d- Los 
Angeles mieste):

“Šalin smirdančius mas
kolius ir maskolininkus! 
Tuo aš bent Įsiteiksiu Au
gustinui Janulaičiui ir Vin
cui Kapsukui, kurie bene vi
sų dažniausiai "maskolius” 
ir raštuose ir gyvu žodžiu 
vartojo.

Budėkime ir veikime!“

Prel. K. Šaulys (mirė 1964 
m. gegužės 9 d. Šveicarijo
je) :

“Tautos valia nugalės ir 
dabartinės neteisėtoos ir ne
teisingos okupacijos žiaurią 
valdžią. Svetimiesiems oku
pantams neturi būti vietos 
.aisves Lietuvos krašte.“

Prof. S. Kairys (mirė 1964 
m. gruodžio 16 d. New Yor
ke) :

“Nenustokime vilties, kad 
ir vėl būsime laisvi. Su nepa
ilstamu ryžtumu už laisvą ir 
demokratišką Lietuvos atei
ti!“

10 MILIONŲ DOLERIŲ
LIETUVIŲ RANKOSE

S. Kaiiys Tėviškės Žibu- 
iuose sausio 27 d. rašo. kad 

Kanadoje yra 138 lietuviai 
.abako augintojai ir 12 da- 
ininkų, kurie gyvena 
.uose, taigi viso labo
Jie turi 175 tabako ūkius su 
„eise auginti ji 6.475 akruo
se.

Užtat laisvieji lietuviai, ypač šiais — Jaunimo Me
tais, visame pasaulyje Vasario šešioliktosios sukakt 
stengiasi juo Įspūdingiau atžymėti viešais susirinkimais, 
savo tautinės kultūros demonstracijomis ir laisvės kovos 
ryžto stiprinimu. . ....... ...

Tie ūkiai yra Delhi. Rod- 
.ey ir Port Hope-Aliston a- 
pylinkėse. Pirmoji yra pati 
didžiausia— su 120 ūkių ir 
4.425 akrais žemės-

1964 m. buvo auginta 43 
% turimos teisės auginti ta
baką ir buvo pagaminta 
1,900 svarų iš vieno akerio. 
Svaro kaina buvo 56 centai, 
rietu v iai tais metais apsodi- 
įo apie 3,000 akrų ir gavo 
5,700,000 svarų tabako. Jo 
/ertė $3,192.000.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Steponas Kairys, miręs 19454. 12. 16. nepriklausomybės atstatymo 
akto teksto autorius.

Tik jie bėra gyvi iš 20 pasirašiusiųjų Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo aktų

"—’ r ▼ zj'.TT’'rr

Petras Klimas, gimęs 1891 m. 
vasario 23 d., sugrąžintas iš Si
biro gyvena Lietuvoje.

Aleksandras Stulginskis, gimęs 
1885 m. vasario 26 d., sugrąžin
tas iš Sibiro gyvena Lietuvoje.

AMERIKOS GALYBĖ

Kas kitur rašoma

Nors šiuo metu pasaulio dėmesys daugiau yra at
kreiptas i Azijos ir Afrikos žemynus, bet ir Lietuvo* lais
vė* byla nėra pamiršta. Tūkstantis devyni šimtai šešiasde
šimt penktais metais Amerikos Atstovų Rūmai priėmė 
specialų nutarimą, kad Lietuvos byla būtų iškelta Jung
tinėse Tautose: Amerikos Kongreso Komisija susidomėjo 
Lietuvos padėtimi ir pravedė specialų jos ištyrimą: dauge
lis Amerikos senatorių ir kongresmanu Lietuvos bylą pri
minė Amerikos vyriausybei ir visuomenei; laisvieji lietu
viai — patys ir drauge su kitų sovietų pavergtų tautų at
stovais — Lietuvos laisvės reikalą kėlė Jungtinėse Tau
tose. Europos Taryboje ir kitose tarptautinėse instituci
jose-

Vasario šešioliktosios aktas, išsklaidęs ilgai truku
sias lietuvių tautos laisvės sutemas ir grąžinęs Lietuvai 
valstybinę nepriklausomybę, yra reikšminga atrama ko
voje dabartinei sovietinei okupacijai pašalinti. Jis tebe
galioja. Laisvasis pasaulis nepripažino ir nepripažĮsta jo 
panaikinimo ir Lietuvos Į Sovietų Sąjungą Įjungimo.

Vasario šešioliktosios aktas, laisvės kankinių ir kovo
tojų krauju nuskaidrintas. Įkvepia laisvuosius ir paverg
tuosius lietuvius siekti laisvėg savajai tautai, laisvės as
meniui., laisvė* gyvenimui, laisvės kūrybai.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo keturiasdešimt aštuntųjų me
tinių proga sveikina visus lietuvius — pavergtuosius ir 
Laisvuosius — ir pareiškia nesvyruojantį tikėjimą teisingu
mo ir laisvės pergale prieš pikto jėgas, sykiu užtikrinda- 
į ap tiek Lietuvos laisvės draugus, tiek jos priešus, kad 
.•ckia jėga negali sulaikyti kovos dėl Lietuvo* išlaisvini
mo.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

dabar atsilieka. 1955 m- So-
c, .. . . . vietų S-gos ir Europos ko-Savo pajėgumu ir jo augi- muni?tini kralu naSumas 

mu JAV-bes yra gana to.o- vertinamlį 19„5ii. doi. 1965
ka. pralenkusios kitus kras- m.jispasiekė3?5bi!.dolly- 
tus. Jįj ukiobendraproduk- giOi pašokdanas 185 bil.

. ,m' 91®lte .®76 bi. dol., arba padvigubėjo per
dokenų ir dar sparčiai augo. ,# v*eI ,s

-------------- , 196,J J^kiama ją pak.l- turinži dauffiau kai JAV
čiavimas bus tik apytikris.: smnt <20 o.i. dolerių, va- tojl). našmas 1955 m
Lietuviai buvo apsodinęi dinasi per vienenus metus ji Ipsipk- atapi,
3,775 akrus, iš akro gavo po padidės 44 bil. dolerių.

196-5 m. derliaus dar tik pu
sė teparduota ir pasverta, 

"odėT kainos ir svorio skai

1,800 svarų ir greičiausia po 
62 ct- už svarą. (Pusė tabako

tesiekė 150 bil. dol-, atseit 
mažiau kaip pusę Amerikos

Čia žemiau paduodami našumo. Dešimt metų vėliau 
palyginimai, paimti iš “US jos visuotinis našumas paki- 

jau supirkta po 63 ct.). Tai į News & World Report“ sau- lo iki 300 bil. (iol. — dar vis 
1965 m. bendra gamyba bū- sio 31 d. laidos, ryškiai rodo, mažiau kaip pusė Amerikos 
h’ 6.8 mil. svarų $4.2 mil. kaip toli JAV yra palikusi našumo.

Taiki, JAV ūkinis pajėgu
mas yra milžiniškas. Jis nu
kreiptas Į vis geresni žmonių 
poreikių patenkinimą net 
karo metu. Ir jeigu ta jėga 
būtų daugiausia panaudoja
ma karo reikalams, tai ko
kių nuostabių rezultatų ji 
duotų!

An. Rg.

tų
vertės. užpakaly savęs Vakarų Eu-

Bendra visų lietuvių taba- j? raudonąją sovietų
ko ūkiu vertė yra 10 mil. do- su j°s Europoje pa

vergtais satelitais.
Trylikos Vakarų Europos 

valstybių bendras ūkinis na
šumas 1955 m- buvo 220 bil. 
dolerių. Po 10 metų jis be
veik padvigubėjo ir sudarė 
450 biiionų. Vadinasi, padi
dėjo 230 bil. dolerių. Tai žy
mi pažanga, bet ji atsilieka 
nuo JAV produkcijos padi-

neis-lerių (atmetus 20-30% 
rr.okėtų ūkių skaičių).

Autorius rašo, kad skaity
tojai tenelaiko jo rašinio 
gundymu eiti i tabako ūkius,' 
bet jis mano, kad tie. kurie 
nuėjo Į tabako ūkius, turi 
stipresnį pagrindą po savim, 
negu nuėjusieji Į fabrikus.
Todėl, jo nuomone. būtų i dįjk^Ckaip'matėme, 
naudinga jei senesniesiems per dešimtmeti pakilo 278 
nutarus ukius parduoti, bent, l dol '

KĄ “VARPAS“ SKELBIA
|

Valstiečiai liaudininkai. į-į 
sikūrę JAV. dirba gerą dar
bą: jie, be kuklios “Sėjos“/ 
dar neperiodiniai leidžia 
gražų “Varpo“ žurnalą. Ne
seniai išėjo jo Nr- 6. Ir šis 
numeris turi daug turiningų 
straipsnių. i

Dr. J. Pajaujis, dr. J. 
Gimbutas, J. Audėnas. H-Į 
Blazas. prof. dr. J. Puzinas 
Įdomiai rašo apie prieš me
tus mirusi prof. Steponą 
Kairį, kiekvienas jų apibū-i 
dindamas kurią nors vieną 
labai šakotos S. Kairio veik
los sritį.

Dr. J. Pajaujis iškelia My
kolo Sleževičiaus nuopel
nus: vyro. kuris prie val
džios vairo buvo pastatytas 
tuo metu, kada kai kurie ki
ti “tautos vadai“ savo kailį 
gelbėdami spruko užsienin.'

Dr- V. Sruogienė aiškiai 
Įrodo bolševikų užsimojimus, 
surusinti Lietuvą. J. Audė-' 
nas pavaizduoja dabartinio 
kolchozininko būklę, kuri y- 
ra daug blogesnė, negu senų 
laikų kumečio, o taip pat 
jis parodo, kad komunistam 
šeimininkaujant žemės ūkis 
dar nepasiekė nepriklauso
mos Lietuvos lygio.

M- Mackevičius kaltina A. 
Merkelį, savo knygoje “An
tanas Smetona“ davusį iš
kreipta A. Smetonos portre
tą. M. Mackevičius apie A. 
Smetoną rašo, kad visais 
kritiškais tautai atvejais, ka
da turėjo pasireikšti valsty
bės vadas, jis sugniužo.

Tame “Varpo“ numeryje 
dar yra šių autorių straips
niai: V. čičiūno “Idėja ir 

j veiksmas“, A. Antanaičio 
į “Siūlau išdidumo kupiną eg- 
zilę“, jau mirusio H. Blazo 
“Keturi antagonistai“, dr. 
K. Karvelio “Lietuvybės 
spinduliai iš anapus“, M. 
M-čiaus “Kapituliacija Mas
kvai“, A- Kučo “Kenksmin
gas snobiškumas“ ir kt.

Šio numerio redaktorius 
A. Kučys. Kaina $2. Turint 
galvoje numerio dydi (168 

i psl.) ir jo turinį, tai labai pi
gu. Nė vienas nesigailės tą 
numeri Įsigijęs- Administra
cijos adresas: Titas Briskai- 
tis, 1214 N. 16th Avė., Mel
rose Park, III.

“Varpas“ gaunamas ir 
“Keleivio“ administracijoje.

VISIEMS REIKALINGA 

KNYGA
Širdies priepuoliai- Ją pa

rašė dr. Menard Gertler, o 
jai Įvadą — garsus širdies li
gų specialistas dr. Paul 
White. Knygoje aiškinama, 
kaip gali pramatyti savo šir
dies priepuolį ir jo išvengti.

Kaina $3.75.

LIET. ENCIKLOPEDIJA 
ANGLIŠKAI

Organizuojant žygį i Jung
tines Tautas, buvo pastebė
ta, jog trūksta medžiagos 
anglu kalba apie Lietuvos 
geografiją, tautosaką, litera
tūrą, etnografiją, istoriją ir 
ūki. Daugelis amerikiečių, 
atsiliepdami Į New York Ti
mes reklamą, prašyte prašė 
medžiagos apie Lietuvą. Ne
maža tų prašymų susilaukta 
iš amerikiečių mokslininkų. 
Žygininkus taip pat nustebi
no faktas, kad lietuvių jau
nimas, ypač paaugliai, kurie 
silpnai skaito lietuviškai, ne
turi iš kur semtis lituanisti
nių duomenų.

Todėl mes, praėjusio žy
gio Į Jungtines Tautas orga
nizatoriai, kreipiamės Į vi
sus žygiuotojus ir užtarėjus 
paremti Lietuvių Enciklo
pedijos Leidyklos užsimoji
mą išleisti šešių tomų litua- 

1 nistinę enciklopediją anglų 
kalba-

P-ašome vietos organiza- 
■ cija§ užprenumeruoti pilną 
komplektą miesto bibliote
kai. Vietos politiniai veiks
niai galėtų nupirkti ir dova
noti enciklopediją savo se
natoriams bei kongresma
nams. Mūsų filisterių-sen- 
d raugių sambūriai ir akade
mikų grupės galėtų paauko
ti komplektus savo universi
tetams ir kolegijoms. Kitaip 
sakant, yra daug galimybių 
panaudoti ši lituanistini pa
minklą skleidžiant informa
ciją apie Lietuvą, jos žmo
nes ir jų siekimus. O tokia 
informacija reikalinga, ypač 
dabar, kai sovietai pradeda 
skleisti aibes falsifikuotos li
teratūros apie Lietuvą ir lie
tuvius. Ar galime sovietams 
užleisti mokslo ir informaci
jos dirvą?! Viliamės, kad 
lietuviu visuomenė teigiamai 
Įvertins Lietuvių Enciklope
dijos leidyklos užsimojimų 
reikalingumą.

Be to, kiekvienas veikėjas 
turėtų populiarinti šią enci
klopediją čiagimių lietuvių 
tarpe, ypač Amerikos lietu
viu, kurie neskaito lietuviš
kai Tik tokiu būdu sustip- 
rinsim jų lietuvybę. Lietuvių 
Enciklopedija, kuri būtų pri
einama ir kitataučiams, yra 
ne tik mūsų kovos priemonė, 
bet ir mūsų — lietuvių tau
tos — savigarbos dalykas. 
Tad remkime Lietuvių En- 
ciklopedjos užsimojimą pri
statyti mūsų kultūrinius lai
mėjimus ir atsiekimus nelie
tuviams !

i Antanas B. Mažeika 
Antanas Sniečkus 
Algirdas Budrecki, 
Algimantas Gureckas

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

ATSIUNTĖ PAMINĖTI Nepriklauso: II ta

dalis jų pereitų Į jaunesnių
jų lietuvių rankas.

AR TURITE KELEIVIO 

KALENDORIV 1966 M? 

Pasiskubinkite įsigyti, nes
gali pritrūkti!

Jo kaina tik 95 centai.

Vakarų Vokietijos, pajė
giausios V. Europos šalies, 
produkcija 1965 m. sudarė 
111 bil. dol-. o Didž. Britani
jos 95 bil. dol. Sovietų Rusi
ja su savo šešiais satelitais 
Europoje savo našumu stovi

Širdies paguodai, Vlado
Šlaito eilėraščiai. 43 psl., 
kaina $1.00, išleido Didž. 
Britanijos Lietuvių Sąjunga.

A Survey of development 
in captive Lithuania in 1963- 
1964 by Vytautas Vaitiekū
nas, 141 mimiografu spaus
dintų didelių puslapių, iš-

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.

trečioje vietoje tarp pramo- leido Lietuvos Laisvės Ko- 
į ninių kraštų. Augimas So- mitetas (29 W. 57th St., 
vietų imperijoje buvo spar- New York, N.Y. 10019). 
tus sekančiais metais po Leidiny sukaupta labai daug 
1955 m., bet paskutiniaisiais faktinės medžiagos iš įvai- 
keleriais metais sulėtėjo iri rių gyvenimo sričių.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Su Lapinską į Jaunimo metus

PLB šiuos metus pakriks- Mučinskas SIO ir J. Vembrė 
tino Jaunimo Metais. Tk tik pradžiai SIO, o V- Kaza- 
k’ikšto motinėlė netgi nu- kaitis, čia dar naujokas, ime- 
matė, kokiu vyru šis nauja- tė $5. Bet tai ne viskas, 
gimis per 12 mėnesių turi iš- Antai koncerto rengėjai 
augti, kaip ir kada suvokti į vieną vakarą užsuko pas 
savo esmę bei prasmę, įsisą- mums pažįstamą simpatingą 
moninti lietuvybę, išmokti tautieti Juozą Baksi, gyv. 
lietuviškai veikti, pasireikšti Thomas Park. So. Bostone. 
Jaunimo Kongresu, pamė- žmogus neturi nei namų. nei 
ginti is senesniosios kartos dvarų. Kuklus kambarėlis, 
atima valdžią, o jei tai ne- spinta knygų, tarp kurių ir 
pasiseks, — ligi gruodžio L. Enciklopedija, televizijos 
mėnesio apželti barzda ir aparatai ir jų dalys. Jis bai- 
nueiti ten, iš kur atėjo. gęs šios technikos mokslus

Tai, žinoma, gražu. Bet ir vakarais vieno kito ligotą 
mes, bostoniečiai, nutarėme 
ši auginimo bei auklėjimo 
procesą kiek pagreitinti ir 
Jaunimo Metus šiek tiek

Jaunas jugoslavas aktorius Milos Milosevic (kairėje) Los Angeles mieste užmušė Barborą Rooney 
(vidury). persiskyrusią su vyru aktorium Mickey Roonet ( dešinėje), ir pats nusišovė.

KAS SKAITO

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Senųjų su jaunaisiais 

susipažinimo banketas

Worcesterio Lietuvių Or
ganizacijų Taryba kovo 6 d- 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje rengia senųjų su jaunai
siais susipažinimo banketą 
su įvairia programa — mu
zika dainomis, kalbomis.

