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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BY HIS EXCELENCY 

JOHN A. VOLPE,
GOVERNOR

A PROCLAMATION
1966

WHEREAS, Although the basic i ights of freedom and 
justice are circumscibed in many areas of 
the world, depriving countless persons of 
their national independence and their indi- 
vidual liberties of religion, speech and 
communication wich the free world, each 
of these statės nevertheless nurtures an abi- 
ding hope for eventual liberation from the 
power that forcibly has been suppressing 
their national aspirations, and
The freedom-loving peoples of the Baltic 
Republics of Estonia, Latvia and Lithuania, 
many of whom are linked by family bonds 
to American citizens, look to the United 
States as the citadel of human freedom 
and to the people of the United States as 
the leaders in bringing about their own 
freedom and independence, and 
The Government of the United States has 

consistently refused to recognize the incor- 
poration of these States into the Soviet U- 
nion. and continues to recognize their diplo- 
matic and consular representatives in this 
country. and
Our country’s firm commitment to the 

principles of independence, personai liber- 
ty and human dignity makes it appropriate 
that we share the concern of over one mi- 
llion Lithuanian Americans and their 
fellowmen in the homeland, in observance 
of the Forty-Eighth Anniversary of the 
Independence of Lithuania, that liberation 
shall come to the Baltic States; and it is 
also fitting that we recognize and encou- 
rage constructive actions which foster the 

growth and development of these basic 
human rights;

NOW, therefore, I, JOHN A. VOLPE, Govemor of Massa
chusetts, do hereby proclaim February 16, 
1966 as

LITHUANIA INDEPENDENCE DAY 
and urge all citizens of the Commonwealth 
to take cognizance of this event, and to 
participate appropriately in its observance.

GIVEN at the Executive Chamber 
in Boston, this ninth day of Febru
ary, in the year of our Lord, one 
thousand nine hundred and sixty- 
six, and of the Independence of 
the United States of America the 
one hundred and ninetieth.

(s) John A- Volpe
(Seal)
By his Excellency the Governor

Kevin H. Wbite
Secretary of the Commonwealth
GOD SAVE THE COMMONWEALTH 
OF MASSACHUSETTS

WHEREAS,

WHEREAS.

WHEREAS.

Vietnamo karo klausimas 
JAV senate

Senato komisija apklausinėjo Vietnamo reikalu vals- 
ybės sekretorių Rusk, prezidento patarėją gen. Taylor 
r kitus pareigūnus.

Ryšium su vyriausybės 
prašomu kreditu Vietnamo 
karo reikalams, senato už
sienio reikalų komisija pra
eitą savaitę vykdė apklausi
nėjimus. Komisijos pirmi-

ninku yra šen. Fulbright, di
delis vyriausybės užsienio 
politikos prešininkas-

Valstybės sekr. Dean 
Rusk net 7 valandas atsaki
nėjo j komisijos klausimus,

Mass. gubernatorius John A. Volpe pasirašė dek laraciją, skelbiančią vasario 16-ja Lietuvos nepri
klausomybės diena. Pasirašant dalyvavo Ameri kas Lietuvių Tarybos sky riaus delegaci ja: iš kai
rės j dešinę — Alto pirm. adv. Jonas Grigalius, studentų atstovė Aušra Kubiliūtė, inž. Bronius 
Galinis, Jackus Sonda, Studentų S-gos skyriaus pinu. Algis Lapšys ir adv. Antanas Young.

Vasario 16-ją prie Bostono miesto rūmų buvo iškelta Lietuvos vėliava. Miesto majorui atstova
vo generolas Charles Sweeney (ties vėliava aukš tas vyras), jo kairėje Alto skyr. pirm. adv. Jonas 
Grigalius, dešinėje kun. M. Vembrė, J. Kapočius, D. Izbickienė, O. Ivaškienė, Alto sekretorius P. 
Brazaitis. J. Lekys ir kiti.

THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
In the Year One Thousand Nine Hundred and Sixty-six 
RESOLUTIONS ON THE OCCASION OF THE 48TH 

ANNIVERSARY OFTHE RESTORATION 
OF THE LITHUANIAN REPUBLIC

\Vhereas, Lithuania existed as an independent 
duchy until 1795 when she was annexed by Russia and 
kept under her domination until February 16, 1918, at 
which time Lithuania proclaimed her independence; and

Whereas, During her independence. Lithuania was 
a prosperous and Progressive menmber of the world 
community of nations, was a member of the League of 
Nations and was accorded full International recognition 
and diplomatic representation; and

Whereas, In June, 1940, the Soviet Union invaded 
Lithuania and her Baltic neighbors and imposed its 
communist regime by force, which regime has never been 
recognized by the United States; therefore be it

Resolved, That it is the sense of the Massachusetts 
House of Representatives on this 48th anniversary of the 
restoration of the Lithuanian Republic that the sovereigni- 
ty of the Republic of Lithuania be recognized and that her 
unlawful seizure by the Soviet Union be condemned; and 
be it further

Resolved, That an engrossed copy of this resolution 
be forwarded by the Secretary of the Commonwealth to 
the Secretary of State Union Dean Rusk and to Virgil A. 
Anthaney, Secretary, L.S.T. Korp Neo-Lithuania, Boston- 

House of Representatives, adopted, February 15,1966.
WILLIAM C. MATERS Clerk.

KEVIN H. WHITE,
Secretary of the Commonwealth

Kas atsitiks, lapę įleidus į 
vištidę

Šen- Robert Kennedy siūlo kviesti į Pietų Vietnamo 
vyriausybę ir komunistus. Ką apie tai sako Bali,, Bundy, 
Humphrey, Nagy.

nenustodamas pusiausvyros- 
Jis sakė, kad JAV kariai 
Vietname yra dėl to, kad tai 
labai svarbu ir JAV saugu
mui, kad mes turime sulai
kyti komunistų plėtimąsi, jei 
norime palaikyti pakenčia
mą pastovumą pavojingame i 
pasaulyje.

Daug kas klausia: ar Ki
nija neįsikiš, jeigu JAV karą 
tęs ir plės? Rusk į tai atsa
kė. kad JAV nekartą yra tu
rėjusios tokį klausimą. Juk 
kas žinojo, kuo baigsis pa
stangos Graikijoje, kai ten 
pastota kelias komunizmui? i 
O Berlyno blokada? Kas ži
nojo. kuo ji baigsis? Tas pat 
Korėjos kare, tas pat ir 
Vietname. Nebijojo JAV tų 
klausimų seniau, neturi jų 

' bijoti ir dabar, savo aiškių 
ir teisingų tikslų siekdamos.

Rusk pabrėžė, kad ir prie
šai turi panašų klausimą 

į spręsti. Ir jie turi apsvars
tyti. kiek atsieis karas, ką 
jis gali laimėti ir ką pralai- 

, mėti. Jis įsitikins, kad neišsi

moka kariauti, tada ir nesu
tarimai bus galima išspręsti, 
susėdus prie derybų stalo.

Buvęs vyr. štabo viršinin
kas, vėliau ambasadorius 
Vietname, o dabar preziden
to patarėjas gen. Taylor 
taip pat gynė vyriausybės 
politiką V ietname. Į klausi
mą, kiek bus padidinta JAV 
kariuomene Vietname, Tay
lor atsakė, kad tai pareis nuo 
karo veiksmų vystymosi. Jei 
kariuomenės vadas pareika
laus daugiau karių, jie jam 
bus duoti.

Krašto apsaugos sekreto
rius McNamara kita proga y- 
ra pareiškęs, kad karas 
Vietname gali būti ilgas ir 
karštesnis negu dabar.

Prez. Johnsonas, kalbėda
mas mokytojams Atlantic 
City, pareiškė, kad jei ko
munistai laimės Vietname, 
jie tuoj pradės ”išlaisvinimo 
karus“ kur nors kitose Azi
jos vietose. JAV negali leisti 
tokios komunistų pergalės, 
jos turi tęsti kovą dėl Pietų

Vietnamo laisvės ir nepri
klausomybės. Susitikęs Ho- 
nolulu su Vietnamo vadais, 
prezidentas dar labiau įsiti
kinęs, kad kova su komunis
tais Azijoje yra būtina ir 
Vakarų Europos laisvei- Jė
ga komunistai nelaimės 
P. Vietname, pasakė aiškiai 
prezidentas. Jie gali JAV 
pergalę nutęsti, bet ne jos 
išvengti-

Popiežius panaikino kata
likams gavėnios pasninkus, 
išskyrus tik Pelenų dieną ir 
Didįjį penktadienį. Kitom 
dienom žmonės gali valgyti, 
ką tik nori.

Prie Maskvos sudužo di
džiausias sovietų lėktuvas 
TU-114, ii 70 keleivių žuvo 
48. Jis turėjo skristi į Kongą, 
Afrikoje.

Indonezijoje oficialiai už
daryta komunistų partija.

Kinijoje nuteisti du rašy
tojai, kurių vienas yra Ki
nijos himno autorius.

Šen. Robert Kennedy pa
siūlė pakviesti Vietkongo 
(partizanų) atstovus į Pietų 
Vietnamo vyriausybę, nes 
tik tuo būdu tegalima tikėtis 
laimėti taiką Vietname-

Prieš jį tuoj pasisakė Vals
tybės pasekretorius Bali ir 
prezidento patarėjas Bundy, 
Kurie pareiškė, kad tokia vy
riausybė tuoj virstų komu
nistine- Jie priminė buv. pre
zidento Kennedy kalbą Ber
lyne 1963 m., kurioje jis a- 
pie bendrą vyriausybę su 
komunistais išsireiškė: "Aš 
netikiu, kad ar atsiras toks 
demokratas, kuris galėtų joti i 
ant tokio tigro“.

Labai vaizdžiai apie tai 
taip pat išsitarė viceprezi
dentas Humphrey. Jis pasa
kė, kad šen. Kennedy pa
siūlymas yra lygus pasiūly
mui įleisti lapę į vištidę. 
Kennedy turėtų žir.oti, kas 
tada atsitiks, bet jis, matyti, 
nesuvokia, kas atsitiks, kai 
komunistai atsisės P. Viet
namo vyriausybėje.

į tai atsiliepė ir Ferenc 
Nagy, buvęs tokios bendros 
su komunistais vyriausybės; 
pirmininkas Vengrijoj 1946 
-1947 metais. Jis įspėjo būti 
labiau atsargiems, darant 
tokį žygį. Jis priminė, kad 
tada Vengrijoje jo partija 
turėjo 60% visų gyventojų 
paramą, o komunistų tik 17 
%, bet per 2 metus jie paė
mė valdžią į savo rankas.

Jeigu jau ir eiti į tokią kom- 
binaeją. sako Nagy, tai rei
kia labai aiškiai viską iš 
anksto sutarti, ypač svarbu 
numatyti, kas kontroliuos 
kariuomenę ir policiją, ne
pavargti ginti net ir men
kiausius sutarties straips
nius, nes komunistai, gavę 
progos įlįsti pro adatos sky
lę, netrukus mėgins pro ją ir 
stati praeiti.

Tokių pavyzdžių, kurie 
rodo, kur veda tokie "bend
ri frontai“ su komunistais, 
gyvenimas jau yra pakanka
mai davęs.

KAIP PAGYVINTI 

PAVERGTŲJŲ BYLĄ

Vliko ir Pavergtųjų Tau
tų Seimo pirmininkas Vac
lovas Sidzikauskas vasario 
10 d. drauge su kitais Pa
vergtųjų Tautų Seimo atsto
vais lankėsi VVashingtone, 
kur pasimatė su Atstovų rū
mų pinnininku McCormack, 
senatorium Paul Douglas ir 
kitais įtakingais žmonėmis.

Pasitarimuose buvo kal
bama. kaip pagyvinti Centro 
ir Rytų Europos valstybių, 
jų tarpe ir Lietuvos, laisvės 
bylą tarptautinėje ir JAV 
kongreso plotmėje.

Esanti įtampa tarp JAV 
ir komunistų Tolimuose Ry- 

. tuose duoda ir mums vilčių.



Puslapis antrai; Nr. 8, 1966 m. vasario 23 d.

SVEIKINAME ESTUS

Vasario 24 dieną sukanka 48 metai, kai estų tautos 
atstovai paskelbė Estijos nepriklausomybę. 1940 metais 
Sovietų Sąjunga pavergė Estiją, kaip ir kitas Pabaltijo 
valstybes. Tą jungą ir estai tebeneša iki šiol, bet nenustojo 
ryžto vėl būti laisvi. Mes nuoširdžiai linkime, kad tai kuo 
greičiau Įvyktų.

Lai gyvuoja laisva Estija — Elagu vaba Eesti!

S .. . ’ " : ■' ..... ' ...... V' r:’'.

Laisves frontas nesilpnėja
Jau beveik visur paminėta Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo paskelbimo 48 metų — 1918 m. vasario 
16-sios sukaktis. Seniau ta diena buvo mums linksma 
šventė, šiandien, kada mūsų Lietuva svetimųjų pavergta, 
ji yra mum didelio susikaupimo, apmąstymo diena, o kar
tu ir savo jėgų patikrinimo diena.

Kariai dažnai vykdo manevrus, paradus, —vadinasi 
tikrina, kaip yra to ar kito dalinio pasiruošta, ko jam dai 
trūksta.

Ir mes visi, kurie norime, kad Lietuvos žmonės galėtų 
patys savo likimą spręsti taip, kaip jiems patinka, o nt 
taip, kaip svetimieji okupantai Įsako, esame kare su da 
kartiniais Lietuvos pavergėjais komunistais ir jų klapčiu
kais. Todėl ir mes kartas nuo karto turime savo jėgas pa
tikrinti ir iš to patikrinimo rezultatų daryti išvadas toli
mesnei kovai. Tam turime Vasario 16-ją.

Ką šiemet parodė tie minėjimai, kurie buvo rengiami 
visur, kur tiktai gyvena bent kiek didesnis lietuvių būrys?

Dar nėra pilnų duomenų, bet kiek jų turima, galime 
drąsiai sakyti, kad mūsų frontas nesusilpnėjo. Visur mi
nėjimuose buvo gausu dalyvių, visur jie buvo dosnūs Lie
tuvos laisvinimo reikalui- Taigi už Lietuvos ribų atsidūru
siuose lietuvių plačiuosiuose sluogsniuose ryžtas kovoti 
dėl savo ar savo tėvų tėvynės tebėra nepalaužtas.

Džiugus šių metų minėjimuose reiškinys — naujųjų 
jėgų Įsijungimas, šiemet pirmą kartą išėjo i sceną jauni
mas ne tik šokti ar dainuoti, bet ir pagrindiniais kalbėto
jais ir pasirodė, kad jis yra priaugęs kovai dėl Lietuve 
laisvės vadovauti. Vadinasi seniesiems kariams nebėra 
ko būkštauti, kad nebus kam jų darbo tęsti. Tuo galime 
visi tik džiaugtis.

Džiugu, kad tiek JAV vyriausybėje, tiek visuomenėje 
mūtų troškimų supratimas nemažėja.

Mus ypač skatinančiai turi nuteikti pavergtosios Lie
tuvos visuomenės laikysena — ji nėra palaužta, ji tebe
siekia ten galimais būdais laisvės.

Bet nepaisant visų šių šviesių vilčių mes neturime pa
skelbti poilsio. Mes turime ir toliau nuolat budėti, save 
įyžtą stiprinti ir kiekviena proga duoti priešui smūgi p<- 
smūgio, nes ir priešas vis naujus ginklus prieš mus kala.

Jis stiprina mūsų vieningas eiles griaunančia propa 
gandą, jis Įvairiais būdais siekia mus sukiršinti ir su kurs
tyti vienus prieš kitus, kad mes patys save silpnintume 
savo gretas retintume.

Mūsiškiai Maskvos tarnai sustiprino mūsų niekinime 
svetimųjų akyse, o lietuviams jie vis Įžūliai kala minti, 
kad Vasario 16-sios aktas buvęs "Lietuvos buržuazijos 
suokalbis su Vokietijos imperialistais pastoti kelią darbo

Valstybės sekretorius Dean 
Rusk.

Siaurės Vietnamo ministeris pir
mininkas Ho Chi Minh (viršuj), 
apačioje . Indijos . prezidentas 
Sarvepalli Kadhakrishnan.

LATVIAI PAGERBĖ 
K. BIELINĮ

Latvijos Socialdemokratų 
Partijos Užsieny laikraštis 
Briviea (leidžiamas Stock
holme) šių metų pirmajame 
numery išspausdino ištisos 
skilties straipsni apie velio
ni Kiprą Bielinį.

KELEIVIS. SO. BOSTON

Tas pats Bobby Baker, buvęs senato demokratu sek.
retorius: kairėje prieš 2 metus, kada jis drąsiai atsisakė 
Senato teisiu komitetui atskleisti savo buhalterijos 
knygas, ir dešinėje, kada jis apkaltintas vagyste, apga
vyste. mokesčiu nusukimu. Teismas bus spalio 14 d.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
A. JENKINS, Hawajuose

NEPAPRASTAS SAVAITGALIS

Vasario 2 d., trečiadienis, apsistoti, yra per 10 mylių* i i •• . -gražus rytas, ankstyvoji 
spauda duoda žinias iš karo 
lauko Vietname, tas pat kaip 
ir vaxar. nieko naujo. Vaka

(10.7). Visa pakele iš abie
jų šonų minia žmonių laukė 
prezidento pravažiuojant ir 
sulaukė tik apie aštuntą va-

rinėje spaudoje trumpai pa- - landą. Jau buvo tamsoka 
žymėta, kad prezidentas) visi Karstai plojo rankom ii 
johnsonas vyksta į Vietna-Į signalizavo vėliavikėmis.

KAM TOKIA MIŠRAINĖ?
Atrodo, kad daugelis mū

sų pamiršo, kaip tikri lietu
viai vieni kitus lietuviškai 
vadina. Lyg jie jau nebeži
notų, kad nei seniau, nei da
bar Lietuvoje niekas kitaip 
nesakydavo ir nesako, kaip 
tik Janeliūnaitė ar Janeliū- 
nienė. Matelytė ar Matelie- 
nė ir Lt-

O paskaitykite, kaip San
dara vasario 11 d. rašo:

Lucy Raila. Bernice Bri- 
junas, Theodora Kuzas., 
Marta Kuper, Margaret Ja- 
neliunas, Antoinette Miški
nis ir tt. ir tt., o greta mato-' 
me parašyta 0. Švirmickie- 
nė, Ona Aleliunienė, V. 
Šliažienė, Ona Dambraus
kienė ir tt.

Kam gali būti skani tokia į 
mišrainė? Juk tai piktas pa
sityčiojimas iš lietuvių kai- 1 
bos ir savęs pravardžiavi
mas!

Turkijos prezidentas Gursel, 
sunkiai serga, gydosi Walter 
Reed ligoninėje Washingtone.

kooperatyve, taupomojoje 
kasoje ir kt.

Antrajai bolševikų okupa-
-- - - -j- - l_r<_____vijai ai vejant, ▼ ^tiivziiej, r\aipV

NEW YORK, N.Y.

Mirė Jonas Grigaitis- 

Grigaliūnas
Lietuvių visuomenę pasie- 

• kė vėl liūdna žinia — Lie- Į 
tuvos nepriklausomybės 48 

j metų išvakarėse — 1966 m.
' vasario 14 d. New Yorke 
Į mirė senas Lietuvos veikė
jas, nusipelnęs veteranas Jo
nas Grigaitis-Grigaliūnas. 
Mirė sulaukęs 94 metų am
žiaus.

ir tūkstančiai kitų lietuvių, 
pasitraukė į vakarus. 1949 
m. atvyko į JAV. Ilgesnį lai
ką gyveno Philadelphijoje 
prie dukters ir žento Žu
kauskų. pastaruoju laiku 
prie kitos dukters ir žento 
.viačiūnų VVoodhaven, N.Y.

Velionis bendradarbiavo 
lietuvių spaudoje, Rygos 
Garse ir JAV — Naujieno
se.

Paliko žmona Monika In
di išiūnaitė, keturios dukte
rys — žinoma valstiečių 
liaudininkų veikėja Birutė 
Novickienė ir žentas inž. A.

mą karo įeikalais ir gal 
stabtels pasaulio kryžkelėje 
Havaiuose.

Tuoj telefonai pradėjo 
skambėti į visas puses: ĮWa- 
shingtoną. į Pearl Harbor 
laivyno bazę. į Hickam ka
rių bazę ir lėktuvų aerodro
mą. Bet teigiamų žinių nie
kas netun — nei meras, nei 
gubernatorius nieko nežino 
apie prezidento atvykimą.

Ketvirtadienį, vasario 3 
d., anksti ryte, vos tik po 
vidurnakčio, atvyko žymus 
valdžios pareigūnas iš Wa- 
shingtono ir apsistojo Royal 
Havvaiian viešbutyje, o ryti
nė spauda jau skelbia, kad 
prezidentas Johnsonas at
vyksta i Havajus. Bet kuriuo

Šeštadienį, vasario 5 d., 
6:30 vai. anksti rytą prezi
dentas vėl atvyko į aerodro
mą pasitikti Pietų \ ietna- 
mo valdžios pareigūnų, ku
rie atvyko į prezidento šau
kiamą konferenciją-

Royal Havvaiian viešbutis 
iš visų pusių apjuostas vir
vėmis. ir nuolatos stovi veik 
vienas prie kito sargybiniai, 
anapus sargybos spaudžiasi 
minia žmonių, daugiausia 
turistai. Anksti rytą kai kas 
matė prezidentą išeinant, 
dabar visi laukia jį pamatyti 
pargrįžtant.

Komunistai nuogiausiai 
r.usimaskavo ir biauriausiai 
pasielgė- Kalakaua Avė., ne- 
pertoliausia nuo viešbučio,

laiku, kuriam aerodrome nu-( komunistai surengė prieška- 
siieis ir kuriame viešbutyje rinę demonstraciją su viso- 
ar karių bazėje apsistos, nie- kiomis iškabomis ir šūkiais.
kas nežino.

Vakarinė spauda jau pra
nešė, kad prezidentas at
vyksta lytoj vakare 5 vai. 
Tuo tarpu viename iš žy-

Vienas plakatas buvo toks: 
"Go Home, Murderer!“ Tai 
biaurus įžeidimas ne tik pre
zidento. bet ir visos šalies 
žmonių, kurių milžiniška di

liausių viešbučių Royal džiuma balsavo ir išrinko 
Havvaiian eina nepaprastas Johnsoną prezidentu 1 
bruzdėjimas: įnamius-turis-. Ką tik sutiksi ir paklausi, 
tus krausto iš trečio, ketvir- visi apie prezidentą Johnso-
to ir penkto aukštų žemyn 
į pirmą ir antrą aukštus, o 
daug jų siunčia ir į kitus 
viešbučius. Visiems jau aiš
ku, kad čia rytoj preziden
tas apsistos.

Didelis nepasitenkinimas 
tų, kuriuos krausto į žemes
nius aukštus ar siunčia i ki

ną atsiliepia kuo palankiau
siai. visi apie jį kalba susi
jaudinę. visi džiaugiasi, ga
lėję ji pamatyti, o ypač tie, 
kurie turėjo progos su pre
zidentu po vienu stogu nak
voti.

Pirmadienį anksti rytą 
prezidentas išvyko į Wa-

liaudies besiartinančiai socialistinėj revoJiucijai'^iodėL 
esą, "lietuvų buržuaznių nacionalistų šešioliktosios vasa
rio mnėjimas nėra jokia doi lems lietuviams šventė“. Esą 
"laisvės ir nepriklausomybės diena yra liepos 21-ji“, tai 
yra ta diena, kada ”samozvancų“ būrys, Maskvos įsaky
tas. paskelbė Lietuvą tarybire respublika. Vadinasi, pagal 
Maskvos vergų kliedėjimą, mes turėtume garbinti ne lais
vės, o vergijos dieną...