Šeimininkėmis pakviestos 
Julija Lendraitienė ir Vatki- 
nienė, skanių valgių gamin
tojos.

televiziją tobulai pagydo 
nuo drugio kratymo ar už- 
springimų. O aplamai—Juo
zas Bakšys vienas tų jaunes- 

palenkti savo kolonijos nau- niosios kartos atstovų, kurie 
mėgsta kultūrinę pramogą, 
gerą paveikslą ir muziką, 
bet nebūtinai pirmą kėdžių

Laisvės Varpo ar mūsų

dai ir garbei.
Mes įsisąmoninom, kad 

ir mažesnio masto konkretus 
veiksmas yra geriau už ilgas eilę betkuriam parengime, 
ir pamokomąsias kalbas. Ir štai jis "kalėdotojams*

Kad patriotiniam veikė- tiesiai į delną —50 dolerių! 
jui kultūringai ir lietuviškoj Tegul, girdi, Dariui Lapins-' 
dvasioj išauginti bent vie- kui kuo geriausiai sekasi! 
ną savo šeimos vaiką yra Mes už ji negrosime ir kom- 
tautai naudingiau, negu ji pozicijų nerašysime, bet pa- 
prarasti, beviltiškai pamoks- dėti šiame reikale galime ir 
lininkaujant svetimiesiems, turime- Padėti jam pasišokė-

Kad svarbiau šiais Jauni- ti nuo žemės ir suplasnoti, 
mo Metais padėti įsitvirtinti 0 kur ir kain jis toliau skris, 
jaunam menininkui ar apla- tai jo paties dūšios reikalas, 
mai lietuviškam kūrėjui, ne- Gražu. Ne tik dėl to, kad 
gu praktiškųjų profesijų stambiai parėmė, bet ir šiltu 
žmogui, kuriam šiame kraš- žodžiu ir jausmu palydėjo, i 
te ir pats Dievas daugiau Tokie yra ir visi kiti kon- 
padeda. į certo rėmėjai, nes nė iš vie-

Tai turėdami galvoje, mes no prievarta ar įkyriai nie- 
pradžiai pasirinkome jauną ko nereikalaujama?

rūpesčiu?

JAUNIMO PETICIJOS 

JUNGTINĖMS TAUTOMS

PLB Valdybos ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Komiteto nutarimu šiais

Jau paskyrė savo aukas
Vasario 16-sios proga A- 

merikos Lietuvių Tarybai 
Lietuvos laisvinimo reika
lams paskyrė aukas: Sanda
ros 16-ji kuopa $25, SLA 57

MIAMI, FLA.

Vasario 16-sios minėjimas
Alto skyrius Lietuvos ne

priklausomybės atstatymo 
sukakties minėjimą rengia 
vasario 20 d. 2:30 vai. po 
pietų Lietuvių Klube (3655 
NW 34th gt.). Pagrindinis 
kalbėtojas bus dr. Tamošai
tis.

Gražią meninę programą 
atliks iš Paryžiaus atvykusi 
lietuvaitė Joan Frances Bo- 
risaitė.

Laisvę branginantieji vie
tos ir iš kitur atvykę lietu
viai piašomi šitoj mūsų di
džiojoj šventėj dalyvauti.

Komitetas
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Sausio 16 d. Worcestery pakelti, tai išsispręstų visos 
Įvykęs Laisvės Varpo spren- problemos, 
dejų metinis susirinkimas Įdomu, kad susirinkimas 
atskleidė tuos rūpesčius, neparodė jokio susidomėji- 
kuriuos yra atsidūrusi mini- mo galimybe gauti naują ra
inoji kultūrinė radijo prog- dijo stotį sekmadieniais 
rama. Iš 80 sprendėjų į susi- 9:30-10:00 ryto Bostono a- 
rinkimą atvyko tik 30. At- pylinkėse. Taigi, išeitų, kad 
rodo, kad kiti i susirinkimą dabartinis laikas yra gana 
nevyko tik todėl, kad nebū- geras. Taip pat susirinkimas 
tų įpareigoti kokiam nors atmetė siūlymą pereiti iš 
darbui. Tai bendra mūsų vi- sekmadienio į darbo dienos 
suomenės liga, kuri jau per- vakarą. Nerado atgarsio nei 
simeta į Laisvės Varpą, kas pirmininko ir programos ve- 
sudaro jam didžiausią rū- dėjo P. Viščinio siūlymas 
pešti. Susirinkime ne tiek perduoti Laisvės Varpą jau- 
sielotasi. kaip pasidalinti nimui. 
darbą, kad jį lengviau būtų Iš tikrųjų visi šie rūpes- 
galima atlikti, kiek rūpin- čiai via ne tik Laisvės Var- 
tasi sumažinti darbą ar jo po. bet visos mūsų visuome- 
išvengti. Todėl nuo kovo nės rūpesčiai. Jie būtų tik 

nrarįžios nutaila 3tsi- Laisvės Varpo reikalas, jei
sakyti AM bangų, paliekant Laisvės Varpas būtų biznio 
tik prie FM bangų. Tuo bū- programa. Bet taip nėra. Kai) 
du išlaidos kiekvieną sek- programa yra visuomeninė 
madienį sumažės 73.50 dol. ir kultūrinė, tai jos išlaiky- 
Tuo pačiu sumažės darbas, mas yra visų reikalas. Jis 
bet taip pat klausytojų skai- lengvai būtų išspręstas, jei 
čius. ne tik klausytumės Laisvės

Naujos valdybos nepavy- Varpo, bet taip pat prisidė- 
ko išrinkti, nes niekas nesu- tume prie io išlaikymo bent 
tiko į ją įeiti. Ir tai ne todėl, klausytojo įnašu, 
kad niekas tos garbės neno
rėjo,, bet todėl, kad valdy-: 
bai tenka rūpintis lėšomis, 
reikalingomis programai iš
laikyt’. Ligšiolinis pirminin
kas ir programos vedėjas P. Prieš kelerius metus Ame- 
Viščinis pareiškė, kad toliau įikoje miręs Juozas Paškevi- 
regali rūpintis programa ir cius savo nedidelį turtą yra 
lėšomis, kaip tai buvo per ūži ašęs savo žmonai Karoli-

Jaunimo Metais Vasario 16 kuopa $10 ir Seniems Žmo-Į 
minėjimuose pradedami ■ n®ms Gelbėti Dr-ja $10.
linkti Jaunimo Peticijos pa- „ , . ... . .

- ' Pakvietė prisiekusiais

posed minkai*

Prisiekusiais posėdinin-

rasai-
Pasirašoma ant specialiai 

paruoštų lapų. kurių viršuje 
yra anglų kalba kreipimasis kais (juries) pakviesti nuo 
į Jungtines Tautas pasmerk- vasario 7 d. visam mėnesiui 
ti Rusijos kolonializmą Eu- Ona Jankauskienė. Edvar- 
ropoje ir grąžinti Lietuvai das Meilus, Teodoras Barys. 
laisvę ir nepriklausomybę. Elvardas Bartkus ir Alfon- 
(Jei kurie kraštai nori, gali sas Balčiūnas, 
anglišką tekstą išsiversti į
savo valstybinę kalbą — is
panų, portugalų, prancūzų, 
vokiečių ir kt.). Lape yra 20 
eilučių parašams. Apačioje

Persitvarkė Sandaros 
valdyba

Dabar ją sudaro: pirm.

ką, čia su pasižymėjimu bai- aišku, kad koncertas neren
gusį muzikos mokslus, pui- giama? tik D. Lapinskui ir 
kiai užsirekomendavusį Eu- jo rėmėjams. Jis viso Bosto- 
ropoje. išgyvenusį skaudžią no ir apvlinkės lietuviams ir 
tragediją susitikime su mir- -;n bičiuliams. Jis visom na- 
tim, atkreipusį į savo kūrybą žiūrom, partijom ir lytim- 
lietuvių ir amerikiečių kriti- j jį atsilankvdami, atnešime 
kų palankų dėmesį ir vėl su pačią didžiausią vertybę— 
sužeista pianisto ranka gri- savo atvira jaunam meni- 
žusį tik į savo mylimų tėve- ninkui širdi, jo kūrybai ne- 
lių kuklią pastogę. kurčias ausis ir šiltą žvilga-Į

Taigi, nutarėme ir mes, nį savam žmogui, 
nors ir palyginamai maža Taigi, pabandvkime Jau- 
gvvų lietuvių kolonija, su- nimo Metų pradžioje su jau- 
rengti jam didelį koncertą nu kūrėju patys atjaunėti, 
kovo 12 d. Jordan Hali. ti- dvasioje!
kėdamiesi ten ir amerikiečių a.
spaudos bei meno atstovų ir einamam i
šiai,, muzikės mėgėjų, kurių 114 BALFO SIUNTINIŲ 
nepajėgta pasikviesti kitose Sausio šalčių nepaisant, 
kolonijose. O žinokime, kad Balfo centras nugabeno į 
Bostono kritiku žodis yra paštą 114 siuntinių, 
svaresnis negu' Alabamos! Buvo išsiųsta Sibiro trem- 

Kaip mums tas žygis su tiniams 44 siuntiniai, už ku- 
komp. Darium Lapinsku į riuos sumokėta grynais pini- 
Jaunimo Metų sutikimą se- gaiš 3,177 doleriai- Lenkijon 
kasi? pasiųsta 49 siuntiniai su var-

Trumpai tariant, kol kas totais rūbais, kurių vertė yra 
dar nesuklupome. Iš šviesių 2.830 dolerių, taip pat 3 
ir ši reikalą suprantančių ir vaistų siuntiniai. Vokietijon
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JUOZO PAŠKEVIČIAUS 

ĮPĖDINIAMS

dvvlika metu. Jis sutiko pa
silikti tik vienose pareigo-

nai Paškevičienei ir vaikam: 

Antanui Paškevičiui, Alek
se. Niekam nesutinkant pa- sandrai Ališauskienei, Mo- 
siimti nei pirmininko, nei nikai Gasperavičienei ir 
programos vedėjo pareigų. Jadvygai Paškevičiūtei. Tu- 
senoii valdyba sutiko eiti rimomis žiniomis, prieš Lie- 
parei^as ligi vasario 28 d., tuvos okupaciją šie įpėdi- 
kada baigiasi sutartis su ra- niai gyveno Josvainiuose.

vertinančiu lietuvių susi 
laukta nuoširdžios ir apčiuo-

išsiųsta 8 siuntiniai. Brazdi 
jon vienas ir į JAV — du

piamos paramos-Ir ne tik žo- siuntiniai (atsiranda ir A- 
dinės, bet dosnia ranka į merikoje lietuvių, kurie pra- 
bendrą kapšį įmestų dešim- šo rūbų).
tiniu pluošto užsibrėžtai Sausio mėnesį taip pat iš-; 
1500 dolerių sumai surinkti.1 siusti septyni knygų siunti- 
kuri būtina neabejotinam niai — šeši i Australiją ir 
trūkumui padengti, nes tik vienas į Braziliją, 
unijiniam simfoniniam or- Tuo būdu sausio mėnesį 
kestrui su repeticijomis ap- Balfas aprengė 104 lietuvių 
mokėti reikia 2.HM) dolerių, varguoliu šeimas, tam tiks- 
O kur dar dvi solistės, salė lui išleisdamas 6,497 dol. 
ir kitos išlaidos? Trylika tremtiniu šeimų

Ilgą eilę šių kilnių kon- Vokietijoje buvo sušelpta pi- 
certo rėmėjų mes jau seniau nigai? (235 dol.). taio nat 
minėjome, bet ju atsirado pasiusta vienai šeimai Itali- 
dar daugiau. Štai tik per joje 25 dol.. Austriįon 20, 
porą paskutiniųjų savaičių dol. ir Lenkijon 100 dol. Pa- 
inž. Ed. Cibas paklojo $25. prastai Lenkijos lietuviams 
Vyt- Bruzgelevičius, Marija siunčiama tik vartotų rūbų 
Gineitienė, Ant. Januška, ir vaistų siuntiniai, tačiau 
inž. V. Kubilius, B. Paliulis, kaliais (labai retais atve- 
P. Navazelskis — po $20, P. j jais) tenka siųsti ir pinigų.

dijo stotimi.
Reikalingoms lėšoms su

daryti per tą laiką paskirtos 
finansinės komisijos, j ku
rias įeina: Bostone — A- 
Lapšys, V. Stelmokas, B. 
Strikaitis, H. Čepas ir B. 
Kruopis, Worcestery — E. 
Meilus, Pr. Stanelis. V. Mit
rikas, J. Svikla ir J. Stanke
vičius, Brocktone — V. Ber
žinskas, Alb. Barulis, St. 
Goferisienė, R. Driskis ir St. 
Grušas.

Jei iki vasario 28 d. bus 
sudarytos reikalingos lėšos, 
tai senoji valdvba toliau eis, 
pareigas. O jei ne. tai Lais
vės Varpo veikla turės būti

parašų rinkėjai įrašo valsty- M- Žemaitaitis, vicepirm. J. 
bę (statė) ir miestą (city), Stankevičius (pirmiau buvo 
kur parašai buvo rinkti. J- Šalaviejus). sekr. Adolfas 

Jaunimo Peticiją turėtų šermukšnis, fin. sekr. J. 
pasirašvti viso pasaulio lie- Krasinskas, ižd. Ig. Pigaga,
tuviai, laip pat kreipkitės į IZiW s1^- « x-
latvius estus ir visus gyve- Kraunelis. A. šermukšnis. P. 
nemojo krašto draugus, kai- Kraunelis ir J. Stankevičius 
mynus, pažįstamus, bendra- A’1’3 naujieji ateiviai, 
darbiu? ir kitus asmenis, kad Šiame susirinkime nutar- 
jie savo parašaig paremtų ^3 aukoti Altui $25 ir Šv. 
mūsų laisvės kova. Sūriniam Kazimiero Dr-ją jos 75 m. 
viri 100,000 parašų! i veiklos sukakties proga pa-

Prašome parašus pradėti sveikinti ir aukoti jai $10-
rinkti per Vasario 16 minė- ......... . .

tx i • * Ruošiau dideliam banketuijimus. Įtraukime į parašų
rinkimą visą jaunimą ir vy- Sandaros 16-ji kuopa jau 
resniuosius. Jaunimo Petici- ruošiasi savo banketui. kuris 
ja vra visų lietuvių peticija* bus gegužės 8 d. 1 vai. po 
Parašų rinkimą tęskime per pietų Lietuvių Klubo salėje, 
kovo mėnesį, kada bus ren
kamos aukos Jaunimo Kon- Kitos naujienos
pesui. Rinkime parašus vi-' R ' — as
sur :r visada: minej.muose. Ju|ius Svik,a vasario 2 Jd 
susirmk,muose, suyaziavi- minfjo sav0 ^mtartie.
muose. pne bažnyčių, mo- nj Ta jį piveikino
kvklose krautuvėse, aplan- bkiu)jai įr bend_
kant kiekvieną lietuvi ar ki-,ra(lai.biai Jjs 8 Ljetuvj 
tatauti jų namuose ir tt , k,ubo sekl.etorius.

Parašų rinkimas baigia- Mass- senatorius Vytautas 
mas iki gegužės 15 d. Pigaga su žmona išvyko į

Parašų lapai per Jaunimo šiltąją Floridą poros savai- 
Metu komitetus arba Lietu- čių atostogų.Kėdainių apskrityje. Patys 

ieškomieji arba apie juos ži
nantieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam Kon- Lapus grąžinti į JAV šiuo melv Anthony Burke moti- 
sulatui: ' ’’ ~ v

viu Bendiuomenės valdybas
grąžinami iki birželio 1 d.

Vasario 8 d. mirė mūsų a- 
pylinkės atstovo Mass. sei-

Consulate General of Li
thuania
41 West Į2nd Street 
New York. N.Y. 10024

adresu:

Mr. V. Kamantas,
477 Cole Plaza, 
Willowick, Ohio 44094, 
USA.

na, ilgus metus buvusi mies
to ligoninės slaugė. Ats. A. 
Burke yra užaugęs lietuvių 
tarpe ir jiems palankus. Mo
tinos mirties proga reiškiu 
jam gilią užuojautą.

J. Krasinskas

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 

sustabdvta- Lėšų sudarymas domo Varno pieitą Lietuvos 
dabar yra minėtų komisijų nepriklausomybės paskelbi- 
ir klausytojų rankose. Per- parašytojo Stepo-
nai tik 130 klausytojų su- no Kairio spalvotą portretąmokėjo klausytojo įnašą. ’ .7 7 ... 7
Tai stebėtinai mažas skai-j ® x ® c°l”l z«o uz 80 cnt. 

čius. Jei pavyktų jį gerokai

CHICAGO, ILL. 
Tautinės kapinės auga
Lietuvių tautinėse kapinė-

Gauti parašų lapai bus su
dėti i byla? atskiromis vals
tybėmis ir įrišti. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
metu (birželio 30—liepos 3)
Chicagoje jaunimas priims
deklaraciją, prašydamas JT se pernai palaidoti 175 žmo- 
grąžinti Lietuvai laisvę ir nės. Viso labo jose jau atėjo 
nepriklausomybę- Jaunimo amžinai ilsėtis 7,854 mūsų 
Peticiją, kartu su deklaracija tautiečiai- Jose laikinai pa- 
ir dokumentuotu memoran- laidoti pelenai ir tokių įžy- 
dumu, į JT New Yorke nu-) mių asmenų, kaip dr. Jono 
veš speciali jaunimo delega- Šliūpo, buv. Lietuvos prezi- 
cija. sudaryta iš visų Kon- dento dr. Kazio Griniaus, 
grėsė dalyvavusių valstybių prof. Vaclovo Biržiškos ir 
jaunimo atstovų. kitu.

TĖVO—MAIKIO KRAITIS

Siųsdami prenumeratą, 
šie skaitytojai atsiuntė Mai
kiui su tėvu ir dovanų:

P. Brazaitis, Dorchester, 
Mass. $20.

Po $5: A. M., Dorchester, 
Mass., M. Bakanauskas, 
Detroit, Mich-, J- Morkūnas, 
Cranford, N.J.

Po $4: E. Kalit, Guli 
Lake, Sask.. Canada. T. Ur- 
bon, Brooklyn, N. Y., J. 
Silks. New Haven. Conn., 
P. Stonies. Chicago, III.

Po $2: J. Grigutis. Chica
go, III., Z. Gobis. Detroit, 
Mich., AI. Buinickas, North- 
hampton, Mass., A1- Wikis, 
Hamilton. Ont-. Can., V. 
Jons, Montreal, Canada, K. 
Kriaučiūnas. Hialeah. Fla.. 
P. Aukštikalnis, Pontiac. 
Mich.. F. Urbonavičius, 
Pittsburgh. Pa., C. Sable, 
Rockford, III., S. ir E. Nor
vaišos. Ocala, Fla., K. Bur- 
bulys, Chicago. III.. A. 
Šumskis, N-Y. Mills, N. Y.