Tai žinodami, mes turime vieningai, apdairiai ir dvi- 
gubujyžtu tęsti kovą. kol ji bus laimėta-

Washingtonas remia 
Lietuvos laisvinimą

Ryšium su Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
48 metų sukakties švente, Lietuvos atstovas J. Rajeckas 
gavo Valstybės sekretoriaus Dean Rusk laišką, rašytą 
vasario 11 d., kuriame sako:

"Lietuvos r. e pri klausomybės paskelbimo keturiasde
šimt aštuntose metinėse man malonu perduoti Jums Jung
ti? ių Amerikos Valstybių vyriausybės ir visų žmonių svei
ku.imus ir geriausius linkėjimus. Mūsų kraštas nuolat 
skelbė principą, kad visos tautos turi teisę apspręsti savo 
tautinės egzistencijos formą. Lietuvos atvejuje, mes tą 
principą pritaikėme, atsisakydami pripažinti priverstinį 
jos Įjungimą į Sovietų Sąjungą. Mes pilnai remiame Jūsų 
nuoiatires pastangas laimėti viešąją pasaulio nuomonę ir 
I n iekti apsisprendimo teisę Lietuvos žmonėms.

Akivaizdoje tvirtumo ir ryžto, parodyto lietuvių tau- 
t >s per visus tuos svetimųjų dominavimo metus, aš tikiu, 
l.nd lietuvių teisingi laisvės ir tautinės nepriklausomybės 
tiekiai galutinai bus realizuoti. Nuoširdžiai Jūsų Dean 
Lu. k.“ ‘

SOCIALISTU INTERN-LO 
KONGRESAS

Socialistų Internacionalo 
kongresas bus Stockholme 
gegužės 5-8 dienomis. Gegu
žės 3-4 dienomis ten bus ir 
Vidurio ir Rytų Europos So
cialistų Unijos konferencija-

Kas tuose suvažiavimuose 
iš lietuvių dalyvaus, dar ne
žinoma.

Tarptautinės Socialdemo- 
kračių Motetų Tarybos kon
ferencija bus taip pat Stock
holme gegužės 2-3 dienomis. 
Lietuvėms ten atstovaus M- 
Gorodeckaitė.

NAUJAS DARBININKŲ 
BALSAS

Išėjo iš spaudos Darbinin
kų Baiso šių metų pirmas 
numeris. Jame. be kitų. ra
šo ir jaunosios kartos atsto
vai : Anglijoje inžinerijos 
mokslus baigęs, dabar gyve
nąs JAV inž. A. Vilčinskas 
apie drg- Kipro Bielinio lai
dotuves, o sociologijos mok
slus ten baigusi M. Gorodec
kaitė apie Lietuvos jaunimo 
nuotaikas.

Darbininkų Balso metinė 
prenumerata $1, adresas: 
I Lad broke Gardens, Lon- 
don, W II, Gr. Britain.

Velionis buvo gimęs 1872 
m. sausio 16 d. Šiaulių aps., 
Pakruojo valse., Kupčiūnų 
kaime. 1888 m. baigė Joniš
kėlio dviklasę mokyklą ir 
kun laiką diroo vietinės sa
vivaldybės raštinėje.

1896 m- velionis gavo tar
nybą Rygos-Orlo geležinke
lių valdyboje ir persikėlė 
gyventi į Rygą. Nuo to laiko 
jis įsijungė į platesnę Lietu
vos veiklą ir dalyvavo įvai
riose lietuvių organizacijose. 
Jis ilgus metus buvo Rygos 
Lietuvių Pašalpos Draugijos 
nariu, 1903 m. buvo vienas 
iš pradininkų-steigėjų lietu- 

į vių draugijos "Kanklės“, 
1906 m. buvo vienas steigė
jų lietuvių draugijos "žvaig
ždė“. 1905 metais aktingai 
dalyvavo revoliucijoje prieš 
caro režimą ir glaudžiai 
bendradarbiavo su tuo me
tu Rygoje dirbusiu social- 

i demokratų veikėju Kipru 
Bieliniu.

Atstačius nepriklausomą 
Lietuvą velionis 1919 metais 
grįžo Lietuvon ir nuo tų pat 
metų, kol išėjo pensijon, bu
vo Geležinkelių Valdybos 
buhalterijos ir atekaitomy- 

| bes skyriaus viršininku, da
lyvaudamas drauge geležin
kelių tarnautojų įvairiose e-

Novickis. Ozone Park, N.Y., 
Monika Žukauskienė ir žen
tas teisininkas Bernardas 
Žukauskas Chicagoje, Ba- 
niutė Mačiūnienė ir žentas 
inž. Mačiūnas YVoodhaven, 
N-Y., Aldona Endziulaitie- 
nė Lietuvoje, žentas Anta
nas Endziulaitis nukankin
tas bolševikų Sibire, buvęs 
Y idaus reikalų ministeris. 
sūnus teis- Kęstutis Grigai
tis su šeima Kanadoje ir sū
nus teis. Algirdas Grigaitis 
Australijoje. Iš viso paliko 
II anūkų ir 14 proanūkų.

Trumpai paminint šį švie
saus atminimo lietuvį patri
otą, daug nusipelniusį Lietu
vai ir mūsų tautai, mirusį 
sulaukus gilios senatvės, 
nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiu kolegoms B. Novic- 
kienei. B. Žukauskui. K. 
Grigaičiui. B. Mačiūnienei ir 
jų šeimoms.

Jonas Talalas

LIETUVIAI UNIJŲ 

KONGRESE

Pavergtųjų tautų profesi
nių sąjungų tremtyje kon
gresas bus Vienoje balan
džio 22-24 dienomis. Lietu
vių atstovais ten bus Julius

konominėse organizacijose. Dūda, Jonas Glemža ir Jo- 
vadovaujamuose organuose nas Petraitis.

tus viešbučius. Jie tiesiog; shingtoną. Apie konferenci 
grasina traukti atsakomybėn jos eigą ir nutarimus nema- 
viešbutį už diskriminaciją ir nau rašyti, nes tai jau seniai 
garbės įžeidimą. Juk ne spauda paskelbė per visą 
juokas atimti progą pagy- pasaulį.
venti toje pačioje pastogėje 
su Amerikos prezidentu! O 
tas grasinimas žada vietos 
advokatams neapsakomai 

’ pelningą rugiapiūtę- Kiti tik 
juokus krečia: "Juk prieš 
vėją nepapūsi. Negi nori 
Baltiesiems Rūmams pasi
priešinti?“

Penktadienį, vasario 4 d. 
lytinė spauda jau aiškiai 
pranešė, kad prezidentas 
Johnsonas atvyksta su visu 
savo štabu ir kartu su juo 
200 reporterių, kurie atsto
vauja viso pasaulio spaudai- 
Didžiausiu įtempimu ėjo pa
siruošimas demonstracijai 
sutikti prezidentą.

Penktą valandą vakare a- 
erodrome prigužėjo apie 
6.000 žmonių minia, kone vi
si pasipuošę vainikais ir 
kiekvienas tikėdamasis pa- 

j abiejų šonų nutiestos virvės 
o gal ir pasveikinti havajie- 
tiškai "Aloha“.

Prezidento sprausminis 
lėktuvas nusileido tarptauti
niame aerodrome 6:30 vai. 
vakaro. Nuo lėktuvo ligi gu
bernatoriaus automobilio iš 
abiejų šonų nutiestos virbės 
ir stovi uniformuota sargyba 
veik vienas prie kito. Publi
ka iš visų pusių spaudžiasi 
artyn tų virvių ir arčiau sar
gybos. Johnsonas. pasirodęs 
lėktuvo tarpduryje, iškelta 
ranka mosykuodamas svei
kino publiką, fotografai

Du buvę žymūs aktoriai, mirę 
tą pačią diena: viršuje 82 m. 
Tucker ir apačioje 66 m. amž. 
Billy Rose.

pleskino nuotraukas, minia šavit naująjį adresą
' plojo, garsiai šūkavo.

Nuo aerodromo ligi Wai- parašyti ir senąjį,
kiki paplūdimių, ligi viešbu
čio, kur prezidentas turėjo

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane- 

ncui-
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KAS NIEKO NEVEIKIA* 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NKPRAAO.

CONNECTICUT KLONIUOSE
NEW BRITAIN. CONN.

Mūsų daininkų užsimojimai
Prieš kelerius metus užmi-' 

gęs Cicilijos choras. Jonui 
Beinoriui čia atsikėlus, at
gaivintas. suorganizuoti dar 
du chorai pagal dalyvių am
žių ir orkestras. Cicilijos 
choras jau išgarsėjo apylin
kėje. Jis vyksta, kur tik ji 
kviečia. Jis dalyvaus Nevv 
Havene minint Vasario 16- 
ją-

Choras ruošiasi dalyvauti i 
Dainų šventėje Chicagoje, 
kuri bus šią vasarą. Kelionei 
reikia nemažai lėšų. Choras 
jau surengė pobūvi, kurio 
pelnas skiltas minėtos kelio
nės išlaidoms. Bet to maža. 
Iš kur jų gauti daugiau?

Choras yra perdaug kuk
lus. Jis nedusta kreiptis i vi
suomenę ir pi-ašyti paramos. 
Aš numatau du būdu lėšoms 
surinkti.

Į šventę bus vykstama au
tobusais. | laisvas vietas juo
se reikėtų kviesti pašalinius 
ir iš jų imti kiek daugiau. 
Važiuojančiam vis bus pi
giau, o choras sumažins savo 
išlaidas.

Antras būdas — aukos. 
Manau, kad ir Nevv Britaine 
yra žmonių, kurie negailės 
doleriuko chorui padėti nu
vykti i Dainų šventę, tik rei
kia i juos kreiptis. O vietą 
autobuse jau dabar užsisa
kau-

Pranas Nauncikas

jai už Lietuvos laisvę. Bra
žėnas perskaitė Vasario 16 
aktą. Meninę programą tik
rai meniškai atliko tautinių 
šokiu grupė, ir mūsų mažieji 
pasakė tikrai puikių patrio
tinių eilėraščių.

Svarų žodi tarė Lietuvos 
generalinis konsulas Sta
šinskas. Plačiai palietė jau
nimo problemas Antanas 
Saulaitis S.J. iš Bostono- 
Storai drūtai ir ugningai 
kalbėjo senas kovotojas 
prieš komunizmą Tomas 
Matas.

Aukų surinkta apie 1.200 
dolerių. Garbė VVaterburio 
lietuviams;

M. Andrikytė meistriškai 
perskaitė rezoliuciją, kuri 
bus išsiuntinėta visiems va
dovaujantiems Amerikai 
žmonėms. Jos pagrindinė 
mintis — visomis jėgomis 
kovosime prieš rusiškąjį ko
lonializmą. kol Lietuva ne
bus laisva-

Rezoliucija priimta visais 
balsais.

Miesto majorui atstovau
jantis šaknaitis perskaitė 
proklamaciją, skelbiančią 
šią dieną Lietuvių diena, ir 
pridėję keletą šiltų žodžių 
nuo savęs.

Po minėjimo Lietuvos ge
neraliniam konsului Sta
šinskui pagerbti Čampės su- į 
renge užkandžius Front 
Page restorano patalpose.
TAnlviTQVz\ JLZE»I«7 ▼ 9A /*• amnin-----
kviestų asmenų. Tai buvo 
tikrai prasmingas ir puikus 
pobūvis, kurin suspėjo par
vykti iš Floridos prof. A- 
leksis, ilgą laiką puikiai va
dovavęs VVaterburio Alto 
veiklai. Padėka Čampėms, 
kurie sąskaitą apmokėjo iš 
savo kišenių.

Kada juos pagerbsime?

Mūsų eilėse dar yra. nors 
jau ir su pakirsta sveikata, 
buvęs Steigiamojo ir antro
jo seimo atstovas, Šv. Sosto 
Jurgio kryžium atžymėtas, 
bolševikų kalėjime kalintas 
Jonas Valaitis ir keli Vyčio 
kryčiaus kavalieriai savano
riai kūrėjai. Kodėl mes ne
randame vietos jų pagerbi
mui? O ar ilgai mes juos dar 
turėsime? !