F- Petrauskas. St. Agatha 
dės Monts. Canada. $1.60.

A. Juškevičius. W. Che
shire, Conn., $1.50.

Po $1: B. Jestremskis. 
Cleveland, Ohio, A. Kark- 
lys. Hartford, Conn., L. Mer
kelis, Toronto, Canada, P. 
Simanavičius. Lacombe. Al
tą, V. Kalvelis, Ozone Park, 
N.Y.. B. Kasinskas. Malden. 
Mass-. S. Jovvall, Methuen, 
Mass-. J. Narušis, Island 
Heights, N. J., J. Stepp, Tit- 
tusville. Fla., C. Meškaus
kas, Cleveland, Ohio.J. Ku- 
dzius. Detroit, Mich., A. Ge- 
daminas, Bridgeport. Conn.. 
P. Stočkus. Spakone, Wash., 
Ona Tchetcheff. Chicago, 
IH.. G. Kvalita, Pittsburgh, 
Pa., M. Čereka, Waterbury. 
Conn.,1- Malinauskas, Gre- 
enport, N. J-, Jonas Starkus, 
So. Boston. Mass.. Jurgis 
Ruškys. Otthon, Sask., Can., 
J. Binkis. Omaha, Nebr.. M. 
Biga, Easron, Pa.. P. Ali- 
nauskas, Rockford, Ilk. 
A. Paražinskas, Bvook- 
lyn. N. Y., C. Ablan. Lake 
Placid. Fla., K. Marcinkus, 
Toronto. Canada.

Po $0-50: J. Grinka. Oca
la, Fla-. S. M. Ruzas. Rock
ford. III.. E. Ž^mgulis, Eas
ton. Pa.. Jurgis Kilotat, E- 
ganville, Ont. Canada, A. 
Garbauskas, Georgetovvn, 
III.. K. Miller. Tuscon, Ariz.

Visiems nuoširdžiai dėko
ja

Keleivio administracija
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Iš pavergtos Lietuvos j
Mirė prof. V. Taujenis

Mirė prof. inž. Vincas 
Taujenis, 75 m- amž., durpių 
specialistas, daug rašęs savo 
specialybės klausimais. Ve
lionis buvo kilęs iš Židikų 
vaisė-, Mažeikių apskr.

Šiaulių televizijos aparatai

Televizijos imtuvų monta
vimo fabrikas Šiauliuose 
skelbiasi jau pagaminęs 50, 
000 imtuvų, čia gaminami 
(sumontuojami) ”TEMP 6“ 
imtuvai — 16 colių įžambi-

nės ekranas, kaina 336 rub
liai (beveik pusmečio vidu
tinė alga). Imtuvai esą par
duodami ne tik Lietuvoje, 
bet ir Latvijoje, Estijoje, 
Gudijoje ir "tolimesnėse vie
tose“- Siūlo juos ir iš Ameri
kos užsakyti ir ten padova
noti. Kaina būtų $287, tai 
yra maždaug triskart dau
giau, negu čia už tokio didu
mo ekrano ir geresnės koky
bės imtuvą. (E)

Stato didoię salę

Vilniuje, prie Žalgirio 
aikštyno, pradėU statyti 
nauja universali sporto sa
lė, kuri galės būti naudoja
ma įvairioms sporto varžy
boms (įskaitant ir ledo ru
tulį, čiuožimą, ledo baletą), 
o taip pat ir susirinkimams, 
kino teatrui, koncertams, 
parodoms arba ir šokiams. 
Priklausomai nuo dalyko 
žiūrovams vietų bus

rrrr........ -................. .......................................................................................................................... —...........rrffffffffJfffffff<fff..-f-.rrrf.fjfrffffr--r

LIETUVIAI!
Paremkime

Jungtinėms Tautoms
Šiais 1966 Jaunimo Metais Vasario 16 minėjimuose visame laisvajame pasaulyje 

pradedami rinkti parašai JAUNIMO PETĮ CUAI, kuri prašo Jungtines Tautas pa
smerkti rusų kolonializmą Europoje ir grąžinti Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.

JAUNIMO PETICIJĄ Jungtinėms Tautoms įteiks PASAULIO LIETUVIŲ JAU
NIMO KONGRESO dalyviai su Kongrese priimta deklaracija.

Visi pasirašykime šią JAUNIMO PETICIJĄ ir taip pat surinkime visų lietuvių 
draugų parašus! Priminkime pasauliui Lietuvos vergiją ir mūsų ryžtingą laisvės kovą 
iki jos laimėjimo! ;

Prašome iškirpti šią JAUNIMO PETICIJOS blanką ir ją su parašais grąžinti 
Jaunimo Kongreso rengėjams.

UNITED NATIONS!
— Dondemn Russian colonialism in Europe

Restore Freedom and Independence to LITHUANIA

Name

1............................. .. .................................................................

Address

2- ......................................................................--.................

3. ...................................................................... . ....................

4............................... .................................................................

5............................................................................. ....................

i

»

6............................. .. .................................................................

7............................................................................. ....................

8

9............................................................................. ....................

10. ........................ --...............................................................

11- ...................................................................... . ....................

12. ........................ --.......................................................

13. ...................................................................... . ....................

14............................... ....................................................

15. ...................................................................... . ....................

16. ........................ --................................................................

17. ...................................................................... --.................

18. .........................--................................................................

19........................................................................... . ....................

20- .........................--................................................................

STATE............................................. . CITY........................................... .

Paremkime JAUNIMO PETICIJOS ir PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO darbus 
savo parašais ir piniginėmis aukomis. Peticiją ir aukas siųsti:

LITHUANIAN YOUTH CONGRESS 
co Mrs. B. JUODIKIS 

1794 EAST 227 STREET 
CLEVELAND, OHIO 44117

Jaunimo Peticijai ir Jaunimo Kongresui paremti siunčiu auką $ 

(Vardas ir pavardė) ...........................

(Adresas)

3,900 (ledo sportui) iki 
5,365 (susirinkimams, kon
certams). Bokso rungtynėse 
galėsią būti iki 6.000 ir dau
giau vietų. Tuo tarpu išbeto
nuoti tik pamatai. Kada bus 
pastatyta, dar nėra tiksliai 
numatyta. .. (Elta)

Liepia rūpinti* ne savai* 
reikalai*

Artėjant Lietuvos nepri- 
nuo lausomąjį gyvenimą pri

menančiai vasario šešiolik- 
tajai, Maskva vėl įsakmiai 
perspėjo lietuvius rūpintis 
ne savais, o visos imperijos 
reikalais. Maskva nepasi
naudojo nei savo vietininkų 
Lietuvoje tarpininkavimu: 
perspėjimą paskelbė Pravda 
Maskvoj. Vilniuje Tiesa tik 
skubiai tą Maskvos įspėji
mą išvertė ir skubiai — ry
tojaus dieną —- atspausdi
no : skaitykite ir vykdykite.

Perspėjimo esmė—"griež
tai laikyti* vi*ų pirma bend- 
ravalstybinių interesų, kovo
ti prie* bet kokiu* vietinin- 
kiikumo ir nacionalinio ri
botumo pasireiškimu*“.

Nes, sako, "Leninas įsi
vaizdavo tarybinę ekonomi
ką vieningą, laikė reikalinga 
užtikrinti jos vienybę visos 
šalie§ mastu“... Atskirų res
publikų interesais pasirūpin
sią "TSRS (tai yra imperiji- 
niai) ministerijos ir plana-
vimo organaii“ (Elta)

Anapus uždangos
Vilniau* dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

Įeinu. Nemažas pailgas 
kambarys, jo kairėje, kiek 
arčiau lango, durys į greti-

Š-b
i
9I

Išsisėmus pokalbiui, abu
du kurį laiką tylime. Inicia
tyva jo pusėje: jis neklausia,

mą kambarį, bet jos uždary- aš neturiu reikalo atsakinėti, 
tos- Prie durų rašomasis sta- Kitokios kalbos mes netol
ias, ant jo telefonas, į duris rime.
pečiais sėdi jaunas, gal ko- Neturėdamas ką veikti, 
kių 26-28 metų švariai euro- pieštuku ėmiau paišyti at- 
pietiškai apsirėdęs tamsia virkščioje leidimo nua^io

Lietuviai Kuboje

Dešimts žvejybos laivų 
specialistų dirba Kuboje. Jų 
tarpe trys lietuviai. Drauge 
su jais yra jūreivių kelių 
laivų Įguloms- Sako, "jie 
moko kubiečius žvejoti“. 
Mat. Fidelis Castro pareiš
kęs, kad žuvies pramonė Ku
bos saloje esanti nauja.

Anot Tiesos, "tarybiniai 
žmonės“ padeda tą pramo
nę kurti, tad nemaža specia
listų i tolimąją Kubą "pa
siuntė ir mūsų uostamiestis“.

(Elta)

Nieką* jam nepasikeitė

Reikalas įsikalbėti, kad 
dabar Lietuvoje nepalyginti 
geriau, dar toks aštrus, kad 
pataikūniškus koresponden- 

’ tus, kalbėtojus ar rašytojus 
yra apėmusi nebesuvaldoma 
"lyginimo manija“: lygina 
net ir tada, kai palyginimas 
išeina, lyg būtų "pirma mu
šė pagaliu, o dabar tikra laz
da.“

Klaipėdos uosto laivo vil
kiko jūreiviui gimtadienio 
proga surengė pasveikinimo 
apeigėles: tai dar naujas jū
reivis, pirmą kartą gimtadie
nį praleidžiąs jūroje. Neišsi- 
vertė ir čia be palyginimo: 
"Jis, buržuazinėj Lietuvoje 
buvęs samdinys, darbinin
kas, visai neseniai atėjo į 
jūreivių šeimą, bet jau spėjo 
apsiprasti... imasi betkokio 
darbo“... Taigi — buvo sam
dinys. darbininkas. Praėjo 
25 metai — ir samdinys ir 
darbininkas, tik. artėjant se
natvei, iš sausumos persikėlė 
į laivą. (E)

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

administraci

ja praio gerb. skaitytoju*, 
kurse keičia adresą, 
iant naująjį adresą

paraiyti ir

puseje,
kuris gulėjo čia pat prieš 
mar.e ant stalo, visokius nie
kučius. Pradžioje jis nekrei
pė dėmesio, o kai jau buvo 
visai išmargintas visokiom 
kregždutėm ir žvaigždutėm, 
pratarė:

— Ką jūs darote, juk 
tamsta leidimą sugadinai.

— O kam jis man reika
lingas? — naiviai atsakiau.

— O kaip tamsta išei
si? — klausia.

— Nagi atsistosiu ir išei
siu-

— Na, netaip greitai- Su 
leidimu atėjai, tik su leidi-

eilute (bet ne juoda) su lie 
mene, vidutinio ūgio, ne
peiktinos išorės šatenas- 
Prieš jį kitoje stalo pusėje 
tuščia kėdė ir daugiau jokio 
daikto kambaryje nėra.

Paprašo sėstis. Atsisėdu.
Kurį laiką visiška tyla. Ir už 
durų — nė krepšt. Jis stebi 
mane, aš jį. Jo žvilgsnį leng
vai atlaikau nesuglumęs. Pa
galiau po trumpos tylos pa
suka savo kėdę kiek į kairę, 
atsilošia ir, padėjęs dešinę 
alkūnę ant stalo, prakalba:

— Malonėkite papasakoti 
jūsų mokestinę sistemą
(tvarką). mu -r ^jgį get jį SUga(jjnai

Dėstau as jam gerą pusva- įr dabar teks pasėdėti die- 
landi, o gal ir ilgiau. Baigus, nelę kitą, 0 ?al ir mete.

liūs... — tęsia jis.klausia:
— O kas kainas nustato

prekėms, pav. va, degtu
kams? — ir ištraukęs iš ki
šenės suka tarp pirštų lietu
viškų degtukų dėžutę.

Pavartęs, pakraipęs leidi
mą ir ilgokai pažvelgęs į a- 
kis, pakilo, liepė palaukti, o 
pats išėjo pro duris, pro ku- .

„ . , . . i rias aš įėjau. Išeidamas už- 1— Gyvenimas, laisva rin-; ,. - o-_ ofooVoil J rakino ir paliko vieną. Sė
džiu 5-10-15-20 minučių, o j 
aplinkui kapų tyla. Pagaliau ; 
girdžiu iš anos pusės rakina , 
duris. Įeina vienas. Jau ne- į

— Gali, jeigu tik kas duo- blogas ženklas. Pagaliau pa
tų, bet niekas neduos, nes, duoda nauja leidimą išeiti • 
jų galima pakankamai gauti ir dar paklausia:
ir už 10 centų, — atsakau. ..... *

-________ I — Ar anksčiau jums ne- >v kur jūsų pinigus am- reikėjo kidimų? - <
— Šituo dalyku aš niekad ~ Ne\ mes vaikščiojom, j 

nesidomėjau, nes tai ne ma-j ^ur norėjom, be jokių leidi-* 
no darbo sritis. Gaunu savo — atsakau.
algą. ir man to pakanka,— 1 — O matote, dabar jau -
atsakau (nors ir žinojau), reikalingi. Na, bet keliauki- į

— O kas čia, jūsų prezi- te sveiki.
dentas? — ištraukęs iš lie- Jokiu pastabų, jokių už- *. 
menės kišenės sidabrinį rašų pasikalbėjimo metu ne- ;

ka, — atsakau 
— Tai gali ir šimtą litų

už juos paimti? — vėl klau
sia.

penklitį su Basanavičiau^ 
atvaizdu,, klausia-

— Ne, ne prezidentas, o 
visuomenės veikėjas, pirma
sis lietuviško laikraščio su
manytojas, iš profesijos me
dicinos gydytojas, dakta
ras. — aiškinu- 

— O kodėl šitoji gatvė

darė.

(Bus daugiau).

Klaidos

Praeitame numery 
"Pažinkime savuosius“

str.
pir-

vadinasi Gedimino? —klau- mosios skilties vidury para- 
sia toliau. ! syta, kad lengviau kupra-

— Kiekvienas daiktą^ tu- ,nu?ariui išllsti Pro adatos 
ri kaip nors vadintis, kitaip 
mes jų neatskirtume vieną 
nuo kito, — aiškinu.

— Argi jau taip atsitikti
nai ir pavadinta? — nenu
sileidžia.

— Gal ir neatsitiktinai, 
bet tai jau reikėtų klausti 
tuos, kurie krikštija gatves.

Bet pagaliau aš jam pa
pasakoju Vilniaus įkūrimo 
legendą, kuri, gali būti, ir 
nulėmė šios gražios gatvės 
vardą.

— Ar esate surašęs proto
kolų verslininkams už prasi
žengimus prieš mokestinius 
įstatymus? — teiraujasi.

— Esu.
— Ar daug?
— Sunku skaičių tiksliai 

atsiminti, gal trisdešimt, o 
gal ir daugiau.

— Ar atsimenate pavar
des arba firmų pavadini
mus?

— Atsimenu.
— Ar galite dabar sumi

nėti bent kelias?
— Galitu

bulę“, o turėtų būti "bulį‘, , 
o str- "Anapus uždangos“ ’ 
pirmoj skilty parašyta "Su
sikrovus didesnei jau už
baigtų bylų rietinei“, turėjo 
būti "rietuvei“-

dovanų siuntiniai
Į LIETUVĄ
Siųskite per 

INTERTRADE 
E X P R E S S 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

r • ’
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Candace Mossier, 39 m. amž„ romansą vo su savo brolvaikiu Melvin 
nužudę milionierių Candace vyrą Jacųues, 69 m. amžiaus. Jų byla

Povvers. 29 m. Jie kaltinami 
eina Miami. Fla.

SOVIETINIAI JUOKAI

Anksti rytą Washingtone 
Baltųjų rūmų tylą sutrukdė 
tiesiogines linijos Washing- 
tonas-Maskva telefono stai
gus skambutis. Prezidentas 
Joh’ sonas pakėlė rageli ir 
pasisakė, kas kalba.

—Čia Nikita,— atsiliepė 
pašnibždomis kitame linijos 
gale.

—Prašau kalbėti garsiau. 
Aš negirdžiu, — prašė pre
zidentas.

Bet tas pats vos girdimas 
balsas vėl pakartojo: ”Čia 
Nikita’4.

—Gerai, gerai. — per
traukė -Johnsonas, — bet 
kalbėkite garsiau-

—Aš negaliu,—murmėjo 
aname linijos gale.—Aš kal
bu iš viešo pasikalbėjimo 
būdelės.

Naujausios
KNYGOS

Kas būtų, jei niekas 
neberūkytu,j

Niekas nėra sakęs, kad tarolinoj pajamos už taoa- 
rūkyti yra sveika, bet vis ką sudaro apie 46%, o gi 
daugiau ir daugiau žmonių Kenntacky net 47% visų že- 
l ūko. Netaip senas laikas, mės ūkio pajamų, 
kaaa tik maža uans moterų Jei tabakas nebūtų augi- 
terūkė, o šiandien, bent nams, tai jo augintojai ga- 
jav. jų gal jau ruko tiek ietų kitaip susitvarkyti ir Ką 
pat, kiek ir vyrų. tia jau ir kita auginti, bet, sakysim, 
vaikai ruko kaip seniai. Virginijoje yra gana daug

Gydytojai vis dažniau pri- tokios žemės, kuri kitiems 
mena. kau rūkymas yra vie- augalams netinka, todėl tie 
na iš svarbių plaučių vėžio žemdirbiai turėtų pradėti 
priežasčių. įsivaizduokime, kuriuo nors kitu užsiėmimu 
kad visi paKiauso gydytojų verstis. -
patarimo ir meta nikę. Kas Tabako pramonėje dirba 

... tada būtų? Kaip tai atsiiiep- apie 79,000 žmonių, kuriems 
jais, programų vedėjais ir krašto ūkiui? per metus išmokama apie

šaulio’ietuviu iaunimo šuva- Atokioms pareigoms. Matai, | Tabako pramonės apy var- 350 mil-dol. Apie 65% jų 
šie metai yra nepaprasti mu- to siekia pžr metus 8 b" 400 dirba cigarečių fabrikuose. 

__ Fik iau eik ’ Kaintri vi jaunimo metai. jo| j y pįp goo my. šaltiniu ištraukų, daugybėso Xi£JU°S 1 ne1 d0L gauna " Si° k,ast° 'ar- 

suvažiuoti? Juk daugiausia J 1 Pasaulio Lietuvių Ben-
jaunimo yra Lietuvoje, tar druomenės valdyba nutarė b užsienio. Šiandie,
kokiu spasabu jie galės iš= juos tokiais laikyti ir pava-

— Nu, tai reikėjo vasario 
mėnesyje suvažiuoti.

— Vasaris, tėve, sutampa 
su Lietuvos nepriklausomy-

— Alou
— Labas rytas, tėve!
— Sei, aš girdėjau, kad

šiemet bus jaunimo seimas. . . _ .
Ar tu žinai ką nors apie tai? kės paskelbimu. Tai mūsų

Žinau, tėve. taut.os šventė' kU™J® nema'
KT . • ii- „ za ir jaunimo dalyvauja.— Nu. tai pasakvk ir man, ~ v k, . . , S • i o Daug jaunuolių buvo pakas tai bus do jomarkas? , - %- , n_ . , . , kviesta tos šventes kalbeto-— Tai bus ne jomarkas, 

tėve, bet didingas viso pa-
Apačioje Celeste Crenchavv. 19 m. amž.. rasta sušalusi 
automobilio bagažinėje. Automobilį buvo pasisamdęs 
Robert Friede. 25 m. amž.. iš New Yorko (viršuje kai
rėje). Jis policijai prisipažino, davęs Celestei perdaug 
narkotiku. Viršuje dešinėje nužudytos Celeste motina.

kada ir JAV yra labai susi
rūpinusios dolerio išplauki
mu į užsienį, daugiau kaip 
pusės biliono suma. gauna
ma už parduotą užsieniui

niekur anksčiau nesutiktų 
paveiksiu, gausu žemėlapių 
ir dokumentacijos. Knyga 
gražiai išleista, atspausta 
gerame ofsetiniame popie
riuje, irišta į tvirtus apda
rus. Kaina — $6.00. Išleido 
o kiti suka cigarus ir gamina

tenai atvažiuoti? Ar tu ro- jįno juos pasaulio Lietuvių 
kuoji. kad Paleckis išleis? Motais
O jeigu jis ir nebūtų prie- _ Vot^ jeigu ant šit0 nu_
N?kak^ėe P tarimo šventas tėvas būtų reikšminga. i tabaką pypkėms. Sumažėjus
_ Tave kain Lietuva i įdėjęs savo ptrst^ ta. gale- Fed‘erįlinž valdžia ir at- cigarečių suvartojimui, turė- 

hūsima iaunimo suvažiavi! -JU me 1 “ skiros valstybės bei miestai i tų be darbo likti ir didelis
ma nažiiirės mes dar neži sU 8*”®1® 81 “., gauna tabako akcizo pusket- bUrys darbininkų. O tokiems
nnme^ « nasmefL o Vai m- V J* -t0 virto biliono dolerių. Tai la- miestams kaip Richmond,
ir panorės savo jaunuolių ?orija atleis tiems jaunuo- bai ,r pastovus pa-, Durhan, tt inston-Salem ir
delegacijų prisiųsti, kad iš- liams, kurie iki šiol buvo nuo Jamu, Utinis. Valstybes ir į Louisvnle Cigarečių suvarto- 
girtu dabartinę Lietuvos .lietuvybės atsilikę. Jeigu mlestai tu0 šaltiniu galui- jimo sumažėjimas.butų ne
tvarką. Tokia propaganda. per šiuos metus ji! išmoks "u0™.el, P^aud»t> pataisoma nelaime,
žinoma, sunkiai suvažiavi- gerai lietuviškai kalbėti ir biudžetams išlyginti pakei- Didele- įeiksmes tabako 
mą paveiktų, galėtų net ir rašyti, pradės skaityti mūsų dami 131)31(0 gammių akei- pramone tun ir skelbimų
suardyti ji. spa*udą. ims dalyvauti susi- al P^1" me u.
- Bet ar tu rokuoji. kad rinkimuose ir suvažiavimuo- tabako augintojai per bako skelbimams lsle.dz.a-

Lietuvos jaunuoliai galėtų se. sios vadovauti mūsų or- F!?.tus «au"a ,aP>e pusantro ma 300 mil. dolerių Televi- 
dabartinę tvarką girti? gamzacijoms, tai už sugaiš- b.l.ono dolerių. Ketuno^ zijos stotims Ue skelbimą.

i.. n. valstybėse — Virgima, b. sudaro visų

DO VANOS

EILĖRAŠČIAI. Henriko
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
Ui vra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
diamos: Baisusis Birželis. 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Patašė Pranas Naumiestis- 
kis. Kaina...................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me
nard M. Gertler. šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina....... $375.

VARPAS NR. 6, 168 psl. 
Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės. H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina....................  $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

UETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ............................. $6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
tomas, redagavo Bernardas 
Brazdžionis ir Benys Bab-
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chieagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.jrc j ■ .s saca

už naujus skaitytojus
|!iĮ^<cT- -.-į į n į iįiii m MięEaSBMKMaBESSHBMSSBSSMUSSSUMOl

KIEKVIENAM MCSŲ BIČIULIUI. SURADUSIAM BENT 
VIENĄ NAUJĄ METINĮ ’KEIEIVIO “ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA “TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI
KAINA S2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš 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 ĮŽENGUS

Knygos
jaunimui

ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
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.

GINTARĖLĖ, J. Narūnės 
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.

MĖLYNI KARVEUAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ... . ..................... $1.50.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.

skelbimų, 
skelbimų sumaži- 

Kenntucky — tabakas yra ’ nimas be abejo atsilieptų į 
svarbiausias žemės ūkio ga- rūkymo sumažėjimą, 
minys, o Tennessee, Mary- žinoma, visi nesulauksi- 
lande ir Massachusetts —į me tokių dienų, kada niekas 
antrasis iš eilės. Žemės ūkio , nerūkys, bet smarkūs vajai 
departamento žiniomis. N. = prieš tabako dūmus gali tu- 

| rėti gerų vaisių, gali rūky-
—----------———------- i mą sumažinti, o tai, kaip

matėme, turėtų ir nemažos

Vki « ST& č= ir^Tabako
tokių ir nesiųstų, tėve. Pa
rinktų tik ištikimus. Todėl, 
jeigu iš Lietuvos niekas ne
dailaus, tai suvažiavimui
galės būti tik sveikiau. jau pasakei

mūsų tautos istorija jiems 
atleis ir iškels juos kaip su
sipratusius tautos vaikus.

— Vot, kad pasakei, tai

— Pasakiau tikrą tiesą, 
tėve.

— Ale nepasakei visko- 
Nepasakei, kad jaunuoliai 
lankytų bažnyčias, kuriu

— O kur tas suvažiavimas 
bus?

— Chieagoje.
— O kada?
— Numatoma pradėti jį . . - . . . . u •

'birželio paskutinę dieną. mes senieji pristatėm, ba ki-, jau nemoka. Gi pamaldas ir
— Sakai, džiuniaus mene- taip jas uzponavos mgenai 

i Syje? O juk i tas bažnyčias yra su-
1 Aš sakau lietuviškai: dėti mūsų milionai dolerių. 
1 birželio mėnesį- Bus didžiausia zgūba mūsų

— Nu, tai prastas laikas- tautai, jeigu ant mūsų pro- 
— cės atsisės svetimi.

— Tų milionų jau neišgel- 
bėsim. tėve. Jie seniai jau

— Kodėl?
— Bus perdaug karšta sa

lėje. Zinai, Čikagoje nuo . . .
stok jardų ir nuo didelio e- užrašyti svetimiems.
žero būna dušnas oras per — Ale jeigu mūsų bažny- 
vasarą. Reikėjo šaukt tą su- čias užponavos kiti, tai tada 
važiavimą tuoj po Naujų lietuvybei bus šiur kaput. 
lVIetų. — Bažnyčios, tėve, men-
_ Tas mėnuo buvo pa- ka lieuvybei parama. Tik se- 

skirtas suvažiavimo prasmei ni klebonai pamokslus sako 
aiškinti ir pinigams rinkti, dar lietuviškai, bet čia gimę 
Juk suruošti toki suvažiavi- mūsų kunigėliai lietuvių kal-

visokius patarnavimus net ir 
senieji dvasiškiai atlieka iš 
oficialių vadovėlių lotynų 
kalba. Taigi lietuvybę turim 
ginti ir ugdyti ne bažnyčio
se, bet salėse, organizacijo
se, suvažiavimuose ir platin
dami savo spaudą. Tai jau 
mūsų jaunimo pareiga. Ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė padarė labai gerą žy
gį, paskelbdama šiuos me-

įtakos krašto žemės ūkiui.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
tus jaunimo metais. Jis turi bolševikinio teroro sistema,
suvažiuoti, paimti tėvų iš- tos vergų stovyklos, kuriose 
laikytą lietuvybę ir nešti ją į kentėjo ir žuvo mūsų 
ateitį. broliai, seserys, giminės ir

— Okei, Maiki. aš pridė-' draugai. Knygos kaina —

Širdies pirepuoHs, jeigu apsaugos priemonės nebus 
panaudotos tuojau pat, ištiks kas penktą vyrą ateinančių 
penkerių metų laikotarpyje. Perskaitę knygą

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,

sužinosite, kad šiai ligai galite pasipriešinti ir jos išvengti.
Knygos kaina $3-75. Platintojams nuolaidos. Užsaky

mus siųsti leidėjo adresu: Mr. B. Gražuli*. 2546 Lorain 
Avė-, Cleveland, Ohio 44113.

Ji gaunama >r Keleivio administracijoje.

mą reikia daug lėšų, tėve.į bos nemėgsta ir daugelis jos siu dar. ant amžių ii amen!$2.50.

i
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BALYS SRUOGA 
1896. 2. 2. — 1947. 10. 16.

Teisės patarimai

BALYS SRUOGA

Aplink kelmą visą dieną
Prof. rašytoją Bali Sruogą naciai Į Stutthofo kon

centracijos stovyklą ištrėmė 1943 m. kovo 16 d. Ten 
jis išbuvo dvejus metus be penkių dienų. Į vakarus žy
giuojanti raudonoji armija jį rado vos gyvą patvory. 
Tada jis sugrižo Į Lietuvą. Komunistai visaip stengėsi 
ir ji i savo vežimą Įkinkyti, norėjo, kad ir jis pradėtų 
rašyti taip, kaip jiems patinka, bet Sruogai pavyko nuo 
tų siūlymų atsikalbėti. Nėra abejonės, kad kaceto kan
čios ir komunistų dvasinis teroras pagreitino jo mirti— 
jis mirė 1947 m. spalio 16 d. nė 52 metų negyvenęs (gi
męs 1896 m. vasario 2 d.).

Grįžęs Į Vilnių. B. Sruoga parašė kacete praleistų 
metų atsiminimus, pavadintus '"Dievų miškas" Tai sun
kiausias kaltinimas naciams. Juose Balys Sruoga ne
verkšlena, nesiskundžia, bet meistriškai su skaudžia 
pašaipa atsigrįžta į savo kankintojus. Tai ženklas, kad , 
šio didžiojo lietuvių tautos poeto ir dramaturgo dvasios ' 
jokie priešų kankinimai nepajėgė palaužti..

Knygą pradėjęs skaityti, negali nuo jos atsitraukti, I 
kol baigsi, tik gaila, kad Terros išleistoji laida jau iš
parduota.

1957 m. ir Keleivy buvo duota ištraukų iš tos kny-! 
gos. Dabar, minėdami Balio Sruogos gimimo 70 metų 
sukaktį, dar spausdiname vieną skyrelį, pavadintą 
"Aplink kelmą visą dieną“.

Besitąsant su rąstais, užėjo ir Velykos, 1943- metų— 
pirmosios Velykos lageryje-

šeštadienį prieš Velykas dirbome tiktai ligpiet. Po
piet mūsų mielas Vacelis Kozlovskis (lenkas VVacek Koz- 
lowski, laisvėje buvęs mėsininkas, stovykloje bloko virši
ninkas, mušeika-specialistas. budelis-mėgėjas, kaip kitoj 
vietoj B. Sruoga jį apibūdina. Red.) išrikiuoja visa bloką 
kieme. Balandinė saulaitė taip gražiai šviečia, taip mei
liai šildo. Taip gera būtų toje mieloje saulužėlėje bent kiek 
pailsėti.

Paduoda Vacius komandą:
— Zdejmowac koszule! Ale nredzej! — Nusivilkite 

marškinius. — greičiau!
Žiūrime, kas gi čia dabar bus? Argi jis. šėtonėlis 

mieliausias, mus Velykoms be kelnių paliks. — iš jo gi 
gali visko laukti? Bet kol kas dar nieko bloga nematyti. 
Visa ramu. Tiktai liepė jis mums žemėje susėsti.

— Utėles mušti, rupūžgalviai. mušti utėles! — šaukia 
Vacius, mostaguodamas šakotu vėzdu.

— O, štai kas! Tegyvuoja Vacius iki pirmųjų kar
tuvių !

O tiems palšmargiams Pono Dievo gyvulėliams Didį
jį šeštadienį padarėme ištisą pogromą.

Trak-trak-trak, trak-trak-trak. — taip ir traksi po 
visą kiemą it iš kulkosvaidžio- Tūkstančių tūkstančiai žu
vo jų tuomet, vargšelių.

Pirmą Velykų dieną nedirbome. Vacius kviečia mus, 
lietuvius, pas save į "dienos ruimą“. Pavaišinti bene mus 
geraširdiškai švenčių proga rengias?

Prie durų pasitinka mus Vacelis ir dar keli bandi
tėliai. /

— Parodykite kojas, — ar švarios? O ausis — ar 
mokate išsimazgoti? — tikrina toji sanitarinė komisija“ 
mūsų kojas ir ausis.

Kadangi su mūsų kojom ir ausim dar buvo pusė 
bėdos. Vacelis pareiškė, kad mes Velykų pirmosios dienos 
proga galime kambary net ant suolų pasėdėti, jei tokio 
noro turime- Tačiau tiems, kurių kojos ir ausys buvo re 
pirmos rūšies, prisiėjo riestokai: gavo jie \ elvkų proga 
ir per valgomąją, ir per šonus, — buvo jie sugrūsti į prau
syklą ir įmerkti tenai į šaltą vandeni. į 'dienos ruimą“ 
jie nebegrįžo.

Tuo tarpu kažkoks vargšas katorgininkėlis nuo 
Gdansko, pasisukaliojęs pne mūsų. padovanojo mums vi
siems vieną kiaušinį. — kad vardas tojo lenkelio būtų 
palaimintas per amžius!

Ir mes dabar, kaip ir visi gyvieji žmonės, švenčiame 
Velykas! Sėdim po stogu, ant suolo, — ir kiaušinį turime !

' Vyriausias iš mūsų tarpo, drebančiom rankom iš susi
jaudinimo paėmė tą kiaušinėlį, padalino kiekvienam po 
plonučiuką gabalėlį, apsiašarodamas palaimino kiekvieną
iš mūsų.

Simbolis — simboliu, bet vis dėlto simbolis kartais 
esti daug galingesnis už pačią pasiučiausią tikrovę.

Tą dieną pietų mes jau nebenorėjome. Buvome sotūs 
tuo kiaušinio gabalėliu, — ir dar kaip sotūs.

Galimas daiktas, pasotino mus ir tyliai paslapčiomis 
prarytos ašaros, gal dar ir slapti prisiminimai — Tėvy
nės, tėvų, brolių, seserų, šeimų, — visa tai labai galimas 
daiktas, bet istorija apie tai tyli.

(Bus daugiau).

Balys Sruoga

NE, NE. BAJORŲ MIRĖ LIETUVA.-.

(Iš dramos "Kazimieras Sapiega“)
Ne, ne. Bajorų mirė Lietuva,
Ne mūsų. Ji, žiemos iškentus šaltį, 
Dainuojančiu pavasariu suūš.
Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas,
Iš gilmenų sugaus gyvybe tokia,
Kad jos aidais dundės Uralo girios, 
Karpatų skiauterės ir Elbės šlaitai!
Į Lietuvą žiemo jančią einu.
Prie kryžkelių stovėsiu smūtkeliu, 
Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu, 
Kad speiguose po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos širdis.

Jacųueline Kennedy lipa iš lėktuvo New Yorko aerodro
me. sugrįžusi iš Šveicarijos, kur buvo su vaikais nuvy
kusi slidėmis pačiužinėti.

Christine Bass, 18 m. amž.. Los 
Angeles nukrito į 200 pėdų gilu
mo akmens skaldyklą ir, sako, 
tik susitrenkusi ir nusibraižiu 
si.

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir ap
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž> mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, .Mass. 02131.

Puslapis septintas
Atsakymas

Negaliu tiksliai ir konkre
čiai Į Tamstų klausimą atsa
kyti. Aš, pavyzdžiui, neži
nau, ar Tamstos pasirašėte 
koki nors susitarimą (agree- 
ment) namams pirkti, ar ne. 
Nežinau, ar namų savinin
kas priėmė Tamstų pasiūly
mą, ar ne. prieš lamstai at
sisakant namus pirkti ir pan. 
Vienas dalykas Tamstų nau
dai vra tas faktas, kad vi-s
sas reikalas vyko sekmadie
nį (taip bent atrodo iš 
Tamstos laiško), o pas mus 
Massachusetts sekmadienį 
sudaryti kontraktai arba 
duoti pasižadėjimai negalio
ja. Žinoma, agentas, turbūt,

Vietines žinios

Jau 61 metus keliavo

Vasario 9 d. Keleivis bai
gė savo 61-rių metų kelionę, 
nes jo pirmasis numeris pa
sirodė 1905 metų vasario 9 
diena.