"Jaunoulių“ delegacija
Vasario 16 proga buvo 

lankytasi pas Conn. guber
natorių John Dempsey. De
legaciją sudarė dr- P. Vilei
šis. Matyti, atsižvelgdamas 
i lietuviško jaunimo nuopel
nus atkuriant Lietuvos ne
priklausomybę, Lietuvos 
partizanų milžinišką auką. 
sudėtą ant Lietuvos laisvės 
aukuro, už surengtą lapkri
čio 13 d. žygį i Jungtines 
Tautas ir kad šie metai pa
skelbti pasaulio lietuvių 
Jaunimo Metais, — delega
cija buvo sudaryta išimtinai 
iš jau gerokai praplikusių, 
bet tikrai amžinų jaunuolių, 
panašiai, kaip kad Lietuvoje 
buvo amžinų studentų. Vie
nas ne taip jau praplikęs 
"jaunuolis“ turi didelių nuo
pelnu tai vietai, nes jis jam 
"nekošemus“ ir ne jo pa
kraipos lietuvius vadina tra
nais. Lž tai jis paaukštinti- 
nas Į tranų riterius ir palik
tinas amžinai lankyti guber
natorių.

WATERBURY, CONN.

Nepriklausomybės šventė

Slaunus tas mūsų Water- 
>urys. Juokdariai pasidi- 
Ižiuoaami sako. kad Nevv 
f orkas yra tik mažutis Wa- 
erburio priemiestis- Todėl 
>as mus ir visi Įvykiai dide- 
i ir begaliniai reikšmingi, 
raigi ir pradėsime.

Vasario 16 minėjimas. 
Vaterburio Altas tvirtas, 
taip Lietuvos laukų ąžuo- 
as. Bet kokie vėjai jo nepa
judina. Altui vadovauja 
^rampė. Minėjimas puikiai 
šreklamuotas ir pravestas. 
Vasario 13 dieną 9 vai. ryto 
skeliamos vėliavos prie 
niesto rūmų. Vėjui gerokai 
>učiant ir lietui lyjant kaip 
š kibiro, nedidelis patriotų 
pūrelis ir miestui atstovau- 
antis sekretorius šaknaitis 
lalyvavo vėliavų pakėlimo 
škilmėse. Čampė ir šaknai- 
is tarė po pritaikytą iškil- 
nei žodį. Sugiedotas Lietu
ms himnas.

11:30 vai- Šv. Juozapo pa- 
apijos bažnyčioje iškilmin
ga suma už Lietuvą. Vėlia-' 
ros, organizacijos, jaunimas 
r pilna bažnyčia žmonių. 
Atiku.

3 vai. mokyklos salėje iš
kilmingas aktas- Žmonių per 
150. Turint galvoje biaurų 
n ą ir lituanistinės mokyklos 
įaudai išvakarinį parengi- 
ną. laikytina pakankama, 
’on galėjo būti ir žymiai 
laupau.

Minėjimą atidarė Alto 
urmininkas čampė. Sugie- 
lota Amerikos ir Lietuvos 
rimnai, organizacijų vėlia
voms saliutuojant. Maldą at- 
<albėjo kleb. pareigas einąs 
<un. Sabulis. Susikaupimo ir, 
tylos minute pagerbti žuvę 
kariai, partizanai ir kovoto-

rmr

Lietuviški parašai —
Į šiukšlyną I

Mūsų klebonas kun. Gra- 
deckas po sunkių darbų, o 
jų būta tikrai didelių, kad 
net davatkėlės pašaliais 
plepa, jog ir pats Chruščio
vas nebūtų taip Įstengęs iš 
lietuviškos bažnyčios iššluo
ti "dumpan“ altorių, stacijų 
su lietuviškais parašais, 
šventųjų, kuriuos dievobai
mingi žmonės visą amžių 
garbino, kaip išlayė patsai 
klebonas, — poilsiauja Flo
ridoje. Aišku, po sunkių dar
bu poilsis reikalingas!.. Pik
ti liežuviai sako, kaip leng
va iš lietuviškos bažnyčios 
padaryti amerikoniška mo
derni daržinė.

Visiem išvietintiem šven
tiesiems — amžiną atilsi 
purvinoje dumpynėje! Ilsė
kitės ramybėje ir daugiau 
nedrįskite maišytis Dievo 
tarnam po kojų!

Gražus pokylis
Vasario 12 d. lituanistinės I

mokyklos tėvų komitetas su
ruošė mokyklos naudai pui
kų Užgavėnių blynų balių. 
Programą atliko akt. V. Žu
kauskas ir Kepalaitė- Grojo 
puikus Radijanovo orkest
ras. Šis balius buvo vienas iš 
pasekmingiausių, sutraukęs 
toki didelį būrį dalyvių. 
Programa, salės išpuošimu, 
gardžiais valgiais ir gėri
mais pralenkė visus buvu
sius parengimus. Bravo litu
anistinės mokyklos tėvų ko
mitetui! Tik sutapimas, kad 
iš vakaro balius, o rytoj Va
sario 16 d. minėjimas, mano 
manymu, nebuvo vykęs da
lykas.

lai tokios tokelės mūsų 
didžiajame ir nuo senų lai
kų "slauniajame" Waterbu- 
rv je.

Dypukas

WOODBURY HIGHTS,

Sveikiname
''Keleivio" senas skaityto

jas Jonas Trakimas šiomis 
dienomis minėjo savo am
žiaus 86 m. sukakti! Linkime 
jam dar ilgai su "Keleiviu“ 
nesiskirti.

NAUJA RAŠYTOJŲ 

DRAUGIJOS VALDYBA
I

Naujai laisvojo pasau
lio lietuvių rašytojų išrinkto
ji Lietuvių Rašytojų Draugi
jos valdyba vasario 6 d. 
Chicagoje susirinko pirmo 
posėdžio ir pareigomis pasi
skirstė taip: Aloyzas Baro
nas — pirmininkas. Povilas 
Gaučys — vicepirmininkas, 
Albinas Valentinas — sek
retorius, Anatolijus Kai
rys— iždininkas ir Jeroni
mas Ignatonis — narys.

L.RD narių revizijos ko- 
misijon išrinkta: Benys 
Babrauskas, Kazys Bradū- 
nas ir Karolė Požeraitė.

Garbės teisman — J. Au- 
gustaitytė-Vaičiūnienė. Vin
cas Ramonas ir Leonardas 
Šimutis.

Naujoji valdyba pirmame 
posėdyje apsvarstė visą eilę 
opių organizacijos reikalų, 
tarp kurių svarbiausias — 
komisijos sudarymas 1964 
ir 1965 metų rašytojų premi
joms paskirti.

Viršuje Nekalto Prasidėjimo bažnyčia Washingtone. 
kurioje rugpjūčio 6 d. bus prezidento dukters Luci 
jungtuvės su lietuvių kilmės Patrick J. N'ugent. (Jau
nojo motina yra lietuvė, jos mergautinė pavardė Juciu- 
tė. gyvena Waukegane. III.). Apačioje bažnyčios vi
dus, dešiniajame šone Įrengiama Šiluvos Marijos koply
čia. kuriai bus išleista apie 400.000 dol. Kairiojoj pa
veikslo pusėje arkivyskupas Patrick O’Boyle. kuris 
jaunuosius sutuoks. Jam. be kitų. asistuos lietuvis kun. 
Jonas Kuzinskis. kurio tėvai yra artimuose santykiuose 
su jaunojo tėvais.

SLA RINKIMAI

SLA vadovybė pagal vei
kiančius nuostatus savo or
ganizacijos kuopoms ir na
riams paskelbė, kad SLA. 
Vykdomosios Tarybos rin
kimai bus atliekami š. m- 
kovo mėnesi, todėl SLA kuo
pos raginamos tą mėnesi su
šaukti visuotinius narių su
sirinkimus ir juose atlikti 
minėtus linkimus.

Visi SLA nariai kviečia
mi gausiai dalyvauti kuopų 
susirinkimuose ir pasinaudo
ti viena svarbiųjų savo tei
sių ir išrinkti Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Vykdo
mąją Tarybą, kuri tvarkys 
mūsų didžiausios fraternali- 
nės organizacijos reikalus.

GALIMA IR ŠITAIP 

UŽDARBIAUTIv
Labai gerai gyveno 37 m. 

italas fiancesco Galietti, 
versdamasis sužadėtinio 
verslu, jei taip galima pasa
kyti. Jis sekdavo laikraš
čiuos vedybinius skelbimus, 
susipažindavo su norinčio
mis ištekėti moterimis, iš 
anksto suuostęs, kiek kuri 
turi pinigų, ir vėliau, kalbė
damas apie laimingą ateities 
bendrą gyvenimą, sugebėda
vo išvilioti dideles sumas.

Galietti gal būtų taip lai
mingai ir toliau gyvenęs, jei 
nebūtų suklupęs savo paja
mas aiškindamas mokesčių 
inspekcijai. Tada ir policija 
susidomėjo jo pajamų šalti
niais, ir viskas išėjo viešu
mon.

Jo bute policija rado "su
žadėtinių* sąrašą su pasta
bomis. kad šita davusi milio- 
ną lyrų. antra pakvietusi va
karienės. trečia pinigų ne
duodanti ir tt-

NORWOOD, MASS.

Nepriklausomybės
atstatymo minėjimas

Šiais metais Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
48 metų sukakties minėji
mas Įvyks vasario 27 d.

10 vai. lietuvių šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje bus 
pamaldos.

3 vai. po pietų lietuvių sa
lėje (Sv. Jurgio g. Nr- 13) 
iškilmingas susirinkimas. 
Čia pagrindinę kalbą pasa
kys A. Januškevičienė iš 
Bostono. Meninę dalį atliks 
Bostono tautinių šokių sam
būris. vadovaujamas Onos 
Ivaškienės, ir Bostono miš
raus choro sekstetas, vad- 
Juliaus Gaidelio.

Minėjimo metu, kaip pa
prastai, bus renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo reika
lams. Kiekvienas yra prašo
mas šiam kilniam tikslui 
dosniai aukoti.

Po meninės dalies bus ka
vutė.

Į m’nėjimą Įėjimas nemo
kamas.

Visi Norwoode ir apylin
kėje gyvenantieji lietuviai 
yra nuoširdžiai kviečiami 
minėjime dalyvauti.

Dabartinę Norvvoodo Al
to skyriaus valdybą sudaro: 
pirm. E. Martyšienė. vice
pirm. A. Tumas, sekr. P. Ty
la, ižd- B. Kovas ir valdybos 
narvs J. Strašunskas.
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IŠPARDUOTAS

Keleivio 1966 metų kalen
dorius jau išparduotas. Kas 
dar atsiųs už jį pinigus, tiem 
pasiųsime 1967 metų kalen
dorių, žinoma, tik ateinantį 
rudenį, kada jis bus išleistas.

DETROITO NAUJIENOS
Komitetas Jaunimo 

Kongresui remti

LB Detroito apyl. valdy
bos piiminmkas ur. Vytau
tas Majauskas vasario 6 d. 
į savo namus sušaukė būry 
visuomenininkų bei spaudos 
atstovų- Tikslas: sudaryti 
komitetą Pasaulio Lietuvių 
jaunimo Kongresui materia
liai paremti. Pasitarime da
lyvavo: Jonas Gaižutis
(spaudos fotografas), Sta
sys Gariiauskas (spauda ir 
radijas), Erna Garliauskie- 
nė. Rimantas Griškelis, Al
fonsas Juška, dr. Kęstutis 
Keblvs, dr. Martyna Miški
nienė, Kazys Ražauskas, Ro
žė Kažauskienė, Algimantas 
Rudžiūnas, Vladas Selenis 
(spauda), Jonas Urbonas, 
Vacys Urbonas, Žibutė Za- 
parackaitė ir šių žodžių au
torius.

Dr. V. Majauskas pirma 
padėkojo Vaciui Uroonui 
už puikiai atliktą lėšų telki
mo darbą, organizuojant 
jaunimo žygį į JT. Paskui 
pristatė Jaunimo Kongreso 
reikalą ir pasiūlė po diskusi
jų išrinkti žmones į lėšų tel
kimo komitetą. Diskusijos 
buvo labai kultūringos ir į- 
domios. paliečiant visą eilę 
jautrių vietų. Diskusijų me
tu paaiškėjo, kad Detroite y- 
ra reikalinga sutelkti apie 
2.000 dolerių, kad tokia su
ma bus sutelkta iš maždaug 
300 aukotojų, taigi aukos vi
durkį laikant 6-7 dolerius; 
kad patogiausias tam tikslui 
aukoms rinkti laikas bus ko
vo mėnuo.

Komitetą sudarant ir čia 
buvo spyriojamasi, bet gal 
daugiau iš kuklumo, o ne iš 
nenoro pasiimti sunkaus 
darbo. Mat. į posėdį einan
tieji iš anksto žinojo, kas ga
li ju laukti, ir atėjo pasiry
žę viskam. Komitetą suda
ro: pirmininkas Vacys Ur
bonas, vicepirmininkai dr. 
V- Majauskas ir R. Griškelis 
(mokslus bebaigiąs studen
tas). iždininkas Alfonsas 
Juška, iždo sekretorius Al-( 
gimantas Rudžrartas ir sek
retorius Jonas Urbonas. 
Kiekvienas čia aukščiau iš
vardintųjų gavo po aukų la
pą, neišskiriant šį kartą nei 
spaudos atstovų, o vieno, Jo
no Valukonio, susirinkime 
dalyvauti negalėjusio, pasi
žadėjimas aukas rinkti bu
vo viešai paskelbtas.

Dabar kreipiamės į visuo
menę- Jaunimo Kongresas— 
vienkartinis ir nepaprastos 
reikšmės įvykis. Kad jis ge
rai pasisektų, reikės lėšų: ir 
jaunimui iš neturtingų Euro
pos bei Pietų Amerikos 
kraštų suvežti, ir jų posė
džiams, paskaitoms, paro
doms, pramogų patalpoms 
išnuomoti, ir jiems po kon
greso Dainavos stovykloje 
savaitę ar dvi maitinti. Pa
aukota tam reikalui dešimkė 
ar penkinė neš vaisius. Ma
tome. kad patriotiškai nusi
statę tėvai, o kartu ir litua
nistinės vargo mokyklos, 
lietuviškos organizacijos, 
lietuviškos stovyklos atnešė 
dideli ir neabejotiną derlių. 
Laisvės pragiedrulių šiuo 
laiku nesimatant. jau tikrai 
žinome, kad nebe mes. o mū
sų jaunimas Lietuvą išva
duos. Jaunimo ateitis, o per 

į jį ir mūsų Tėvynės ateitis.

Mūsų materialinė auka šiuo 
laiku padarys milžinišką 
darbą!

Kaip šio savaitraščio ko
respondentas. asmeniškai 
kieipiuosi ypatingai į senuo
sius lietuvius, nuolatinius 
Keleivio skaitytojus. Ati
duokite auką kovo mėnesį 
vienam iš rinkėjų, kai jis su 
aukų lapu jus pasitiks. Jeigu 
rinkėjai jūsų nesurastų, tai 
pasiųskite savo čekį komite
to iždininkui adresu:

Rr. A. Juška, 17520 Omira 
Avė.. Detroit, Mich. 48203.

Žurnalistai išsirinko naują 

valdybą

Detroito lietuvių spaudos 
darbuotojai buvo susirinkę 
metinio susirinkimo sausio 
30 d. Marijos Sims namuose- 
Dalyvavo tuzinas žmonių, 
arba beveik visi, daugiausia 
į JAV ir Kanados lietuvių 
spaudą rašinėjamieji. Buvo 
apkalbėta ateities darbai 
(pav., nutarta surengti Ado
mo Varno tapybos parodą, 
pasikviesti smuikininkę 
Kuprevičiūtę, suruošti pa
skaitas su diskusijomis) - Bu
vo pasitarta ir grynai orga
nizaciniais reikalais.

Ta proga buvo išrinkti ir 
nauji valdomieji .organai 
Dabartinė valdyba: pirmi
ninkė Marija Sims. sekreto
rius Vladas Selenis. iždinin-i i--- ui__ i_Kas viauas .nmgeia ii narja 
Vladas Pauža. Revizijos ko- 
misijon išrinkti Petras Ja
nuška ir Vytautas Kutkus.

Susirinkimui pirmininka
vo ligšiolinis valdybos pir
mininkas ir vienas iš LŽS 
Detroito skyriaus steigėjų 
VI. Mingėla. Jis pasižymėjo 
taktu, taiklumu, kiekvieno, 
kad ir kaprizingiausio sky
riaus nario supratimu. Tiki
me. kad ir naujoji pirminin
kė. poetė ir patyrusi žurna
listė M. Sims. skyriui gražiai 
vadovaus.

Po oficialiosios dalies 
šeimininkė surengė šaunias 
vaišes, tad dar ilgai, iki su
temų. buvo keistasi nuomo
nėmis ir dalintasi įspūdžiais 
gana linksmoje nuotaikoje.

Nepaprastas "Antro kaimo“ 

pasisekimas

Chicagiškis satyros teat
ras "Antras kaimas" Detroi
te gastroliavo sausio 22 d. 
Čia jie buvo trečiąjį kartą, 
vis su nauja programa. Ašt
riu humoro liežuviu jie vi
sada paplaka mūsų visuome
nės ydas. Paplakė ir dabar. 
Nors buvo keletas ir lėkštes
nių vietų, bet, aplamai paė
mus, jų programa vis dar į- 
domi- Reikia manyti, kad 
"Antras kaimas" ateityje ne 
blankės, o dinamiškės, tobu
lės.

Šis teatras ypatingą pasi
sekimą turi jaunimo tarpe. 
Jaunimas tariasi jį geriau 
supantąs. Ir minimą vakarą 
Lietuvių namuose salė buvo 
perpildyta, didžiąją dalį 
publikos sudarant jaunimui- 
"Antrojo kaimo“ aktoriai 
buvo: Ramunė Jurkūnaitė. 
Regina Stravinskaitė, Ro
mas Aninkevičius. Vytautas 
Demereckis. Romas Sta- 
kauskas. Rimas Vėžys ir Jo
nas Žukauskas.

Alfonsas Nakas
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dar du tomai. Numato iš vi
so spausdinti 60,000 egz.

Tie pirmieji su viršum 
Panemunėlio geležinkelio pusaštunto šimto puslapių 

stoty žmones ypatingai vaiz- ’ mažosios tarybinės“ pasiro- 
dziai patyrė sKirtumą tarp dys tuo metu. kai Bostone 
vietines ir sovietinės pn- Lietuvių Enciklopedijos bus
klausomybės įstaigų- Vieš- išleista aštuoniolika tūks-
keliai, taiai ii susisiekimas tančių puslapių. Naujoji ALI vaidyba, susirinkus pirmo posėdžio, bėdi iš kairės j dešinę — L. šimulis, buv. ilgame-
autoousais Lietuvoje vra Kokia bus ta enciklopedi- tis pirmininkas (dabar ALT garbės pirmininkas), dabartinis ALT pirmininkas A. J. Rudis, pirmą

ją. pasako komunistų lei- sis vicepirmininkas dr. P. Grigaitis, svečiai — Lietuvos generalinis konsulas dr. P. Daužvardis,
ClZlHnirl 11£S2. * - .... .„T. . ' . . . JAV LB C entro vaidybos pirmininkas J. Jasaitis. Ta pat tvarka stovi — finansų sekretorius J. Tais pat pirmųjų puslapių . . . .

’taivbinė“ Lietuva savo ne- lietuviškoji enciklopedija 'K'eP!rnuninl<as dr- VL šunaitis, sekretorius E. Bartkus, vicepirmininkas T. Blinstrūbas,
beturi. Jie čra Maskvos vi- prabyla ir apie Tarybų Lie- vicePirmininka* J Valaitis ir protokolu sekre torius dr. K. Šidlauskas, 
siškai nusavinti. Su geležin- tuvos ir Lietuvos Komunis- ------
keliais kartu nusavinta ir tu Partijos istoriją, Lietuvos 
Panemunėlio geležinkelio ifaudies kovą dėl Tarybų

Kaip ten "Žmogus visada 
pirmoj vietoj“

maždaug "savas“, nes val
domas Vilniuje esančių į- 
staigų. Geležinkelių net ir

stotis-
Čia pat, prie geležinkelio 

stoties yra ir autobusų sto-

valdžios. čia gali perskaity
ti atskirus straipsnius, kurie 
demaskuoja lietuviškųjų 

tis. Bet tik stotis“, tai yra, buržuazinių nacionalistų i- 
vieta, kur autobusai sustoja, deologiją, antiliaudinę jų 
"Vieta visai plika, be jokio partijų bei organizacijų

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

LABAI {DOMŪS 

ATSIMINIMAI

niekam nepavyko su jais su
sirišti.

Profesinės tarnautojų są-j 
jungos skyrių "veikla“ bai
gėsi anuo jau mano minėtu 
Kandidatų į Liaudies seimą 
išstatymo mitingu. 1 iesa, 
dar buvo bandyta per vietinį 
centrą teirautis apie suim
tuosius, bet gautas trumpas Atsiminimus visuomet į- 
atsakymas, ii’ tai tik žodžiu, domu skaityti, todėl siūlome 
kad "liaudies priešais mes ingyti šias mūsų žinomų 
nesirūpinam“. Ak, gi sovie- žmonių gyvai parašytas at- 
tinės profesinės sąjungos siminimų knygas:
(ten tėra tik viena visiems) UETUVA BUDO, Stepo- 
uždavinys yra ne darbinin- , k ; $6
kų ir tarnautojų reikalus ’ 1
ginti, bet valdžios ir partijos TAU, LIETUVA, Stepo- 
įsakymus vykdyti. no Kairio, 480 psl., kai-

Kad tai ne pasaka, pama- na ............................... $5.50
tysime iš paties profesinės

pastato, net be pašiuręs au
tobuso laukiantiems kelei
viams nuo lietaus pasislėpti. 
Suprantama, keleiviai, ypač 
lyjant, jaučiasi galį užeiti Į 
erdvią geležinkelio stoties 
patalpą, Lietuvos lėšomis ir 
lietuvių rankomis pastatytą, 
lr vietos ten, kiek nori, nes 
traukiniais važiuojančių ke-

veiklą‘ (Elta)
(Tęsinys)

TRYS ANKETOS 

Nejučiomis įduodame artimuosius

„ Dar nepriklausomybės lai-, nės. Tad kokios priežasti s
pranešimuose ir net rašyto- Rais. skaitydami didžiųjų' verčia sovietinius žmones 

..... ............. . apybraižose bei apysako- Rusijos revoliucionierių teis- šliaužioti pilvu prieš valdo
ki vių esti tik vienas kitas iš se’. Pa?lr<~ė lietuviškoj poe- me vykusių bylų aprašymus, vus? Ir tai be išimties — 
—zijoj ilgesingas ir gilaus su- tarpusaviuose pokalbiuose prastuolius ir šviesuolius, ei-

Kas išsaugos kaimo vertybes
I

Šalia kolchozinio gyveni- 
garbinimų nuošimčių 

mirgančiose 
laikraštiniuose

mo 
nuošimčiais 
prakalbose,

šios stoties. Bet čia jiems 
skersai 
raudoną 
rusiška 
no tie keleiviai?“ klaupia, 
stoties viršininkas. Kas pri
sipažįsta, kad autobuso lau-

pie 40 metų blondinas ir be 
1 jokios įžangos prisistato:

— Ja iz NKVD. po finan- 
sovym dielam (aš iš NKVD, 
finansiniais įeikalais), — ir, 
ištraukęs iš odinio krepšio 
pluoštą pusės rašomojo lapo 
dydžio popierių, vieną at
skiria ir prašo tuojau užpil
dyti ir gi-ąžinti. Kitus liepia 
išdalinti tarnautojams ir per 
10 minučių grąžinti- Kurių 
tarnautojų nebūtų šiuo metu 

j įstaigoje, užpildyti rytoj ry
tą, o jis 10 vai. atsiims.