D. Ivaškienė mokytojauja

Dalia Ivaškienė-škudzins- 
kaitė nuo vasario 1 d. pa-

Statys J- Gaidelio operą
Komp. Julius Gaidelis y-

Maloni talentų popietė
Vasario 13 d. buvo Minkų 

radijo 32 m. sukakties Ta- ra sukinęs operą "Danutė"", 
lentų popietė ir ”Miss- Li- šiai naujai lietuviškai ope- 
thuania of N.E’’ balius. rai libretą parašė poetas

Talentų varžybose komi- Stasys Santvaras- Chicagos 
sija (Aleksandra Gustaitie- Lietuvių Opera užplanavo ją 
nė, Ona Ivaškienė. Alice Ru- pastatyti 1968 metais.

griežtai atsisakė pinigus ati
duoti. Sakė, mus paduosiąs 

Vienas agentas skelbė na- i teismą. Tai buvo prieš pat 
mus pardavimui. Pasiskaitę Kalėdas. Dabar gavome ži- • parašė kitą datą. o ne sek- 
jo skelbimą, nutarėme, kad nią, kad tų namų savininkas madienio datą; tačiau tai 
tas namas gali būti mums la- mus traukia į teismą, nes jis nereiškia, kad negalima įro- 
bai tinkamas, ir mudu su turi mūsų vekselį ir iš mūsų , dyti. kad ir vekselis, ir kont- 
žmona nuvažiavome pas tą reikalauja dar 400 dolerių- i raktas buvo sudalyti arba i- 
agentą pasikalbėti tų namų Pasakyk Tamsta mums, teikti sekmadienį, o ne šio- 
pirkimo reikalu- Žmona pa- kas mums daryti. Nenorime, kią dieną. Patarčiau Tams- 
siliko automobily, o aš Įėjau eiti pas advokatą, nes jeigu tai nueiti pas vietini advo- 
į vidų. Tas agentas man la- i reikės tuos 400 dolerių už- katą ir jį paprašyti Tamstos 
bai išgyrė tuos namus ir nu-; mokėti ir dar advokatui už- reikalą vesti. Be advokato 
vežė mus jų pasižiūrėti. Į vi-• mokėti, tai mūsų nuostoliai Tamsta vistiek pralaimėsi, 
du mes nėjome, nes ten dar bus dar didesni. Prašau ne- 
žmonės gyveno, ir mes sakė-’ atsisakyti mums patarti, nes 
me, ateisime kitą dieną, o' mes esame tikroje bėdoje, 
ne sekmadienį, kad žmonių' A. P-
netrukdytume. Grįžome į a-i Massachusetts.
gento ofisą; žmona vėl pasi- i ___ ■ ■1 — _ :
liko automobilyje, o mudu f 
su agentu užėjome į vidų.!
Sakau, mums namas patin
ka. bet kaina peraukšta. Sa-. 
ko, padalyk pasiūlymą. Sa-! 
kau, už 19.000 pirkčiau. Sa
ko, gerai, pažiūrėsime, ar 
pardavėjas sutiks, ar ne. •;
Bet, sako. turi duoti rankpi-' 
nigių, kitaip tavo pasiūlymo! 
niekas nesvarstys. Turėjau j 
100 dolerių, daviau jam, o 
jis sako, šimto neužtenka.
Pakišo man tokį popierių, 
sako. tai esąs kaip vekselis.
400 dolerių vertės. Pasira
šiau. Kai išėjau, žmona ma
ne ba>ė už tokį pasiskubini- 
mą. Grįžę namo. pasikalbė
jome su vaikais ir nusitarė
me, kad vaikams tas namas 
nelabai patogus, nes sunku 
pasiekti jų darbo vietas be 
automobilio, o mes tik vier.ą 
teturime. Tarėmės ir galvo
jome. bet nutarėme, kad pa- 
sisktibinom it" kad mes to 
namo nepirksime. Tuoj pat 
paskambinau agentui, bet 
ofise jo nebuvo, o jo namų; 
telefono nei adreso neturė-Į 
jome. iš pat ryto skambino
me jam pirmadienį, jo nera
dome, bet palikome laišką.

Vakare nuėjome į jo ofisą 
ir jį radome. Buvome mudu 
su sūnum- Pasakėme, kad 
namu nepirksime, ir paaiški
nome kodėl. Jis labai supy
ko. mudu vos neišplūdo ir

Klausimas

nes. jei geruoju su agentu ir 
namų savininku susitarti ne- 

! galite, reikalas yra perdaug 
painus. vad galėtum apsi
eiti be advokato-

Ką rašo „KELEIVIOtfc

KALENDORIUS
1966 metams

jų*..

skirta Hyde Park aukštes
niosios mokyklos mokytoja. 
Ji yra chemikė, jau ir anks
čiau pakeisdavo dėl vieno
kios ar kitokios priežasties

. _ . . . , , negalinčius laikinai savo pa-
, Dariau, Lapinsko koncertu mokvtojus „ nu0

Bilietų į Dariaus Lapinsko minėtos dienos jau yra nuo- 
kūrinių koncertą, kurs įvyks latinė mokytoja, 
kovo 12 d. 8:30 vai. vakaro D- Ivaškienė yra baigusi 
Jot dan Hali, galima gauti: ir lituanistikos mokyklą ir

Baltic Florist Minkų do- joje pati kelerius metus mo- 
vanų parduotuvėje, 502 E. kytojavusi.
Broadvvay, So. Bostone; Jos vyras adv. Rimantas

Keleivio administracijoje, Ivaška, plačiai žinomos tau- 
636 E Broadvvay, S- Bostone, tinių šokių puoselėtojos O- 

iš Vidos Mališauskaitės. nos Ivaškienės sūnus, eina 
24 Saxton St, Dorchester, atsakingas pareigas Trave- 
tel. AV 8-6428, ler bendrovėj. Ivaškos augi-

iš Pauliaus Žygo, 186 1 St., na 3 sūnus ir dukrą.

Kur gaunami bilietai

So. Bostone, tel. AN 8-5545, 
Antano Andriulionio, 245

W. Fifth St-, So. Bostone, 
tel. AN 8-5503, ir iš eilės ki

seckienė. Kazys Barūnas ir 
Vytautas Stelmokas) atrin
ko šiuos: Birutę Adomavi
čiūtę (sakė eilėraštį ir skam
bino). Saulių Cibą (skambi-

P. Viščinis kalbės Chicagoje
Pernai spalio mėnesi su

kako 50 metų, kai Vilniuje 
buvo įsteigta pirmoji lietu-

PRANCŪZĖS GAVO 

DAUGIAU TEISIŲ

Prancūzijoje tebeveikia 
senas, dar Napoleono įstaty
mas, išleistas 1804 metais, 
žymiai varžantis moterų tei
ses. Pernai parlamentas jį 
pakeitė, ir tas pakeitimas į- 

į sigaliojo šių metų vasario 1 
■ dieną.

Gyvenimui žymiai pasi
keitus, buvo nustoję reikš
mės ir kai kurie to įstatymo 
suvaržymai. Sakysim, jis 
draudė žmonai eiti tarnauti 
be vyro sutikimo, o iš tikrųjų 
šiuo metu jau 53% žmonų 
dirba. Be abejonės, šiandien 
prancūzė jausis geriau, kad 
ji pati viena gali tą klausi
mą spręsti.

Iki šiol ištekėjusios mo
ters atneštas turtas buvo lai
komas bendru turtu ir buvo 

j vyro valdomas, jei prieš ište

kant nebuvo surašyta speci
ali sutartis.

Dabar moters ištekant at
sineštas turtas palieka jos 
nuosavybė, jei nėra kitaip 
sutarta, o jei ir sutarta, tai 
po dviejų metų žmona gali 
nuo to susitarimo atsisakyti.

Dabar ištekėjusios pran
cūzės galės savo vardu turė
ti verslo įmonę ir be vyro su-1 migsi, 
tikimo ją parduoti, banke) 
atidaryti savo atskirą są-' 
skaitr. ir kt.

SKAITYK STASIO Ml-j 
CHELSONO PARAŠYT.} į 

KNYGĄ; ""Lietuvių išeivijai 

Amerikoje,“ DAUG PA-; 

VEIKSLŲ. KAINA MINK- 

S1 AIS VIRSAIS 14-00, 
KILIAIS—>5.00

rišt VoinnziAi'mAc «■** jmi jn cii-a naiuruvi invd t/ tUIIrtU ,

Vorkutos daina.

Ar bus pasiektas mėnulis?

Žinotinos datos.

Va cario 16 gimnazijos rūmai.

Tarptautinis 24 valandų laikas.

Ką mums duos "Medicare?“ 

fdomi 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.

"Keleivio“ Kalendoriai eina jau r.uo 1912 metų ir 
visada išperkami- Jie patinka žmonėms, nes straipsniai 
trumpi, įdomūs, lengva kalba parašyti ir juos lengva 
skaityti. Toks yra ir šis Kalendorius. Skaitydamas neuž-

Kalendorių gražiai paminėjo "Naujienos“ ir ”Tėvy- 
kuri mano, kad jis nukeliaus i kiekvieną lietuvišką 

šeimą.
Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant laikraščio 

prenumeratą, arba atskirai.
Kaina su prisiuntimu — tik 95 centai.
Nedelskite užsisakyti, nes gali pritrūkti!

Adresuoti taip:

; KELEIVIS 
636 Broadvvay. So. Boston, Mass. 02127

nė“

ir Draugui (P. Žičkui) už tinės mokyklos mokytojos 
mano sukakties paminėjimą. Rybokienės paruošti dekla- 

Dėkoju mieloms šeiminin- muotojai.
kėms, taip gardžiai svečius Minėjime yra kviesti da- 
pavaišinusioms. ir Janeliū- lyvauti ir vietos valdžios pa- 
nams su H. Čepu- reigūnai.

Garbė ir padėka Ameri-, Visi vietos lietuviai prašo
kos lietuviams už ištiestą pa- mi kuo gausiausiai dalyvau- 
galbos ranką šiam kraštui ti pamaldose ir minėjime. Y- 
pasiekti ir jį pasiekus. į pač yra kviečiamas lietuviš-

Dėkoju visiems pokylio) kasis jaunimas, nes juk ir 
gausioms dalyviams, kurie, šie metai pavadinti Jaunimo 
ir baisiam orui esant, atėjo Metais.
manęs pagerbti. Aš jų nie
kados nepamiršiu ir steng

Jaunimas laimi ir pralaimi

Praeitą penktadienį So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
antroji šachmatų komanda 
įveikė Newton A santykiu 
31 ^-1* Čia pilnus taškus 
laimėjo mūsų jaunieji Algir
das Leonavičius, Kęstutis 
Makaitis ir Saulius Girnius, 
o pustaškį pridėjo Bronius 
Skrabulis. Kad šie perdaug 
nesididžiuotų. juos MIT su
dorojo sekmadienio vakare 
atkeltose iš vasario 4 d. 
rungtynėse 5-0!

Vyriausioje lygos grupėje 
įvyko netikėtumų: Cam
bridge I nugalėjo Harvardą 
ir MIT —Cambridge II. o 
pirmūnas Boylston vos nesu
klupo prieš Lincoln, nutrau
kęs rungtynes 2-2 su 1 ne
baigta. Gi Lietuvių I be ko
vos pakopė aukštyn- Lygos 
lentelė dabar tokia:
1. Boylston 7-1. 2. Lithua
nian o1 ?-2’ 5, 3. Harvard 5-
2. 4. Cambridge II 4-4, to
liau MIT, Cambridgel ir 
Lincoln.

Vasario 2-5 d. Lietuvių I 
i susitiks su MIT, o Lietuvių 

B su Bovlston B.

E. B.

WOODPIAVEN, N-Y. 
Šaunus pobūvis Spūdžių 

namuose
Sausio 29 d. Bronės ir 

Prano Spūdžių namuose, 88- 
33 EJderts Lane. buvo šau
nus pobūvis šeimininko gim
tadieniui ir jų abiejų bendro 
gyvenimo 35 metų sukakčiai 
paminėti.

Pobūvy dalyvavo svečių 
ir iš tolimų vietų: Jakaičiai 

Kazimie- į iš Mountville. Pa., Kondro-
I>o

no), Francę Maneikytę (šo- vių gimnazija, vėliau pava- 
ko). Edvardą Budreika dinta Vytauto Didžiojo 
(grojo smuiku) ir Aldoną Gimnazija. Šiai gimnazijai 
Dabrilaitę (skambino piani- teko ypatingas vaidmuo 
nuk * Lenkijos okupuotame Vil-

Ta pati komisija geriau- niuje. Tai buvo ne tik mo- 
siai šokus pripažino: mamės kymo įstaiga, bet taip pat 
ir papės polką — Petrą ir lietuvybės tvirtovė- Jos su- 
Metą Naruševičius iš Dor- kaktis vienaip ar kitaip mi- 
chesterio ir Edvardą Pečiu- nima pavergtoje Lietuvoje 
kaitį su Ieva Mullane iš So. ir išeivijoje, kur yra daug 
Bostono; jaunimo polką — tos gimnazijos buvusių mo- 
Juozą Selevičių iš Dorehes- kvtojų ir mokinių- 
terio su Vera Pulminskaite Chicagoje toks minėjimas 
iš Brocktono; valsą — Ed- įvyks gegužės 28-29 dieno- 
vardą Martišių iš "VVrentham mis. Į tą minėjimą kalbėtoju 
su Julija Kisilaitiene iš Wor-. pakviestas P. X iščinis, Lais- 
cesterio: tango — Praną vės Varpo vedėjas, baigęs 
Račkauską iš Dorchesterio tą gimnaziją 1934 metais, 
su Ona Bartašiūniene iš So. Tai vienas ryškiųjų tos 

Bostone per 2 metus geng-i Bostono ir tvistą — Juozą gimnazijos auklėtinių. Girn- 
steriai vieni kitus naikino— Dabšį iš Dorchesterio su nazijoje jis buvo suorgani- 
nužudė 27 asmenis. Per pa- Kristina Šnekutvte iš So. zavęs Vytauto kuopą ir jai 

: vadovavo, leido moksleivių 
laikraštėlius, kaip Dinamo

Gengsterių karas baigėsi?

tų bilietų platintojų, kurie
ju, gali aplankyti, menes1Us ne
binus kuriuo eta nurodytų 
telefonu.

Malonėkite bilietus įsigyti 
iš anksto, nes rengėjam rei
kia iš anksto apmokėti dide
les simfoninio orkestro ir ki
tas išlaidas.

Atsiminkite, kad šiame 
koncerte dar dalyvauja dvi 
Įžymios solistės: pianistė 
Aldona Kepaiaitė ir daini-

buvo nė vienos aukos, todėl 
spėjama., kad šis jų "drau
giškas“ karas jau pasibaigė. 
Ar ilgam — kas gali žinoti?

Jau surinko 109 parašų

Bostone parašus Jaunimo 
peticijai Jungtinėm Tautom 
pirmoji pradėjo rinkti Ona 
Ivaškienė. Ji Minku talentuC L

popietėje vasario 13 d. jauninkė Aldona Stempužienė.
Tai labai reta tokio lygio surinko 100 parašų.

meninė šventė!
Jaunimas Subatvakary

n_ : j _ j_r'rasiaeaa -_ oružf o/li i 
nuriauium, 1Q

siuosi atsilyginti.
Garbė ir padėka naujajai 

tėvynei Amerikai už suteik
tą laisvę-

Antanas Andriulionis 

BROCKTON, MASS.

Vasario 16 minėjimas

Vasario 16 minėjimą 
Brocktone rengia Lietuvių 
Taiyba vasario 20 d.

lo vai. ryto Šv

ši penktadienį, vasario 18 
d., naujojoj didžiulėj War 
Memorial pastato didžiojoj 
salėj ir kitose patalpose 
(greta Prudential dangorai
žio) prasidės Žiemos šven
tė, kuri tęsis iki vasario 27 
d. Ten kiekvieną dieną be
veik nuo rvto bus koks nors♦
parengimas: koncertas, vai
dinimas, filmas, tautiniai šo
kiai. įvairios parodos, pa
skaitos ir kt-

Tos šventės vykdomuoju 
direktorium yra Frances 
Šidlauskas.

Jos programoje dalyvauja 
ir CHos Ivaškienės vadovau
jama? tautinių šokių sambū-

Subatvakario programą 
jaunimas. Ten bus 

Nijolės Vaičaitytės paskaita 
su diskusijomis tema "Du 
pasauliai lietuvių literatūro
je“. programoje dar daly
vaus studentai Viktoras A-

a r lieka

Bostono-
O. Zinskienė Floridoj
Ona Zinskienė ir Antani

na Matuzienė išvažiavo į 
Floridą ir žada grįžti tik po 
3 mėnesių.

Boitcno kompozitorių 
kūriniai Chicagoje

Vasario 26 d. Chicagos prekybos mokykloje ir kas- 
Jaunimo namuose rengia- dien leido rotatoriumi nau- 
mas meno vakaras žuvu- jausiųj žinių biuleteni. At- 
siam poetui Algimantui vykęs į šį kraštą. Brocktone 
Mackui pagerbti. Jame bus jis buvo įsijungęs į taiybos 
atlikti tai progai bostoniškių ir bakūžės veiklą, o nuo 
kompozitorių sukurti kūri
niai : Juliaus Gaidelio "Pasi
meldimas“ ir "Keista mir
tis“ ir Dariaus Lapinsko 
"Car.tata declamata“.

ir kiti, dalyvavo vaidinimų 
organizavime. Būdamas stu
dentu. dvejus metus vado
vavo Vilniaus Lietuvių Stu
dentu Sąjungai. Tremtyje 
buvo Ravensburgo lietuvių 
kolonijos vadovybėje, dėstė

Iš SKAUTŲ GYVENIMO 

Stalo teniso varžybos
Š. m. sausio 14 d. skautų

19-54 m. vadovauja Laisvės 
Varpui, kuris įsteigtas jo ini- 
ciatvva ir pastangomis.

Vytauto Didžiojo Gimna
zijos garbinga sukaktį turė
tu atitinkamai atžymėti taip 
pat ir Bostono lietuviai. Šiuo 
reikalu iniciatyvos galėtų 
imti5 Vilniaus Krašto Lietu-

doma.vičius, Algirdas Anta- būkle skautai suruošė stalo V-Ų Sąjungos Bostono sky- 
navičius .ir pirmininkauja teniso varžybas. Jose daly- rius. Kultūrinių subatvaka-

vavo 16 žaidėjų- Pirmą vie- riŲ vadovybė ar Kultūros 
tą laimėjo s. Č. kiliulis, ant- klubas. Tos gimnazijos bu- 

I- Lendraitytė sveiksta rą — si. V. Šnipas ir trečią vusių mokytojų ir mokinių 
si. A. Griežė-Jurgelevičius čia yra gana daug.