Šapirografu spausdinti la
peliai lietuvių kalba; juose 
apie 10 klausimų (tikro skai
čiaus dabar nebeprisime
nu), bet jie labai paprasti: 
įstaigos pavadinimas, užpil- 
dančiojo pavardė, vardas, 
tėvo vardas, gimimo data ir

zimo į ąaimą motyvas- ra- da gyvenimas buvo Visokių priežasčių suras- 
teikęs tik porą trumpų iš- prįeRyje, laikydavosi drą- davome, bet tos tikros taip

sipazista, Kaa autoouso iau- -1Š nauj°? Alfonso siai, 0 dabar. į amžiaus galą,j ir neužčiuopėme, kol nepa- X16}3’ ^inam.os Pareigos, nuo
kia — tą lauk. Kas pagud- ^a^GOnl° poezijos leidinio sovietiniuose teismuose ne tyrėme sovietinės okupaci- ..a^a šioje žinyboje tamau-
rauja ir pasisako laukiąs ’ Auga medžiai“, į jį atkrei- tik verkšlena kaip bobutės,1 jos. | Ji, vedęs-nevedęs, kiek turi

Pia domesį literatūros kriti- beĮ tiesiog niekina save ir Bet vos tik parvežus iš 
kas J. Lankutis ( Tiesa, 1966, prag0 skirti jiems aukščiau-
31).

traukinio, viršininkas parei
kalauja, kad tuoj pirktų bi
lietą...

Pagaliau vietos gyvento
jai suvedė geležinkelių sto
ties viršininką su autobusų 
viršininku ir tie, abu lietu
viai, susitarė, kad autobusų 
kontora primokės dešimt 
rublių per mėnesį valytojai 
ir tegul bus patalpa visiems 
keleiviams. Bet reikalas už
kliuvo pas aukštesnį virši
ninką- Šiauliuos "Didieji 
bi oliai“ iš tenai pagrasė sto
ties viršininkui: —Tik pa
bandyk leisti pašalinius į 
stotį —neteksi tarnybos!

Pagaliau, po "aukštesnio 
lygio derybų“, anot kores
pondentų," praėjusį rudenį 
iš Šiaulių apygardos atvyko 
rimtas atstovas“, kūno nei 
pavardės, turbūt tautų drau
gystės sumetimais, kores
pondentai nemini. Tas ap
skaičiavo, kad autobusų val
dyba, jei nori naudotis gele
žinkelio stoties laukiamąja 
patalpa, turi mokėti 600 rub
lių per metus už patalpos 
priežiūrą, šildymą, baldų a- 
mortizaciją- Autobusų kon
tora griebėsi už galvų! Jie 
iš tos vietos už bilietus per 
metus is keleivių tiek nesu
renku, o dabar visą geležin
kelio stotį išlaikyti...

Geležinkelio "savininkai“ 
tačiau nenuolaidūs- Stoties 
viršininkas vėl varinėja iš 
stoties patalpų "svetimus“ 
keleivius. Korespondentai 
aprašė tą istoriją Tiesoj, tur
būt, kaip pavyzdį, parodan
ti. kaip "tarybinėje santvar
koje žmogus visada pirmo
je vietoje...“ (Elta)

Pagaliau išleis enciklopediją
Pagaliau devintais žadė

jimo metais Vilniuje išleis 
iš spaustuvės "Mažąją Lie
tuviškąją Tarybinę Enciklo
pediją“. Tuo tarpu tik pir
mąjį tomą, 768 puslapius, 
iš kurių 32 — spalvinės ilius
tracijos. Numatyta išleisti

„ sias bausmes. Juk niekur pa- 
Meilę kaimui ‘ rašo sau]v negirdėti prajovai,

kritikas — ”kartais esame i__ a . __
",~ L’i sau teisiamieji pi susyvų
linkę laikyti tuščiu senti- bausmėS, kaip retos malo- 
mentu, iš kurio ’gurus mies
tiečiai * mėgsta ir pasišaipyti- _ _
Tačiau tai ne sentimentas, o - ■■ ■ ■ =■
problema, nuteikianti giliam 
susimąstymui.“

Kritikas pateikia šį ne 
valdinį "linijinį“, o susimąs
čiusį ir susirūpinusį poeto 
žvilgsnį į dabartinį, iš pat

vaikų, kiek turi brolių ir se
serų, gyvi tėvai ar mirę.

Surinkdamas lapelius dar 
pridūrė, kad tai grynai tik

Maskvos 15-tos "respubli
kos“ statusą, tuojau prasidė
jo gausesni areštai, ir labai 
greitai paaiškėjo, kodėl, vy
rui patekus bėdon, išsižada žinčiai“ užmegzti.
žmona su vaikais, broliai, se
serys ir kiti artimieji. Tik 
atsiminkime raudonosios ar-

tnrma himnek'v* m • « oroi’Dsn^i

Praeina apie mėnuo laiko, 
ir vėl gauname, bet jau paš
tu iš profesinės sąjungos

mijos didvyrio generolo Je- kadrų skyriaus ir jau viso 
. . ronirno Uborevičiaus (kilęs

ligas parakas, dainas, mjs- Utenos apskr., Daugailių, patys klausimai, bet toliau 
les įspėtas. Jus prie žemes valsčiaus, Antadrijos kai-

’lšlaikykit savo atminty lapo dydžio. Piadžioje tie 
patys klausimai, bet toliau 
jau Įtartini, jau prašo broliųlaiko taip arti daigas, dar

žas,, pradalgė ir pėdas. Bū- 
pašaknų beatodairiškai per- kit vertos savo motinų gerų, 
ariamą-perakėjamą Lietu- ir nustoję verpti, drobių aus-
vos kaimo gyvenimą: ?.alRai Salet?Į krašto lietuvis patriotas, bu- gauname užpildyti trečias

”Tu aplytas, tu tolima* žodžių sidabru zemej savo . _ - - .
kaime. Tu palikta* vaikas kelio pasiklausti“.. : galvos, bet karo įvykių iš-j liniai klausimai vis tirštėja
dabar man darais. Tai ne- Kai Lietuvos kaimo mote- laisvintas, sakydavo: ir ilgėja. Jau prašo brolių ir

mo) žmonos viešą pareiški- ir seserų vardų, o kurie vedę, 
mą sovietinėje spaudoje jo žmonų vardų, ištekėjusių 
bylos metu- seserų vyrų vardų ir pavar-

Vienas jaunas Vilniaus džių. Ir dar po kurio laiko 
krašto lietuvis patriotas, bu- gauname užpildyti trečias 
vęs nuteistas lenkų iki gyvos anketas, kuriose anie paša- 

‘ cralvos het lcs»rn ivvkin Knioi Honcimoi

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina ....... $6

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 psl. kaina $6 

(Kas su "Tau, Lietuva“ 
kartu užsisako kitas čia mi
nimas Kairio ar Bielinio 
knygas, tas kiekvieną sekan
čią knygą gauna už $4).

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ................................ $5.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina ...... $2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas, 336 psl., kaina $5.

ŽVILGSNIS J PRAEITI,
K- Žuko, 476 psl., kai
na .................................... $5

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie-

tavo mamai galėtume pagel- ^60 psl-, kaina . .$3.50. 
bėti, — toliau kalba vedėja. VIENIŠO ŽMOGAUS 

Po šio pasikalbėjimo vai- GYVENIMAS (apie Dėdę 
kas jau nerimsta ir nori ne šerną), Antano Rūko, 206
tik pats pasižiūrėti, bet ir Raina .......................$2.
vengiai narnrįvti ta naveiks- :
lėlį. Jo išorę jau gerai įsižiū- KĄ z LAUMĖS LĖMĖ 
rėjo, tik nežino, kame mama (*P»® Salomėją Nėrį), Pet- 
ji laiko, lr štai nutaikęs pro- ronėlės Orintaitės, 234 psl.,
gą nusižiūri ir gerai pasirau- kaina ................................ $3.
sęs mamos ryšulyje suranda SIAURUOJU TAKELIU, 
ir nuneša vedėjai. O si nieko t B Kriaučiūno. 178 psl., 
nedelsdama tuojau perduo- kfljn9 s.?
da NKVD vyrams. Tai buvo
paprasta raudonosios armi- ATSIMINIMAI APIE 
jos jauno karininko f otogra- JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
fija, mažojo Sergejuko dė- lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
dės, motinos brolio, kuris per kaina ............................... $1
garsiuosius raudonosios ar

sąjungos centro Maskvoje 
leidžiamo laikraščio Trud 
(Darbas), kuris vieną dieną 
atsitiktinai pakliūna į lan
kas.

Beskaitydamas aptinku 
šitokius aprašymus:

Kubanės srityje (vietovės 
vardo jau nebeatmenu) vai
kų darželio vedėja klausinė
ja vaikučius, ką jų tėvai vei
kia laisvu laiku.

šešiametis Sergejukas 
(Sergėjus) sako:

— Mano tėveliai dažnai 
verkia...

— Ko gi jie verkia?—tei
raujasi vedėja.

— Aš nežinau-.. Tik žiūri 
į paveiksliuką ir verkia,— 
atsako berniukas.

— Į kokį paveiksliuką?.. 
Gal jis labai baisus?—toliau 
tardo vedėja.

— Aš jo nemačiau-
— Tu galėtum pasižiūrėti 

ir mums parodyti... Gal mes

mijos vadų valymus buvo 
sušaudytas. Sergejaus tėvai,

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie-

jaugi sugrįstam su baime 
pas tave visi vakarais? Ir už- 
bride ant kalno nedrąsiai 
ieškom žiburio vidury lygu-

rys dabar nebeverpia ir ne 
beaudžia, Vargo Mokykla 
turės kitaip atrodyti, bet ji 
reikalinga dar labiau, negu

— Mušė tai mušė (žymės seserų adresų, jų vaikų skai- 
pasiliko visam gyvenimui), čiaus, brolienių mergautinių 
teisė tai teisė, bet aš jų (len- pavardžių. Jeigu anketą pil
kų) nebijojau... O šitų (su- dė vedęs vyriškis, tai žmo-

mo*. Kartą grįšim nieko ana’s laikais, kad vaikai ne- prask: ruskių) bijau... Ir tai nos mergautinė pavardė, jos namon, ir uu, namirštu ‘ kam savn žemei ne dė, Q kažin Rq j broUai 5^,.^ jų adresai irnerasim tuose namuos ir jau pamirštų/ kaip savo žemėj 
nenamuos. I savąja kalba kelio pasiklaus

bijodami patys pakliūti bė- Ps^*’ ^a^na • • •
don dėl brolio ir svainio rpgg knygas galite gauti 
nuodėmių ‘, norėdami mė- Keleivio administracijoje 

tyti pėdas, atsikėlė iš Char- (636 Broadway, So. Boston, 
kovo apylinkių į Kubanės 02127).
sritį, bet žiaurus likimas juos 
ir čia surado.

Toliau tame pat laikrašty
je skaitau kitą panašų ap- ~ 
rašymą.