L. Gineičiu. Laimėtojas 1 - -

dr. A. Budreckis.

namie
su

Irena Lendraityte, prieš | gavo Senųjų Lapinų būrelio 
mėnesį nuMiaužusi koją be- padovanotą pereinamą tau-

ris. Trečiadienį, vasario 23 jų 
d. 1 vai. popiet mažųjų ir 
vasario 25 d. 8:30 vai. vak. 
vyresniųjų grupė.

Vasario 24 d. 2 vai. po 
pietų šoks O. Ivaškienės pa
ruošti Kennebunkport gim
nazijos mokiniai.

Verta ir mums tos šventės 
parengimus lankyti.

slidinėdama New Hampshi-^ re 
re kalnuose, baigia sveikti 
savo tėvų namuose. Linkime 
greičiau vė! atsistoti ant ko

Lankėsi arch. J. Okunis

Gražios išleistuvės
Skautų vyčių Senųjų La

pinu būrelis suruošė gražias 
išleistuves Normai ir V. Šni- 

į pams, kurie išsikėlė mokyto
jauti i Long Island. N-Y.

PINIGAI į LIETUVĄ
per Amexco ir Bank for 
Foreign Trade, Maskva

Mf SŲ ATLYGINIMAS
NEMOKĖKITE DAI GIAI" 

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

PILNA GARANTIJA 
PRISTATOMA PER 

2 SAVAITES
IŠMOKAMA VISA SUMA 

BE ATSKAITYMŲ 
PASIRAŠYTI KVITAI 

Už 9 rublius — $10. 
SIŲSKITE PINIGUS PER 
MUS IR TAUPYKITE! 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

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

įgaliotas asrentas 
Turi New Yorko valstybės 

LEIDIMĄ

Praeitą savaitgalį Bosto
ne lankėsi anksčiau čia gy-: Skautai JAV kariuomenėje! 
venęs, o dabar gyvenantis1 šiuo metu trys bostoniš- 
New Yorke. architektas Jur- kiai skautai vyčiai tarnauja] 
gis Okunis. čia gyvena jo JAV kariuomenėje — B- 
motina, be to, jig čia turi ne- Banaitis, A. Griauzdė ir V.1 
mažai gerų bičiulių, tad ir į Kurapka. V. Kurapka šiuo 

metu yra Vietname, bet po j 
poros mėnesių turėtų grįžti: 
namo-
Sveikiname A. Andriulionį

A. Andriulioniui, dide- { 
liam skautų rėmėjui ir Balfo. 
veikėjui, sukako 60 metų 
amžiaus. Sveikiname ir lin
kime geros sveikatos ir iš-

Bostono nepamiršta.

Bostoniškių pagalba 
Norwoodui

Lietuvos nepriklausomy- 
į bes šventę norwoodiškiai 
mini vasario 27 d. Minėjimo 
programą atlieka bostoniš- 

1 kiai: kalbės Anelė Januške- 
1 vičienė, meninę programą 
atliks Onos Ivaškienės tau- ei mes" 
tinių šokių sambūris ir Ju-i Dar 
liaus Gaidelio vadovauja-1 

i mas vyrų šešetukas.
GRElfA~PAGALBA

PINIGAI I U.S.S.R.

Jus esate saugus 
tik su firma kuri 

tori 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 PU NAU 
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 — 10'<

GRAMERCY SHIPPING, Inc. 
741 Broad Sl.. Nebark, NJ.

ro parapijos bažnyčioje į- tai iš Mountville. Pa., V. 
vyks pamaldos- i Ramanauskai iš Hartford,

2:30 vai. popiet tos pačios Conn-, vietiniai Bručai. Gu- 
parapijos prel. Urbanavi- deiienė, Petrašai, E. Dėdi- 
čiaus auditorijoje įvyks iš- nienė, Ramanauskai, M. A- 
kilmingas minėjimas. Pro-įkelienė su sūnumi, adv. S. 
grama susidės iš dviejų da- Briedis ir kiti.
liu. Pirmoji — oficialioji da- • Pobūviui vadovavo kandi- 

majoras pasiūlė Įįs p,-asįdės vėliavų ^nešimu.' datė i SLA iždininkus E. Mi
šių metų rekordini biudze- JAV ir Lietuvos himnais ir‘kužytė.
tą —J^rnil. 944 tukst. 723, maida. Po to bus kalbos.! Dalyvių pasakytose kal- 
do eriv" ! rezoliucijų priėmimas ir au- bose buvo įvertinta Spūdžių

, kų rinkimas Lietuvos laisvi- visuomeninė veikla ir palin-
Mano padėka njmO reikalams. Pagrindiniu keta jiems geros sveikatos.

Sausio 23 d. Sandaros 7-ji kalbėtoju yra pakviestas dr- kad dar ilgai galėtų dirbti 
kuopa surengė pokylį mano Petras Vileišis iš Waterbu- taip pat, kaip iki šiol.
60 metų gimtadienio proga. ] rY, Conn. ! Pranas, jau pensininkas,
Už tai mano padėka pri- Antrąją—meninę dali at- veikliau pasireiškia LDD. o
klauso kuopos valdybai su Bks vietos mišrus choras, va- Bronė dalyvauja, galima sa- 
jos pirmininku mieluoju žiovaujamas kun. J. Pau- kyti, visose svarbesnėse lie- 
Bronium Bajerčium, kuris ir lausko. akomponuojant Ste- tuvių organizacijose. Nėra, 
spaudoje taip gražiai para- fanijai Ventrienei, solistė rodos, nė vieno žymesnio 
šė, ir pokyliui taip sumaniai Paulina Savickienė, tautinių veiksmo, kuriame nebūtų 
vadovavo, ir taip vaizdžiai! šokių grupė, vadovaujama girdimas ir Bronės vardas, 
nušvietė mano nueitą 60 me- Kucinaitės, ir vietos lituanis- Reporteris
tų gyvenimo kelią- Dėkoju ir --------------------------. ----
visai kuopai.

Dėkoju Baltijos ir Žalgi
rio jū» ų skautų tuntams. Jur
giui ir Marijai Jurėnams, 3 
Jadvygai Tumavičienei. J. 1 
MicKūnienei, A. ir O- Barta- B 
šiūnams, T. Banienei. M.
Manomaičiui.

Dėkoju kalbėjusiems So.
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos g 
pirm. S. Drevinskui, ramo- 
venų atstovui K. Šimėnui, Č.
Kiliuliui. adv. A. Young. J.;
Lėkiui, P. -Jančauskui. A.
Matjcškai, J- Tumavičienei,;
J. Keslerienei, J. Sondai,į 
adv- M. šveikauskienei. laiš-į 
kais sveikinusiems Balfo i 
centro valdvvos pirm. kun.l 
V. Martinkui. Balfo centro 
reikalų vedėjui kun. L. Jan
kui, SLA ph ezidentui P.'
Dargiui, Miami sandarie- 
čiams, V. ir S. Minkams, J.
Kasmauskui. Dubauskui ir!
P. Viščiniui.

Dėkoju spaudai — Kelei-

Miesto biudžetas 

Bostono

AUTOMATINIŲ VARŽTŲ MAŠINŲ
(Automatic Screw Machines)

TVARKYTOJAI IR OPERATORIAI
Švarus darbas naujoje modernioje dirbtuvėje, 
gaminančioje mažučius labai tislius šratus 
(bearings). Visokių priedų.

AUKŠČIAUSIOS ALGOS
Ateikite patys arba skambinkite tel. 491-2980

K U B A R, INC.
21 Erie Street, Cambridge. Mass.

y i
t
a

viui, Sandarai. Darbininkui

galima užsisakyti 
Skautu Aida

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Nenusimink, gausi pagalbą. , 
..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

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

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Box 9112 
Neįtark 4, New Jersey

Skautų Aidą galima užsi-j 
į prenumeruoti per skautų va
dovus arba tuntininka Č. Ki
liulį. Metinė prenumerata 4' 
doleriai.

Naujas draugininkas
Skautų Kęstučio draugo

vės draugininkui pasitrau-! 
kus iš pareigų, nauju drau
gininku tapo sl. Juozas 
Venckus.

Rašykite angliškai ar rusiškai 
pilnų maisto, audeklų ar do
vanu katalogu.
PUIKIAUSI VAK ARŲ VEST 

MAISTO PRODUKTAI 
Gr. 306—Wholesome—$21.50 
18 sv. kvietinių miltų, 6% sv.
ryžiu, 4 U sv. cukraus. 
Gr.304 Family Cheer $23.00 
15;tį. sv. kvietinių miltų. 9 sv. 
cukraus. 2* į s v. džiovintų 
vaisių, 2V(. sv. razinkų.

GRAMERCY
118 E. 2Xth Street 

New York. N.Y. 10016 
ĮSTEIGTA 1945

• MAISTO SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

! Geriausis amerikiečių 
I maistas.
! Pristatymas garantuotas.
! Gavėjo pasirašytas kvitas
[Siuntinys 112 ........... $26.10
[ 10 sv. kv. miltų. 5 sv. rūkyto 
! bekono. 5 sv. ryžių.
[Siuntinys 117 ........... $36.25

Ž 10 sv. cukrai’s. 10 sv. kv. mil
žtų, U) sv. ryžių. 10 sv. kiauli- 
inių taukų.

!;Siuntinys 411 A . . $38.2.»;
; j i i sv. degintos kavos, 11 i! 
Įsv. olandu kakavos. 1 sv. šo.J

♦ kolado. 2’Į, sv. margarino,; 
22' i sv. olandų Edam sūrio.;
:2'-> sv. geriausio rūkyto be- J 
ikono, 2’-, sv. maišytų džio-1] 
[vintu vaisiu. sv. datulių.;; 
i ’.; sv. fygų. 1 \<i SV. geriausių j 
! biskvitų ar vafliu.
;Reikalaukite veltui katalogų.;: 
i INTERTRADE 
; eypresscorp.

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

į iį^#########*##**#*************#*

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdrauda 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 įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdrauda: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ST.A—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 
j kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, Nevv York, N.Y.10001
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BALYS SRUOGA 
1896. 2. 2. — 1947. 10. 16.

Teisės patarimai

BALYS SRUOGA

Aplink kelmą visą dieną
Prof. rašytoją Bali Sruogą naciai Į Stutthofo kon

centracijos stovyklą ištrėmė 1943 m. kovo 16 d. Ten 
jis išbuvo dvejus metus be penkių dienų. Į vakarus žy
giuojanti raudonoji armija jį rado vos gyvą patvory. 
Tada jis sugrižo Į Lietuvą. Komunistai visaip stengėsi 
ir ji i savo vežimą Įkinkyti, norėjo, kad ir jis pradėtų 
rašyti taip, kaip jiems patinka, bet Sruogai pavyko nuo 
tų siūlymų atsikalbėti. Nėra abejonės, kad kaceto kan
čios ir komunistų dvasinis teroras pagreitino jo mirti— 
jis mirė 1947 m. spalio 16 d. nė 52 metų negyvenęs (gi
męs 1896 m. vasario 2 d.).

Grįžęs Į Vilnių. B. Sruoga parašė kacete praleistų 
metų atsiminimus, pavadintus '"Dievų miškas" Tai sun
kiausias kaltinimas naciams. Juose Balys Sruoga ne
verkšlena, nesiskundžia, bet meistriškai su skaudžia 
pašaipa atsigrįžta į savo kankintojus. Tai ženklas, kad , 
šio didžiojo lietuvių tautos poeto ir dramaturgo dvasios ' 
jokie priešų kankinimai nepajėgė palaužti..

Knygą pradėjęs skaityti, negali nuo jos atsitraukti, I 
kol baigsi, tik gaila, kad Terros išleistoji laida jau iš
parduota.

1957 m. ir Keleivy buvo duota ištraukų iš tos kny-! 
gos. Dabar, minėdami Balio Sruogos gimimo 70 metų 
sukaktį, dar spausdiname vieną skyrelį, pavadintą 
"Aplink kelmą visą dieną“.

Besitąsant su rąstais, užėjo ir Velykos, 1943- metų— 
pirmosios Velykos lageryje-

šeštadienį prieš Velykas dirbome tiktai ligpiet. Po
piet mūsų mielas Vacelis Kozlovskis (lenkas VVacek Koz- 
lowski, laisvėje buvęs mėsininkas, stovykloje bloko virši
ninkas, mušeika-specialistas. budelis-mėgėjas, kaip kitoj 
vietoj B. Sruoga jį apibūdina. Red.) išrikiuoja visa bloką 
kieme. Balandinė saulaitė taip gražiai šviečia, taip mei
liai šildo. Taip gera būtų toje mieloje saulužėlėje bent kiek 
pailsėti.

Paduoda Vacius komandą:
— Zdejmowac koszule! Ale nredzej! — Nusivilkite 

marškinius. — greičiau!
Žiūrime, kas gi čia dabar bus? Argi jis. šėtonėlis 

mieliausias, mus Velykoms be kelnių paliks. — iš jo gi 
gali visko laukti? Bet kol kas dar nieko bloga nematyti. 
Visa ramu. Tiktai liepė jis mums žemėje susėsti.

— Utėles mušti, rupūžgalviai. mušti utėles! — šaukia 
Vacius, mostaguodamas šakotu vėzdu.

— O, štai kas! Tegyvuoja Vacius iki pirmųjų kar
tuvių !

O tiems palšmargiams Pono Dievo gyvulėliams Didį
jį šeštadienį padarėme ištisą pogromą.

Trak-trak-trak, trak-trak-trak. — taip ir traksi po 
visą kiemą it iš kulkosvaidžio- Tūkstančių tūkstančiai žu
vo jų tuomet, vargšelių.

Pirmą Velykų dieną nedirbome. Vacius kviečia mus, 
lietuvius, pas save į "dienos ruimą“. Pavaišinti bene mus 
geraširdiškai švenčių proga rengias?

Prie durų pasitinka mus Vacelis ir dar keli bandi
tėliai. /

— Parodykite kojas, — ar švarios? O ausis — ar 
mokate išsimazgoti? — tikrina toji sanitarinė komisija“ 
mūsų kojas ir ausis.

Kadangi su mūsų kojom ir ausim dar buvo pusė 
bėdos. Vacelis pareiškė, kad mes Velykų pirmosios dienos 
proga galime kambary net ant suolų pasėdėti, jei tokio 
noro turime- Tačiau tiems, kurių kojos ir ausys buvo re 
pirmos rūšies, prisiėjo riestokai: gavo jie \ elvkų proga 
ir per valgomąją, ir per šonus, — buvo jie sugrūsti į prau
syklą ir įmerkti tenai į šaltą vandeni. į 'dienos ruimą“ 
jie nebegrįžo.

Tuo tarpu kažkoks vargšas katorgininkėlis nuo 
Gdansko, pasisukaliojęs pne mūsų. padovanojo mums vi
siems vieną kiaušinį. — kad vardas tojo lenkelio būtų 
palaimintas per amžius!

Ir mes dabar, kaip ir visi gyvieji žmonės, švenčiame 
Velykas! Sėdim po stogu, ant suolo, — ir kiaušinį turime !

' Vyriausias iš mūsų tarpo, drebančiom rankom iš susi
jaudinimo paėmė tą kiaušinėlį, padalino kiekvienam po 
plonučiuką gabalėlį, apsiašarodamas palaimino kiekvieną
iš mūsų.

Simbolis — simboliu, bet vis dėlto simbolis kartais 
esti daug galingesnis už pačią pasiučiausią tikrovę.

Tą dieną pietų mes jau nebenorėjome. Buvome sotūs 
tuo kiaušinio gabalėliu, — ir dar kaip sotūs.

Galimas daiktas, pasotino mus ir tyliai paslapčiomis 
prarytos ašaros, gal dar ir slapti prisiminimai — Tėvy
nės, tėvų, brolių, seserų, šeimų, — visa tai labai galimas 
daiktas, bet istorija apie tai tyli.

(Bus daugiau).

Balys Sruoga

NE, NE. BAJORŲ MIRĖ LIETUVA.-.

(Iš dramos "Kazimieras Sapiega“)
Ne, ne. Bajorų mirė Lietuva,
Ne mūsų. Ji, žiemos iškentus šaltį, 
Dainuojančiu pavasariu suūš.
Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas,
Iš gilmenų sugaus gyvybe tokia,
Kad jos aidais dundės Uralo girios, 
Karpatų skiauterės ir Elbės šlaitai!
Į Lietuvą žiemo jančią einu.
Prie kryžkelių stovėsiu smūtkeliu, 
Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu, 
Kad speiguose po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos širdis.

Jacųueline Kennedy lipa iš lėktuvo New Yorko aerodro
me. sugrįžusi iš Šveicarijos, kur buvo su vaikais nuvy
kusi slidėmis pačiužinėti.

Christine Bass, 18 m. amž.. Los 
Angeles nukrito į 200 pėdų gilu
mo akmens skaldyklą ir, sako, 
tik susitrenkusi ir nusibraižiu 
si.

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir ap
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž> mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, .Mass. 02131.

Puslapis septintas
Atsakymas

Negaliu tiksliai ir konkre
čiai Į Tamstų klausimą atsa
kyti. Aš, pavyzdžiui, neži
nau, ar Tamstos pasirašėte 
koki nors susitarimą (agree- 
ment) namams pirkti, ar ne. 
Nežinau, ar namų savinin
kas priėmė Tamstų pasiūly
mą, ar ne. prieš lamstai at
sisakant namus pirkti ir pan. 
Vienas dalykas Tamstų nau
dai vra tas faktas, kad vi-s
sas reikalas vyko sekmadie
nį (taip bent atrodo iš 
Tamstos laiško), o pas mus 
Massachusetts sekmadienį 
sudaryti kontraktai arba 
duoti pasižadėjimai negalio
ja. Žinoma, agentas, turbūt,

Vietines žinios

Jau 61 metus keliavo

Vasario 9 d. Keleivis bai
gė savo 61-rių metų kelionę, 
nes jo pirmasis numeris pa
sirodė 1905 metų vasario 9 
diena.

D. Ivaškienė mokytojauja

Dalia Ivaškienė-škudzins- 
kaitė nuo vasario 1 d. pa-

Statys J- Gaidelio operą
Komp. Julius Gaidelis y-

Maloni talentų popietė
Vasario 13 d. buvo Minkų 

radijo 32 m. sukakties Ta- ra sukinęs operą "Danutė"", 
lentų popietė ir ”Miss- Li- šiai naujai lietuviškai ope- 
thuania of N.E’’ balius. rai libretą parašė poetas

Talentų varžybose komi- Stasys Santvaras- Chicagos 
sija (Aleksandra Gustaitie- Lietuvių Opera užplanavo ją 
nė, Ona Ivaškienė. Alice Ru- pastatyti 1968 metais.

griežtai atsisakė pinigus ati
duoti. Sakė, mus paduosiąs 

Vienas agentas skelbė na- i teismą. Tai buvo prieš pat 
mus pardavimui. Pasiskaitę Kalėdas. Dabar gavome ži- • parašė kitą datą. o ne sek- 
jo skelbimą, nutarėme, kad nią, kad tų namų savininkas madienio datą; tačiau tai 
tas namas gali būti mums la- mus traukia į teismą, nes jis nereiškia, kad negalima įro- 
bai tinkamas, ir mudu su turi mūsų vekselį ir iš mūsų , dyti. kad ir vekselis, ir kont- 
žmona nuvažiavome pas tą reikalauja dar 400 dolerių- i raktas buvo sudalyti arba i- 
agentą pasikalbėti tų namų Pasakyk Tamsta mums, teikti sekmadienį, o ne šio- 
pirkimo reikalu- Žmona pa- kas mums daryti. Nenorime, kią dieną. Patarčiau Tams- 
siliko automobily, o aš Įėjau eiti pas advokatą, nes jeigu tai nueiti pas vietini advo- 
į vidų. Tas agentas man la- i reikės tuos 400 dolerių už- katą ir jį paprašyti Tamstos 
bai išgyrė tuos namus ir nu-; mokėti ir dar advokatui už- reikalą vesti. Be advokato 
vežė mus jų pasižiūrėti. Į vi-• mokėti, tai mūsų nuostoliai Tamsta vistiek pralaimėsi, 
du mes nėjome, nes ten dar bus dar didesni. Prašau ne- 
žmonės gyveno, ir mes sakė-’ atsisakyti mums patarti, nes 
me, ateisime kitą dieną, o' mes esame tikroje bėdoje, 
ne sekmadienį, kad žmonių' A. P-
netrukdytume. Grįžome į a-i Massachusetts.
gento ofisą; žmona vėl pasi- i ___ ■ ■1 — _ :
liko automobilyje, o mudu f 
su agentu užėjome į vidų.!
Sakau, mums namas patin
ka. bet kaina peraukšta. Sa-. 
ko, padalyk pasiūlymą. Sa-! 
kau, už 19.000 pirkčiau. Sa
ko, gerai, pažiūrėsime, ar 
pardavėjas sutiks, ar ne. •;
Bet, sako. turi duoti rankpi-' 
nigių, kitaip tavo pasiūlymo! 
niekas nesvarstys. Turėjau j 
100 dolerių, daviau jam, o 
jis sako, šimto neužtenka.
Pakišo man tokį popierių, 
sako. tai esąs kaip vekselis.
400 dolerių vertės. Pasira
šiau. Kai išėjau, žmona ma
ne ba>ė už tokį pasiskubini- 
mą. Grįžę namo. pasikalbė
jome su vaikais ir nusitarė
me, kad vaikams tas namas 
nelabai patogus, nes sunku 
pasiekti jų darbo vietas be 
automobilio, o mes tik vier.ą 
teturime. Tarėmės ir galvo
jome. bet nutarėme, kad pa- 
sisktibinom it" kad mes to 
namo nepirksime. Tuoj pat 
paskambinau agentui, bet 
ofise jo nebuvo, o jo namų; 
telefono nei adreso neturė-Į 
jome. iš pat ryto skambino
me jam pirmadienį, jo nera
dome, bet palikome laišką.

Vakare nuėjome į jo ofisą 
ir jį radome. Buvome mudu 
su sūnum- Pasakėme, kad 
namu nepirksime, ir paaiški
nome kodėl. Jis labai supy
ko. mudu vos neišplūdo ir

Klausimas

nes. jei geruoju su agentu ir 
namų savininku susitarti ne- 

! galite, reikalas yra perdaug 
painus. vad galėtum apsi
eiti be advokato-

Ką rašo „KELEIVIOtfc

KALENDORIUS
1966 metams

jų*..

skirta Hyde Park aukštes
niosios mokyklos mokytoja. 
Ji yra chemikė, jau ir anks
čiau pakeisdavo dėl vieno
kios ar kitokios priežasties

. _ . . . , , negalinčius laikinai savo pa-
, Dariau, Lapinsko koncertu mokvtojus „ nu0

Bilietų į Dariaus Lapinsko minėtos dienos jau yra nuo- 
kūrinių koncertą, kurs įvyks latinė mokytoja, 
kovo 12 d. 8:30 vai. vakaro D- Ivaškienė yra baigusi 
Jot dan Hali, galima gauti: ir lituanistikos mokyklą ir

Baltic Florist Minkų do- joje pati kelerius metus mo- 
vanų parduotuvėje, 502 E. kytojavusi.
Broadvvay, So. Bostone; Jos vyras adv. Rimantas

Keleivio administracijoje, Ivaška, plačiai žinomos tau- 
636 E Broadvvay, S- Bostone, tinių šokių puoselėtojos O- 

iš Vidos Mališauskaitės. nos Ivaškienės sūnus, eina 
24 Saxton St, Dorchester, atsakingas pareigas Trave- 
tel. AV 8-6428, ler bendrovėj. Ivaškos augi-

iš Pauliaus Žygo, 186 1 St., na 3 sūnus ir dukrą.

Kur gaunami bilietai

So. Bostone, tel. AN 8-5545, 
Antano Andriulionio, 245

W. Fifth St-, So. Bostone, 
tel. AN 8-5503, ir iš eilės ki

seckienė. Kazys Barūnas ir 
Vytautas Stelmokas) atrin
ko šiuos: Birutę Adomavi
čiūtę (sakė eilėraštį ir skam
bino). Saulių Cibą (skambi-

P. Viščinis kalbės Chicagoje
Pernai spalio mėnesi su

kako 50 metų, kai Vilniuje 
buvo įsteigta pirmoji lietu-

PRANCŪZĖS GAVO 

DAUGIAU TEISIŲ

Prancūzijoje tebeveikia 
senas, dar Napoleono įstaty
mas, išleistas 1804 metais, 
žymiai varžantis moterų tei
ses. Pernai parlamentas jį 
pakeitė, ir tas pakeitimas į- 

į sigaliojo šių metų vasario 1 
■ dieną.

Gyvenimui žymiai pasi
keitus, buvo nustoję reikš
mės ir kai kurie to įstatymo 
suvaržymai. Sakysim, jis 
draudė žmonai eiti tarnauti 
be vyro sutikimo, o iš tikrųjų 
šiuo metu jau 53% žmonų 
dirba. Be abejonės, šiandien 
prancūzė jausis geriau, kad 
ji pati viena gali tą klausi
mą spręsti.

Iki šiol ištekėjusios mo
ters atneštas turtas buvo lai
komas bendru turtu ir buvo 

j vyro valdomas, jei prieš ište

kant nebuvo surašyta speci
ali sutartis.

Dabar moters ištekant at
sineštas turtas palieka jos 
nuosavybė, jei nėra kitaip 
sutarta, o jei ir sutarta, tai 
po dviejų metų žmona gali 
nuo to susitarimo atsisakyti.

Dabar ištekėjusios pran
cūzės galės savo vardu turė
ti verslo įmonę ir be vyro su-1 migsi, 
tikimo ją parduoti, banke) 
atidaryti savo atskirą są-' 
skaitr. ir kt.

SKAITYK STASIO Ml-j 
CHELSONO PARAŠYT.} į 

KNYGĄ; ""Lietuvių išeivijai 

Amerikoje,“ DAUG PA-; 

VEIKSLŲ. KAINA MINK- 

S1 AIS VIRSAIS 14-00, 
KILIAIS—>5.00

rišt VoinnziAi'mAc «■** jmi jn cii-a naiuruvi invd t/ tUIIrtU ,

Vorkutos daina.

Ar bus pasiektas mėnulis?

Žinotinos datos.

Va cario 16 gimnazijos rūmai.

Tarptautinis 24 valandų laikas.

Ką mums duos "Medicare?“ 

fdomi 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.

"Keleivio“ Kalendoriai eina jau r.uo 1912 metų ir 
visada išperkami- Jie patinka žmonėms, nes straipsniai 
trumpi, įdomūs, lengva kalba parašyti ir juos lengva 
skaityti. Toks yra ir šis Kalendorius. Skaitydamas neuž-

Kalendorių gražiai paminėjo "Naujienos“ ir ”Tėvy- 
kuri mano, kad jis nukeliaus i kiekvieną lietuvišką 

šeimą.
Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant laikraščio 

prenumeratą, arba atskirai.
Kaina su prisiuntimu — tik 95 centai.
Nedelskite užsisakyti, nes gali pritrūkti!

Adresuoti taip:

; KELEIVIS 
636 Broadvvay. So. Boston, Mass. 02127

nė“

ir Draugui (P. Žičkui) už tinės mokyklos mokytojos 
mano sukakties paminėjimą. Rybokienės paruošti dekla- 

Dėkoju mieloms šeiminin- muotojai.
kėms, taip gardžiai svečius Minėjime yra kviesti da- 
pavaišinusioms. ir Janeliū- lyvauti ir vietos valdžios pa- 
nams su H. Čepu- reigūnai.

Garbė ir padėka Ameri-, Visi vietos lietuviai prašo
kos lietuviams už ištiestą pa- mi kuo gausiausiai dalyvau- 
galbos ranką šiam kraštui ti pamaldose ir minėjime. Y- 
pasiekti ir jį pasiekus. į pač yra kviečiamas lietuviš-

Dėkoju visiems pokylio) kasis jaunimas, nes juk ir 
gausioms dalyviams, kurie, šie metai pavadinti Jaunimo 
ir baisiam orui esant, atėjo Metais.
manęs pagerbti. Aš jų nie
kados nepamiršiu ir steng

Jaunimas laimi ir pralaimi

Praeitą penktadienį So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
antroji šachmatų komanda 
įveikė Newton A santykiu 
31 ^-1* Čia pilnus taškus 
laimėjo mūsų jaunieji Algir
das Leonavičius, Kęstutis 
Makaitis ir Saulius Girnius, 
o pustaškį pridėjo Bronius 
Skrabulis. Kad šie perdaug 
nesididžiuotų. juos MIT su
dorojo sekmadienio vakare 
atkeltose iš vasario 4 d. 
rungtynėse 5-0!

Vyriausioje lygos grupėje 
įvyko netikėtumų: Cam
bridge I nugalėjo Harvardą 
ir MIT —Cambridge II. o 
pirmūnas Boylston vos nesu
klupo prieš Lincoln, nutrau
kęs rungtynes 2-2 su 1 ne
baigta. Gi Lietuvių I be ko
vos pakopė aukštyn- Lygos 
lentelė dabar tokia:
1. Boylston 7-1. 2. Lithua
nian o1 ?-2’ 5, 3. Harvard 5-
2. 4. Cambridge II 4-4, to
liau MIT, Cambridgel ir 
Lincoln.

Vasario 2-5 d. Lietuvių I 
i susitiks su MIT, o Lietuvių 

B su Bovlston B.

E. B.

WOODPIAVEN, N-Y. 
Šaunus pobūvis Spūdžių 

namuose
Sausio 29 d. Bronės ir 

Prano Spūdžių namuose, 88- 
33 EJderts Lane. buvo šau
nus pobūvis šeimininko gim
tadieniui ir jų abiejų bendro 
gyvenimo 35 metų sukakčiai 
paminėti.

Pobūvy dalyvavo svečių 
ir iš tolimų vietų: Jakaičiai 

Kazimie- į iš Mountville. Pa., Kondro-
I>o

no), Francę Maneikytę (šo- vių gimnazija, vėliau pava- 
ko). Edvardą Budreika dinta Vytauto Didžiojo 
(grojo smuiku) ir Aldoną Gimnazija. Šiai gimnazijai 
Dabrilaitę (skambino piani- teko ypatingas vaidmuo 
nuk * Lenkijos okupuotame Vil-

Ta pati komisija geriau- niuje. Tai buvo ne tik mo- 
siai šokus pripažino: mamės kymo įstaiga, bet taip pat 
ir papės polką — Petrą ir lietuvybės tvirtovė- Jos su- 
Metą Naruševičius iš Dor- kaktis vienaip ar kitaip mi- 
chesterio ir Edvardą Pečiu- nima pavergtoje Lietuvoje 
kaitį su Ieva Mullane iš So. ir išeivijoje, kur yra daug 
Bostono; jaunimo polką — tos gimnazijos buvusių mo- 
Juozą Selevičių iš Dorehes- kvtojų ir mokinių- 
terio su Vera Pulminskaite Chicagoje toks minėjimas 
iš Brocktono; valsą — Ed- įvyks gegužės 28-29 dieno- 
vardą Martišių iš "VVrentham mis. Į tą minėjimą kalbėtoju 
su Julija Kisilaitiene iš Wor-. pakviestas P. X iščinis, Lais- 
cesterio: tango — Praną vės Varpo vedėjas, baigęs 
Račkauską iš Dorchesterio tą gimnaziją 1934 metais, 
su Ona Bartašiūniene iš So. Tai vienas ryškiųjų tos 

Bostone per 2 metus geng-i Bostono ir tvistą — Juozą gimnazijos auklėtinių. Girn- 
steriai vieni kitus naikino— Dabšį iš Dorchesterio su nazijoje jis buvo suorgani- 
nužudė 27 asmenis. Per pa- Kristina Šnekutvte iš So. zavęs Vytauto kuopą ir jai 

: vadovavo, leido moksleivių 
laikraštėlius, kaip Dinamo

Gengsterių karas baigėsi?

tų bilietų platintojų, kurie
ju, gali aplankyti, menes1Us ne
binus kuriuo eta nurodytų 
telefonu.

Malonėkite bilietus įsigyti 
iš anksto, nes rengėjam rei
kia iš anksto apmokėti dide
les simfoninio orkestro ir ki
tas išlaidas.

Atsiminkite, kad šiame 
koncerte dar dalyvauja dvi 
Įžymios solistės: pianistė 
Aldona Kepaiaitė ir daini-

buvo nė vienos aukos, todėl 
spėjama., kad šis jų "drau
giškas“ karas jau pasibaigė. 
Ar ilgam — kas gali žinoti?

Jau surinko 109 parašų

Bostone parašus Jaunimo 
peticijai Jungtinėm Tautom 
pirmoji pradėjo rinkti Ona 
Ivaškienė. Ji Minku talentuC L

popietėje vasario 13 d. jauninkė Aldona Stempužienė.
Tai labai reta tokio lygio surinko 100 parašų.

meninė šventė!
Jaunimas Subatvakary

n_ : j _ j_r'rasiaeaa -_ oružf o/li i 
nuriauium, 1Q

siuosi atsilyginti.
Garbė ir padėka naujajai 

tėvynei Amerikai už suteik
tą laisvę-

Antanas Andriulionis 

BROCKTON, MASS.

Vasario 16 minėjimas

Vasario 16 minėjimą 
Brocktone rengia Lietuvių 
Taiyba vasario 20 d.

lo vai. ryto Šv

ši penktadienį, vasario 18 
d., naujojoj didžiulėj War 
Memorial pastato didžiojoj 
salėj ir kitose patalpose 
(greta Prudential dangorai
žio) prasidės Žiemos šven
tė, kuri tęsis iki vasario 27 
d. Ten kiekvieną dieną be
veik nuo rvto bus koks nors♦
parengimas: koncertas, vai
dinimas, filmas, tautiniai šo
kiai. įvairios parodos, pa
skaitos ir kt-

Tos šventės vykdomuoju 
direktorium yra Frances 
Šidlauskas.

Jos programoje dalyvauja 
ir CHos Ivaškienės vadovau
jama? tautinių šokių sambū-

Subatvakario programą 
jaunimas. Ten bus 

Nijolės Vaičaitytės paskaita 
su diskusijomis tema "Du 
pasauliai lietuvių literatūro
je“. programoje dar daly
vaus studentai Viktoras A-

a r lieka

Bostono-
O. Zinskienė Floridoj
Ona Zinskienė ir Antani

na Matuzienė išvažiavo į 
Floridą ir žada grįžti tik po 
3 mėnesių.

Boitcno kompozitorių 
kūriniai Chicagoje

Vasario 26 d. Chicagos prekybos mokykloje ir kas- 
Jaunimo namuose rengia- dien leido rotatoriumi nau- 
mas meno vakaras žuvu- jausiųj žinių biuleteni. At- 
siam poetui Algimantui vykęs į šį kraštą. Brocktone 
Mackui pagerbti. Jame bus jis buvo įsijungęs į taiybos 
atlikti tai progai bostoniškių ir bakūžės veiklą, o nuo 
kompozitorių sukurti kūri
niai : Juliaus Gaidelio "Pasi
meldimas“ ir "Keista mir
tis“ ir Dariaus Lapinsko 
"Car.tata declamata“.

ir kiti, dalyvavo vaidinimų 
organizavime. Būdamas stu
dentu. dvejus metus vado
vavo Vilniaus Lietuvių Stu
dentu Sąjungai. Tremtyje 
buvo Ravensburgo lietuvių 
kolonijos vadovybėje, dėstė

Iš SKAUTŲ GYVENIMO 

Stalo teniso varžybos
Š. m. sausio 14 d. skautų

19-54 m. vadovauja Laisvės 
Varpui, kuris įsteigtas jo ini- 
ciatvva ir pastangomis.

Vytauto Didžiojo Gimna
zijos garbinga sukaktį turė
tu atitinkamai atžymėti taip 
pat ir Bostono lietuviai. Šiuo 
reikalu iniciatyvos galėtų 
imti5 Vilniaus Krašto Lietu-

doma.vičius, Algirdas Anta- būkle skautai suruošė stalo V-Ų Sąjungos Bostono sky- 
navičius .ir pirmininkauja teniso varžybas. Jose daly- rius. Kultūrinių subatvaka-

vavo 16 žaidėjų- Pirmą vie- riŲ vadovybė ar Kultūros 
tą laimėjo s. Č. kiliulis, ant- klubas. Tos gimnazijos bu- 

I- Lendraitytė sveiksta rą — si. V. Šnipas ir trečią vusių mokytojų ir mokinių 
si. A. Griežė-Jurgelevičius čia yra gana daug.

L. Gineičiu. Laimėtojas 1 - -

dr. A. Budreckis.

namie
su

Irena Lendraityte, prieš | gavo Senųjų Lapinų būrelio 
mėnesį nuMiaužusi koją be- padovanotą pereinamą tau-

ris. Trečiadienį, vasario 23 jų 
d. 1 vai. popiet mažųjų ir 
vasario 25 d. 8:30 vai. vak. 
vyresniųjų grupė.

Vasario 24 d. 2 vai. po 
pietų šoks O. Ivaškienės pa
ruošti Kennebunkport gim
nazijos mokiniai.

Verta ir mums tos šventės 
parengimus lankyti.

slidinėdama New Hampshi-^ re 
re kalnuose, baigia sveikti 
savo tėvų namuose. Linkime 
greičiau vė! atsistoti ant ko

Lankėsi arch. J. Okunis

Gražios išleistuvės
Skautų vyčių Senųjų La

pinu būrelis suruošė gražias 
išleistuves Normai ir V. Šni- 

į pams, kurie išsikėlė mokyto
jauti i Long Island. N-Y.

PINIGAI į LIETUVĄ
per Amexco ir Bank for 
Foreign Trade, Maskva

Mf SŲ ATLYGINIMAS
NEMOKĖKITE DAI GIAI" 

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

PILNA GARANTIJA 
PRISTATOMA PER 

2 SAVAITES
IŠMOKAMA VISA SUMA 

BE ATSKAITYMŲ 
PASIRAŠYTI KVITAI 

Už 9 rublius — $10. 
SIŲSKITE PINIGUS PER 
MUS IR TAUPYKITE! 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

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

įgaliotas asrentas 
Turi New Yorko valstybės 

LEIDIMĄ

Praeitą savaitgalį Bosto
ne lankėsi anksčiau čia gy-: Skautai JAV kariuomenėje! 
venęs, o dabar gyvenantis1 šiuo metu trys bostoniš- 
New Yorke. architektas Jur- kiai skautai vyčiai tarnauja] 
gis Okunis. čia gyvena jo JAV kariuomenėje — B- 
motina, be to, jig čia turi ne- Banaitis, A. Griauzdė ir V.1 
mažai gerų bičiulių, tad ir į Kurapka. V. Kurapka šiuo 

metu yra Vietname, bet po j 
poros mėnesių turėtų grįžti: 
namo-
Sveikiname A. Andriulionį

A. Andriulioniui, dide- { 
liam skautų rėmėjui ir Balfo. 
veikėjui, sukako 60 metų 
amžiaus. Sveikiname ir lin
kime geros sveikatos ir iš-

Bostono nepamiršta.

Bostoniškių pagalba 
Norwoodui

Lietuvos nepriklausomy- 
į bes šventę norwoodiškiai 
mini vasario 27 d. Minėjimo 
programą atlieka bostoniš- 

1 kiai: kalbės Anelė Januške- 
1 vičienė, meninę programą 
atliks Onos Ivaškienės tau- ei mes" 
tinių šokių sambūris ir Ju-i Dar 
liaus Gaidelio vadovauja-1 

i mas vyrų šešetukas.
GRElfA~PAGALBA

PINIGAI I U.S.S.R.

Jus esate saugus 
tik su firma kuri 

tori 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 PU NAU 
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 — 10'<

GRAMERCY SHIPPING, Inc. 
741 Broad Sl.. Nebark, NJ.

ro parapijos bažnyčioje į- tai iš Mountville. Pa., V. 
vyks pamaldos- i Ramanauskai iš Hartford,

2:30 vai. popiet tos pačios Conn-, vietiniai Bručai. Gu- 
parapijos prel. Urbanavi- deiienė, Petrašai, E. Dėdi- 
čiaus auditorijoje įvyks iš- nienė, Ramanauskai, M. A- 
kilmingas minėjimas. Pro-įkelienė su sūnumi, adv. S. 
grama susidės iš dviejų da- Briedis ir kiti.
liu. Pirmoji — oficialioji da- • Pobūviui vadovavo kandi- 

majoras pasiūlė Įįs p,-asįdės vėliavų ^nešimu.' datė i SLA iždininkus E. Mi
šių metų rekordini biudze- JAV ir Lietuvos himnais ir‘kužytė.
tą —J^rnil. 944 tukst. 723, maida. Po to bus kalbos.! Dalyvių pasakytose kal- 
do eriv" ! rezoliucijų priėmimas ir au- bose buvo įvertinta Spūdžių

, kų rinkimas Lietuvos laisvi- visuomeninė veikla ir palin-
Mano padėka njmO reikalams. Pagrindiniu keta jiems geros sveikatos.

Sausio 23 d. Sandaros 7-ji kalbėtoju yra pakviestas dr- kad dar ilgai galėtų dirbti 
kuopa surengė pokylį mano Petras Vileišis iš Waterbu- taip pat, kaip iki šiol.
60 metų gimtadienio proga. ] rY, Conn. ! Pranas, jau pensininkas,
Už tai mano padėka pri- Antrąją—meninę dali at- veikliau pasireiškia LDD. o
klauso kuopos valdybai su Bks vietos mišrus choras, va- Bronė dalyvauja, galima sa- 
jos pirmininku mieluoju žiovaujamas kun. J. Pau- kyti, visose svarbesnėse lie- 
Bronium Bajerčium, kuris ir lausko. akomponuojant Ste- tuvių organizacijose. Nėra, 
spaudoje taip gražiai para- fanijai Ventrienei, solistė rodos, nė vieno žymesnio 
šė, ir pokyliui taip sumaniai Paulina Savickienė, tautinių veiksmo, kuriame nebūtų 
vadovavo, ir taip vaizdžiai! šokių grupė, vadovaujama girdimas ir Bronės vardas, 
nušvietė mano nueitą 60 me- Kucinaitės, ir vietos lituanis- Reporteris
tų gyvenimo kelią- Dėkoju ir --------------------------. ----
visai kuopai.

Dėkoju Baltijos ir Žalgi
rio jū» ų skautų tuntams. Jur
giui ir Marijai Jurėnams, 3 
Jadvygai Tumavičienei. J. 1 
MicKūnienei, A. ir O- Barta- B 
šiūnams, T. Banienei. M.
Manomaičiui.

Dėkoju kalbėjusiems So.
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos g 
pirm. S. Drevinskui, ramo- 
venų atstovui K. Šimėnui, Č.
Kiliuliui. adv. A. Young. J.;
Lėkiui, P. -Jančauskui. A.
Matjcškai, J- Tumavičienei,;
J. Keslerienei, J. Sondai,į 
adv- M. šveikauskienei. laiš-į 
kais sveikinusiems Balfo i 
centro valdvvos pirm. kun.l 
V. Martinkui. Balfo centro 
reikalų vedėjui kun. L. Jan
kui, SLA ph ezidentui P.'
Dargiui, Miami sandarie- 
čiams, V. ir S. Minkams, J.
Kasmauskui. Dubauskui ir!
P. Viščiniui.

Dėkoju spaudai — Kelei-

Miesto biudžetas 

Bostono

AUTOMATINIŲ VARŽTŲ MAŠINŲ
(Automatic Screw Machines)

TVARKYTOJAI IR OPERATORIAI
Švarus darbas naujoje modernioje dirbtuvėje, 
gaminančioje mažučius labai tislius šratus 
(bearings). Visokių priedų.

AUKŠČIAUSIOS ALGOS
Ateikite patys arba skambinkite tel. 491-2980

K U B A R, INC.
21 Erie Street, Cambridge. Mass.

y i
t
a

viui, Sandarai. Darbininkui

galima užsisakyti 
Skautu Aida

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Nenusimink, gausi pagalbą. , 
..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

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

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Box 9112 
Neįtark 4, New Jersey

Skautų Aidą galima užsi-j 
į prenumeruoti per skautų va
dovus arba tuntininka Č. Ki
liulį. Metinė prenumerata 4' 
doleriai.

Naujas draugininkas
Skautų Kęstučio draugo

vės draugininkui pasitrau-! 
kus iš pareigų, nauju drau
gininku tapo sl. Juozas 
Venckus.

Rašykite angliškai ar rusiškai 
pilnų maisto, audeklų ar do
vanu katalogu.
PUIKIAUSI VAK ARŲ VEST 

MAISTO PRODUKTAI 
Gr. 306—Wholesome—$21.50 
18 sv. kvietinių miltų, 6% sv.
ryžiu, 4 U sv. cukraus. 
Gr.304 Family Cheer $23.00 
15;tį. sv. kvietinių miltų. 9 sv. 
cukraus. 2* į s v. džiovintų 
vaisių, 2V(. sv. razinkų.

GRAMERCY
118 E. 2Xth Street 

New York. N.Y. 10016 
ĮSTEIGTA 1945

• MAISTO SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

! Geriausis amerikiečių 
I maistas.
! Pristatymas garantuotas.
! Gavėjo pasirašytas kvitas
[Siuntinys 112 ........... $26.10
[ 10 sv. kv. miltų. 5 sv. rūkyto 
! bekono. 5 sv. ryžių.
[Siuntinys 117 ........... $36.25

Ž 10 sv. cukrai’s. 10 sv. kv. mil
žtų, U) sv. ryžių. 10 sv. kiauli- 
inių taukų.

!;Siuntinys 411 A . . $38.2.»;
; j i i sv. degintos kavos, 11 i! 
Įsv. olandu kakavos. 1 sv. šo.J

♦ kolado. 2’Į, sv. margarino,; 
22' i sv. olandų Edam sūrio.;
:2'-> sv. geriausio rūkyto be- J 
ikono, 2’-, sv. maišytų džio-1] 
[vintu vaisiu. sv. datulių.;; 
i ’.; sv. fygų. 1 \<i SV. geriausių j 
! biskvitų ar vafliu.
;Reikalaukite veltui katalogų.;: 
i INTERTRADE 
; eypresscorp.

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

į iį^#########*##**#*************#*

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdrauda 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 įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdrauda: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ST.A—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 
j kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr- 7, 1966 m. vasario 16 d.
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Vietines žinios
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SEKMADIENI, 1966 M. VASARIO 20 DIENĄ 
bus minima

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 
PASKELBIMO 48 METŲ SUKAKTIS

rama

dinis kalbėtojas Nepriklausomy
bės šventėje vasario 20 d.

Minėjimo prog
10 vaL ryto iškilmingos pamaldos So. Bostono lietuvių 

Šv. Petro parapijos bažnyčioje- (Organizacijos pamaldose
ir vėliau iškilmingam susirinkime dalyvauja su vėliavom) _____ _____________

2 vai. popiet So. Bostono aukšt. mokyklos (Thomas Mass. vicegubernatorius Elliot Kongresmanas James A. Burke
Park) auditorijoje b- Richardson kalbės Bostone kalbės vasario 20 d. Bostono Lie-II i C 1 V1C 17 I C IT D AC T A KI A vasario 20 d- minint Lietuvos tuvių susirinkime, So. Bostono

A 0 I lN 1 □ V 1 u U D U v I U It V nepriklausomybės atstatymo 48 aukšt. mokykloje,mininint Lie-

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS
Jame kalbės Lietuvos garbės konsulas Antanas 

Šalna, kongresmanas James A. Burke, vice- ĮSIDĖMĖKIME!
gubernatorius Elliot Richardson ir majoras
John F- Collins i v*»no 16 <L 10 vai. ryto

Pagrindini, kalbėtoja, dr. ALGIRDAS BUDRECKISI Pne mle“° ™Uybo. rūmų 

Meninę programą atliks:

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO I LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara n tuotas 

Atidaryta darbo dienomis
Dr. Algirdas Budreckis. pagrin- nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak*

metų sukaktį.
Senate Vasario 16-ji buvo 

tuvos nepriklausomybės paskel- minėta, bet Mass. at-|
bimo 48 metų sukaktį. Jis yra >tovų rūmuose (House of 
vienintelis iš N. Anglijos svar- Representatives) t*i bus pir- 
biausio komiteto —- Ways and mtĮ todėl ir mes kuo
Means — vadinamo Komitetų gausįaU jame dalyvaukime- 
komiteto, narys.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaiti*

(City Hali) pakeliama Lie
tuvos vėliava. Kas tik gali.

1. Solistas Stasys Liepas prašomas toje iškilmėje da- mybės snknlctį, Tuo pasirū-
2- Komp. Jeronimo Kačinsko vadovauja- lyvauti- pino Lietuvių Studentų S-

mas Š v. Petro lietuvių parapijos Tą pačią dieną 2 vaL po gos skyrius. Oficialų pasiū- 
c h o Y a s pietų Mass. atstovų rūmai lymą įnešė atst. Gerald

Gausiai dalyvaudami ir dosniai aukodami, ir kitiems minės Lietuvos nepriklauso- O’Leary.
parodysime savo tvirtą ryžtą kovoti ir laimėti! Tokiems ■■ ,
ir kiti padeda.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
BOSTONO SKYRIUS

Trans-Atlantic Travel Service

Jaunimas pirmaus

Šiemet Jaunimo metai, to
dėl jaunimas turi visur dau
giau kaip iki šiol pasireikšti. 
Jis ir Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime vasario 20 
d. grieš pirmu smuiku.

Jame pagrindinis kalbė
tojas bus jaunas istorijos 
daktaras Algirdas Budrec 
kis. jau giliai įbridęs i lietu-

Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo visuomeninio darbo lau- 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei
reikalingus dokumentus į visus Dasaulio kraštus ir 

j Lietuvą.
Kartu yra

HOZiAt alA MLAilStę PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
•25 E. Fourth SL,

So.
Atlieku visus pataisymo, rtmoo- 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimu. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telef. AN 8-3430 J

Televiziją j 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sivht Street

B South Boston
j Tel. AN 8-6645 
Taooeoooocaeeeooooooeeoeec

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

JPfi DINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BRO A DW A Y 
‘Jeuth Boston. Masa

globė pargel Service, inc.
I R

PODAROGIFTS SKYRIUS

Komp. Jeronimas Kačinskas, ku
rio vadovaujamas šv. Petro pa. 
rapijos choras dalyvaus vasario 
20 d. Lietuvos nepriklausomybės klausom y bės šventės 
paskelbimo sukakties minėjime, programoje.

Solistas Stasys Liepas vasario 
29 d. dalyvaus Lietuvos nepri-

390 We*t BROADWAY, So. Boston, Mau. 02127. 
TeL AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MŪSŲ IŠTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems

menmeje ra(jjj0 įr jy aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge-

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broadway, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

Alto pirm. adv. Jono Griga
liaus perims studentų atsto
vas Algis Lapšys, skautai a- 
kademikai vykdys aukų 
rinkliavą. Jaunųjų sumany
mu Vasario 16-ją paminės 
ir Mass. atstovų rūmai.

Demeaio!

Dantų gydytoja G. Stapu- 
lionienė praneša, kad jos 
dantų gydymo kabinetas bus 
uždarytas iki kovo men. 1 d.

kambarių

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS.

TeL SVV 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdoma* sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų *
daiktų, tinkamų Lietuvoje. '
labai žemomis kainomis. RADIJO PROGRAMA

Vedėja B. Sviklienė Seniausia Lietuvių Radijo
j Programa Naujoj Anglijoj

_______________ _______ _ __  iš stoties WLYN, 1360 ki-
lociklų ir iš stoties FM,

4 ’ 101.7 mc..veikiasekmadie-
A .M.n ! niais nuo 1 1 *0 vai. die-

NUO LIGŲ IR į ną. Perduodama: Vėliausių
Draudžiame nuo polio, viso- j pasaulinių Žinių aa n tranką 
kių kitokių ligų ir nuo nelai- j r komentarai, muzika, dal
inių (ugnis, audra ir kt.) .. { aos ir Magdutės pasaka.

reikalais Į . .Biznio reikalais kreiptis t

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodo
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
^Ol'TH BOSTON, MASS.

aeaaeeeeaeeeaeeaeeaeeeeaeaeeea****

Išnuomojamas 4 
butas So. Bostone, arti jūros, 
3 aukšte, šilima, karštas van. 
duo. vonia.
832 E. Fifth St. Tel. AN 9-9492 
arba teirautis Ausiejų krautu-

liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus - v«j®» 828 E. Fifth St. So. Bosto- 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo ne-
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių • 
katalogų. PERSIUNČIAME PINIGUS

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MUSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 

' GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

es*eee*eeeee**eeesse*ee«*a**e«e*r4

Ketvirtis & Co.
KLeRS—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
! • R3oestin»-ai taisome laikrodžio* < į 
< IlniNir- nannoŠAlus 1papoožahce

379 W. BROADVVAY 
SbUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 
; (Meeeeeeeeeeeeeeee*********®*****^

Taupyti $ $ $ padeda

FORTDNA FUEL CO.
24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas 
VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas 
Automatinis alyvos {liejimas 
Nuolaida, mokant grynais už burnerį 
Vamzdžių įvedimas ir taisymas 
Pilnos šildymo sistemos-------

RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERĮ AI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTDNA FDEL 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 * FALCON * FAIRLANE 

FORD TRVCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Visais insurance 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
jMtfaa of OePeaee—ConataMa 

598 E. Broadvav 
Sa. Boston 27, Masa.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

♦ — -»
& . , 
a Namus iš lauko ir viduje. ♦ 
J Lipdau popierius ir taisau* 
♦ viską, ką pataisyti reikia. Į 

« Naudoju tik geriausią « 
medžiagą. *

JONAS STARINSKAS < 
220 Salin Hill Avė. < 
Dorchester,
TeL CO 5-5854

Dažau ir Taisau

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester. Masa.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadtvay,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p.

TEL. AN 8-2712 
Namai ir Ūkis:
287 Coneord Rd., Billerica, M 

TEL. MO 3-2948

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai raistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i Betsviiką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. SL, Reg. Pharm.

882 a W. Broadvray, tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-802®
Non 9 vaL ryto Iki 8 vaL v, išskyrus šventadieniu ir

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
Boston,South

Office Tel. AN 8-0948 
<aeeaaaaa*aeeaaeaaee*aeaae*ee««e*< ’

Flood Sąuare. 
Hardicare Co.

Baviaiakas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroo Sienoms

Stiklas Lan 
Visokia reikmenys

Reikmenys plumberiams 
Visokia geležies daiktai

»