Pradžios mokyklos moky
toja po pamokų besirausda- 
ma atmatų dėžėje randa ve
lykinio margučio lukštų, 
juos surenka ir sekantį rytą 
susirinkusius mokinius ima 
klausinėti, kas turėjo atsine
šęs margintų kiaušinių. Kla
sė tyli kaip nebylė- Po ilges
nių pastangų mokytoja įsiti- . . 
kino, kad jai nepavyks iš- sibiaurėjimą ta santvarka, 
gauti iš vaikų kaltininko, tai kur dėl išmarginto kiaušinio
_ •____ Jt- •

šiuo metu nelabai net suvo- užsiėmimas ir t-t. ir t.t. Vie- 
kiamo-.. Ir lenkų saugumas nu žodžiu, kas pradžioje su
daužė iki sąmonės netekimo, žiningai surašė artimuosius, 
Apalpusį apipila šaltu van- daba’- jau verkiant turėjo 
deniu ir palieka, atsitokėjusį į vardais išvardinti su jų šei- 
vėl pakaitomis tvoja iki vi- momis. adresais, verslais. Ir 
siško jėgų išsekimo. Bet aš taip nejučiomis pamažu 
žinojau: jei kaip nors iš- žmogus visą savo giminę į- 
tversiu ir pasieksiu teisingu- duoda į NKVD rankas. 6 
mo Įstaigas, galiu skųstis ir šie jau. kam nors iš viso to 
tikėtis užtarimo. O šitiem! būrio pakliuvus jų rankosna. 
pakliuvęs, ne tik pats paten- kiekvienu metu gali spausti 
ki už įstatymo ribos, bet ir auką prisipažinti net prie 
artimuosius pastatai dide- tokių nusikaltimų, apie ku- 
lian pavojun. čia viskas riuos jis ir nesapnavo, bet 

i valstybės, o ji komunistų kurie reikalingi NKVD veik-

(Elta)ti..

Mirė J- Gedminas

Gruodžio 29 d. Gaudu
čiuose, prie Telšių, mirė

"Juoda nuojauta pradeda 
smigti man į širdį ta medžiu, 
laukų žaluma. Ką šituos na
muos man palikti, kad ilgiau 
dar laikytus gimta šiluma?“

Kritikas pastebi, kad "po-
etas labai dramatiškai ir gi- Ju'J,2a? 9.eclminas- aPle 80 
liai išgyvena tai. ką vienaip ’’ amzlau-s. 
ar kitaip jaučia didelė mū.u , Vėlioms, gyvendamas J. 
vi,uon/nė, dalis, palikusi A-V7 Yra. dlrb«s Žvaigždes 
kaime savo vaikystę ir jau- redakcijoje, redagavęs Vie
nystę. tapusi vykdytoja to Ll^vnink% *r
didelio ir svarbaus proceso, Lietuvą. Grįžęs f Nepnklau- 
kuris keičia tauto, gyveni- Lietuvą, jis ilgai mo-
mo būdą ir dvasinę .truktū- S"«"azijo-
tt į je, kun laiką buvo jos direk-

** .... torium.
Atkreipęs dėmėsi į sį poe

to išreikštą didelės visuome- .
nės dalies išgyvenimą, kriti- Kaune paminklas Leninui 
kas nurodo ir kitą rūpestį— Kaune Janonio (buv. Dr. 
kaip tuos "namuos ir jau ne- Petro Vileišio) aikštėje sta- 
namuos“ išgelbėti ten su- tys Leninui paminklą. Pro- 
kauptą dvasinių vertybių lo- jektui paruošti skelbiamos 
bį, kuriam vėl gresia pavo- varžybos. Pirmoji premija 
jus (panašus, kaip ankstes- 2,000, antįoji 1,500 ir trečio- 
niųju Lietuvos gyvenimo su-! ji 1,000 rublių, 
temų laikais). Poetas krei-l Taigi, anot vieno seno 
piasi į jau išbandytą dvasi- Lietuvos revoliucionieriaus, 
nių vertybių saugojimo bus dar vienu balvonu dau-

partijos. Visa kita — tik 
daiktai: reikalingi, kol nau-

lai pateisinti. Jei tardomas 
laiku "nesusipranta“ prisi

dingi. čia ir žmogus pavers- pažinti prie jam metamų 
i tas daiktu, be savo kampo ir kaltinimų, ima nagan arti- 
savos minties. O kurie dar muosius. Šičia kaip tik ir 
bando būti patys savimi — prasideda ta sovietinė tardy- 
be jokios atodairos naikina- mų "technika“, kuri priver

čia ir labiausia užkietėjusius 
prakalbėti.

Netrukus prasidėjo ir mū-

nu.
Apie porai savaičių praė

jus po ano pasikalbėjimo
NKVD rūmuose, prieš bai- sų netaip jau gausioje įstai- 
giant darbą, trankiai atsive- goje areštai- Areštuotieji 
ria durys ir be jokio įspėji- dingdavo staigiai, ir apie jų 
mo isiveržia plačiu žingsniu, likimą iki pat karo niekam 

veiksnį — į Lietuvos kaimo giau, dar daugiau bus darbo į atsilapojusiu pilku puspal- nepavyko patirti. Kalinimo 
moteris: | kada noi-s jiems nuversti. čiu, ilgas kaip pagaikštis a- vieta laikoma paslaptyje, ir

ryžosi apeiti jų namus. Čia 
jai talkon atėjo partinis kai
mo aktyvas, ir pamažu ratas 
ėmė siaurėti, kol pagaliau 
susiaurėjo iki trijų šeimų.

Buvo suimti, ir viena mo
teris prisipažino.

Ir vaikų darželio vedėja, 
ir mokytoja apdovanojamos 
už tarybinį budrumą padė
kos raštais, o spauda iškelia 
jas kaip sovietinio patriotiz
mo ryškius pavyzdžius.

Vėliau panašių pavyzdžių 
skaitėme ko ne kiekviename 
Trud numeryje, ir jie mums 
kaskart kėlė vis didesnį pa-

Skelbtis
Keleivyje“ 

yra naudinga!

lukšto žmogui gresia metų 
metai katorgos- 

Prieš kurį laiką gautas 
vieno tautiečio, nepasirašiu
sio pavarde, laiškas, kuria- 

i me prašo paaiškinti, kuo a- 
merikiečiai geresni už ko
munistus, ir toliau juokiasi, 
kad "jums labai ilgai teks 
prakaituoti, kol pavyks įro
dyti tą skirtumą“

Tų skirtumų pradžiai 
čia ir suminėjau tuos kelis 
kuklius įvykius. Toliau pa
sistengsime priminti ir dau
giau ir net kiek ryškesnių. 

(Bus daugiau).
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

KELEIVIS, SO. BOSTON

JAV pirmosios kavalerijos divizija fronte prie ffiu Xuan, Piety Vietname, puola priešą.

SOVIETINIAI JUOKAI

Bulgai ijos mokykloje mo
kytoja* pakiause mokinius, 
ką jie uaiytų paktyaę miške. 
V ienas mokinių greitai pa
kėlė ranką.

—Gerai, sakyk, — liepė 
mokytojas.

—As įlipčiau į aukščiau
sią medi, kad galėčiau pa
matyti geiežii keų. Aiatyda- 
ma^ jį, as susivokčiau, ku
riuo keliu eiti.

—Bet. — vėl klausė mo- 
k\ tojas, — kaip tu žinotum, 
kuria kryptimi eina trauki
nys?

—Labai lengvai, — atsa
kė mokinys. — Jei jis bus 
pilnas Bulgarijos prekių, tai 
žinosiu, kad jis eina i rytus 
(suprask: Į Sovietų Sąjun
gą)-

Nauj ausios
KNYGOS

PLYŠIAI KOMUNISTŲ 

FRONTE 

Švedijoje

Švedijos komunistų jauni
mo organizacija išstojo iš 
vadinamosios Tarptautinės 
demokratinio jaunimo fede
racijos, Kremliaus komunis
tų kontroliuojamos.

Švedijos jaunieji komu
nistai pasisakė, kad jie nori 
būti nepriklausomi ir bend
radarbiauti su įvairiomis ki
tomis demokratinio jauni
mo organizacijomis ir pir
moje eilėje su JAV demo
kratiniu jaunimu.

Suomijoje

Suomija iabai nukentėjo 
nuo Sovietų S-gos. Maskva 
jai padiktavo sumokėti mil
žiniškus karo nuostolius, ir 
šiandien ji nepaleidžia Suo
mijos iš savo “globos“. Aiš
ku, yra ir čia komunistų par
tija. Ji turi ir šiokio tokio 
jaunųjų prieauglio, bet kartu 
ir vargo su jais. Kovo mėne
sį bus parlamento rinkimai. 
Jaunieji pasišiaušė prieš se
nius, kaltindami juos mažai

veikus. Jie reikalauja, kad 
visa partijos vadovybė pasi
trauktų ir būtų išrinkta nau
ja demokratiniu būdu.

Prancūzijoje

Prieš Prancūzijos prezi
dento rinkimu* komunistų 
partija atsidūrė nesmagioje 
padėtyje- J os vadovybės, ne- 
pasitaius su Maskva, buvo 
sutarta savo baisus atiduoti 
už sociaiistų partijos kandi
datą, ir nariams buvo duoti 
tokie nurodymai. Gi Krem
lius savo užsienio politikos 
sumetimais labai norėta iš
rinkti prezidentu de Gaulle. 
Jis Maskvai reikalingas Eu
ropos demokratiniam fron
tui skaldyti ii- JAV-bėms 
ant kulnų lipti. Todėl Mask
vos komunistai davė pran
cūziškiesiems neviešą nuro
dymą palaikyti de Gaulle 
kandidatūrą. Dabar visa ta 
istorija iškyla viešumon, ir 
Prancūzijos komunistų va
dovybei tai sudaro nepato
gumų. 0 narių tarpe jau nuo 
seniau esama didelio nesu- 
siklausymo, nes ne visi nori 
būti Kremliaus už nosies ve
džiojami. J. Vlks

— ša-ša-šalin iš kelio!... vartoti, priešą nuveikti. Vai- 
Staršas generolas eina!.. kai tenai ne tutbolą spardo,

— Tėve, man atrodo, kad bet, pasidaliję į dvi grupes,
šiandien tu giltas. vieni kitus atakuoja medi-

— Nausa, ne giltas, tik niais šautuvais ir durtuvais, 
biskį linksmesnis. Matai, Viena grupė visuomet atsto- 
viena leidė iš Gėry miesto vauja komunistams, o kita 
prisiuntė man dešimtinę, tai —Amerikos imperialistams 
biskį išgėriau, ba reikėjo. arba Čiankaišeko kareiviam.

— Kas reikėjo? kuriuos Amerika maitina.
— Reikėjo pasilinksmin- Fabrikų darbininkai, vyrai

ti, ba markatna buvo ant dū- ir moterys, daro tą patį dar
gios. bo nei-traukose. Merginos

— Kodėl? mokosi šaudyti, durti ir prie-
— Markatna todėl, kad so durtuvą atmušti- Vienu

komunistams taip gerai se- žodžiu. Kinija dabar yra iš
kasi- tisą militarizmo mokykla.

— Ne visur jiems sekasi, Sparčiai varoma ir ginklų
tėve. j gamyba. Kinija jau išmoko Į

— Ale dabar pasisekė, ir atomines bombas gaminti.
Mėnulį pasiekė. Pamatysi, Amerika visa tai mato ir 
kad ir tenai iškels komuniz- ruošiasi, kad karo atveju tu- negu amerikiečiai. Bet iš tik-
mo llagę. Pasakyk, kodėl retų gerų papėdžių, iš kurių ■ rųjų čia nedidelis laimėji- Londone (Anglijoje) yie- 
mūsų Amerika negalėjo to galetų Kiniją bombarduoti, mas- Ji iššovė į mėnulį 9 ”lū- name restorane nebereikia 
padaryti? Džiansonas gina Dvi tokias papėdes ji jau tu-į nas“, ir tik viena nukrito te- gėrimų užsakyti padavėjui, 
nuo komunistų Vietnamą, o ri įsitaisiusi: vieną Pietų Ko- nai nesudužusi. Kitos arba nes ten yra elektroninė skai- 
nemato. kad jie savo sėklą rėjoje, antrą Formozos salo- pralėkė pro šalį, arba patai- čia vimo masina — comidu-

i

NAUJOVĖS RESTORANE ’

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

EILĖRAŠČIAI. Henriko
Ratu ko poezijos rinktinė, 
237 psi- Poezijos mėgėjams 
tai y. a nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiš- 
lci*. 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.

UETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
tomas, redagavo Bernarda* 
Brazdžionis ir Beny* Bab-
raoska*, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

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

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

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

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

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

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

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

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j 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, New York, N.Y.10001

Compu
ter. Ten atėjai, atsisėdai prie 
stalelio, pasirinkai iš gėli
mu sąrašo kuri nors gėrimą, 
sakysim Martini, ir pasuk, 
čia pat ant stalelio stovin
čiame aparate, panašiame Į 
telefoną, gėrimų sąraše pa-

jau ant mėnulio sėja. Nu, je. kurią valdo Čiankaiše- kiusios į mėnulį subyrėjo, 
tai kur čia mūsų valdžios ra- kas. Trečia būtų labai reika- — O kodėl ruskiai U 
zumas? hnga Pietų Vietname. Bet; savo aitvarus vadina

— Tėve, Vietnamas Ame- komunistai nori jį užimti, i mis“?
likai yia daug svarbesnė po- todėl dabar tenai eina at-' —Tai yra lotynų kalbos 
ziciją*. negu mėnulis- kaklus karas. Amerika nori žodis. tėve. Jis reiškia mėnu-

_ O kaip tu tą išfigeria- komunistus tenai sumušti, lį.
vaį? i kad galėtų įsitaisyti strategi- — O kaip bus su tuo bol- žymėtą Martini numerį, ir

_  Kaip ”staršas genero- nę papėdę prieš Kiniją. Tai ševiku. ką jie nusiuntė į mė- padavėjas tuoj atneš užšą
ląs“. tėvas turėtum* ir pats yra daug svarbesnis dalykas,1 nulį? Ar jis sugrįš, ar pasi- kytą gėrimą, 
šitą dalvką suprasti. Juk ži- tėve, negu mėnulis. liks tenai iki sūdnos dienos? Pradžioje buvo ir nesusi
nai, kad Kinija yra milžiniš- — Ar tai tu rokuoji, kad — Jų ”lūna“ buvo be
ka komunistų valstybė, ar iš mėnulio nebūtų jokio pa- žmogaus, tėve.

tuos 
tūno

ne?
— Jes. aš tą žinau.
— Ir ji yra labai karinga.

tėve.
— Aš ir tą žinau.
— Bet ar žinai, kad ji ruo

šiasi karui su Amerika?
— Negali būti. Maiki.
— Bet taip yra, tėve. Apie

žitko, jeigu Amerika galėtų 
jį pasiekti?

— Iš mėnulio, tėve, yra tik 
tiek naudos, kad naktimis 
jis dažnai atsiunčia mums 
saulės spindulių, kurie nuo 
jo atsimuša. Be to, jo trau
kos jėga kas dvylika valan
dų ir 25 minutės pakelia jū-

— Nu, tai kas iš tenai at
siuntė mėnulio pikčerius?

pratimų. Komputery kažkas 
susipainiodavo, ir svečias 
gaudavo ne užsakytą Marti
ni, bet apelsinų sunkos ai

— Tas nuotraukas siuntė kitko.
“lūnoje“ įrengtas tam tikras Buvo ir tokių svečių, ku- 

aparatas, tėve. . rįe nenorėjo naujuoju apa-
— Nu, matai, tai visgi yra ratu naudotis. Viena aukš-

naudos. Dabar svietas žinos, tos kilmės moteris pradžio- 
kaip mėnulis atrodo. | je atsisakydavo pati skam-

— Nauda labai menka, b’nti. nes, girdi, ji pripratu-
tai nesislėpdamas kalba Ki- ros paviršių, tai vasaros me-: tėve, nes tie paveikslai nie- si, kad sekretorė skambintų, 
nijos vadas Mao Tse-tung ir tu būna geriau maudytis, kn nauio npnarodo Menulio na,i.
jo padėjėjai. O karas su Ki- Giedriomis naktimis jis dar
nija nebūtų juokai, tėve. Juk padeda jūrininkams kelią

ko naujo neparodo. Mėnulio bet vėliau ir jai patiko nau-
paviršius buvo ir prieš tai ži- ja tvarka.
nomas. Dideli observatorijų Savininkui reikia beveik

ji turi beveik 700 milionų susivokti. Bet kitokios nau- teleskopai šviesiomis nakti- dvigubai mažiau padavėjų, 
gyventojų, kai mūsų Ameri- dos iš jo nėra- Karo papėdės mis, kai oras labai tyras, pa- 0 svečiai turi daug greitesni

daro geresnių mėnulio nuo- patarnavimą.
traukų, negu ”lūna“. _________L

— O kodėl ji negali? aitvk
— Todėl, kad, būdama

mėnulyje, ji negali viso mė- CHELSONO

ka turi tik apie 192 milionus. ant jo neįrengsi ir Kinijos iš
_ Ale mūsų Amerika turi tenai nebombarduosi. Bet ją

daug replanų * ir atomų. galima bombarduoti iš Pie-
_  Tiesa, šiuo atžvilgir tų Vietnamo, tėve.

Kinija yra atsilikusi. Bet ji — Nu. tai kodėl Maskva 
sparčiai ginkluojasi. Aną dabar taip giriasi, kad pasie- 
vakarą aš žiūrėjau televizi- kė mėnulį? Net pikčerius ro- 
jos filmą, kur buvo vaizduo- do, kaip jis atrodo iš arti.
jamas dabartinis Kinijos gy- — Tai yra propaganda v,.„..c
venimas- Tenai visa tauta }- tėve. Maskva nori parodyti ziai pasirokavome, Maiki, ir S TAIS URS Alb 
jungta į karo pratybą. Vyrai pasauliui, kad jos moksli-, dabar galim pasakyti viens KIETAIS—$5.00 
ir moterys mokomi ginklą ninkai yra daugiau pažengę, > kitam gudbai

STASIO VI 

PARAŠYT?

nulio apimti. Juk ir tėvas. KNYGĄ: "Lietuvių lieiviįa 
Bostone, nega- Amerikojc;’ DAUG PA

MINK 
$4 00

stovėdamas
Ii vi«os Amerikos matyti-

— Nu. tai mudu čia gra- VEIKSLŲ. KAINA

Imkit ir skaitykit 
ka tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOJ

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose
kentėjo
broliai.
draugai.
$2.50.

ir žuvo mūsų 
seserys, giminės ir

Knygos kaina —

PALENGVINKITE MOŠŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juo* paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
▼i* mažiau bebus tokių, ku 
riems reikės siųsti primini 
mus.

Keleivio adm-ja

-

Knygos
jaunimui

ŽAIŽARAS, D. Cibo 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. Bindokienes pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai- 
lt 21 ■ • • •••••••••• • • . • • $1.0.

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

I f
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BALYS SRUOGA

Aplink kelmą visą dieną
Tęsinys

I
Antrąją Velykų dieną dirbome tiktai ligpiet- Popiet 

vėl mus kieme išrikiavo. Ateina lagc-rio pirmasai seniūnas, 
vyriausias budelis, Arno Lėmanas, mūsų sagų tikrinti.
Ar visos sagos savo vietoje, ar kam kurios nors sagelės 
kur nepritrūko?

Kas turėjo laimei visas sagas v ietoje, tam nieko ne
darė. Kam kokios sagelės kur trūko, — tą varė tuojau i 
prausyklą ir tenai iškilmingai Velykų proga po dešimti 
lazdų i uodegą šutino. Kitas besagis dar bandė aiškintis:

— Aš neturiu kur sagą gauti. .Man toki švarką ir davė.
Sagą aš iš kito galėčiau pavogti, bet kurgi aš gausiu adatą 
ir siūlų, kaipgi aš vogtą sagą Įsisiūsiu?

Šitokiem vyram už viešai pareikštąją jų ignoranciją 
pridėjo Velykų proga dar po penkias lazdas.

Mano sagos tą dieną buvo tvarkoje. Aš jau buvau j___
bebandąs saulaitėje dantis šildyti, kaip kažkas staiga man 
iš pasalų — makt-makt-makt — maknoja kumščiais į ma-! 
no švarko skyles.

— O, čia — kas? — perkreipęs žandą, prikišęs snuki 
klausia manęs Vacelis.

— Skylės, — sakau aš jam drebėdamas. — kas gi čia 
bus daugiau? Tokį švarką man iš sandėlio davė.

— Tu. kirmėlės vaike, — pratarė man Vacelis ir drėb
telėjo su letena per vieną ausi. per kitą. — Kodėl, 
kirmėle, neužsisiuvai?

— Neturėjau lopinių. Adatos, siūlų... Nežinau kur 
gauti!

— Kirmėle! — prašnypštė man Vacelis ir dar porą 
antausių mielai pridėjo-

Taip ir baigėsi mano pirmosios lagerinės Velykos.
Po Velykų vargais negalais man vis dėlto pavyko 

pakeisti savo specialybę- Pasprukau iš rastų tampymo ko
mandos. nuėjau kelmų rauti. Tai bent gyvenimėlis buvo!

Pasirinkau kelmą nuošaliau nuo valdžios akių ir 
krutu aplink tą kelmeli, žemeles, samanėles nuo šaknelių 
kapstau, kad būtų galima jisai, atėjus progai, pakelti.
Krutu aš tenai dieną, krutu antrą... Trečiosios dienos pa
vakary mano krutėjimo vietą užėjo esesininkas, pilvūzas 
toksai su dvokiančia pypke, kelmyno darbų vadovas.

— O gi tu, bloede Sauhund, — atseit, pakvaišęs kiau-
liašunie, — tai tu šitaip atsidėkoji valdžiai už duona? Aš ,, , .. j - ,............ .... j - , * Kad vonios emaliu nesu-tau, driskių įssigimeli. parodvsiu! . x

XT ... . , , i i • v x u.- : trūkinėtų ir ilgiau laikytų,Nuvarė jis mane prie kito kelmo, kuris buvo, matyti., . a , ejkia leisti šaItą a,. 
jau ne vieno mano pirmtakūno krapštytas. Žemė aplink druncna- 0 tįk p0 to karšta 
kelmą buvo jau per kelis kastuvus išimta, — kelmas duo- van(jeni
beje besėdįs. ' , » ♦

— Va. išrauk ši kelmą, — Įsakė man pilvūzas su dvo
kiančia pypke. Krienus lengviau tarkuo-

Ir pne šito kelmo darbas butų nieko sau. Įlendi į duo- j^. ~e j)er nakų pamirk-1 
bę. prisišlieji prie kelmo. — iš tolo nė nematyti, kruti ar sta šaltame vandenvje. 
nekruti. Visa bėda tiktai, kad duobė aplink kelmą buvo ♦ ♦ ♦
pilna vandens, dumblo tokio, parūdijusio, kaip nacių par
tijos drabužiai, — ir balandžio mėnuo dar tebebuvo. Ir piakti kiaušinio
kojos mano buvo tyčia sutinusios ir žaizdomis apaugusios. |>aĮtymą Įpylus keletą laše- 
Su tokiom kojomis balandžio mėnesi dvyliką valandų jįp šalto vandens, 
vandeny iškrutėti — kažkaip baisiai jau neįdomu. Visiškai
neįdomu, — ne, ne! Ir dar vėjas toksai išdavikiškas iš 
jūros pučia, kad jį velniai kur! Pučia, tarytum ant tavęs 
jokio švarkelio, jokio raumenų sluogsnelio nebebūtų, — 
čiupinėja plikus kaulelius, lyg su botagu pačaižo. Ir dar 
debesėli vieną kitą atneša, iš viršaus papuiškia, iš šorų 
pašlapina-

Patrepsi. patrepsi aplink kelmą naciškai rudame van
denėlyje — ir ropoji Į krantą. Tiktai krante nėra kas 
veikti, — kelmas gi vandenvje! Kojos rė pakasyti kaip 
reikiant nesuspėji, kaip pilvūzas su dvokiančia pvpke tau 
lazda jau bemosikuojąs-.. Nėra kitos išeities kaip tiktai— 
klionkt — Į vandeni it varlė nuo žardo. Taip ir praslenka 
darbo dienelė, dvylika valandų.

Plušau aš aplink tą kelmą, plušau, bet vis dėlto jo 
neišroviau. — palikau ir kitiems progos pasimirkyti.

(Bus daugiau).

Aktorė H ėdy Lamarr ir jos advokatas Arthur Laurence 
atsakinėja i laikraštininkų paklausimus. ”Picture Mom- 
nt> Desid" filmus gamintojas atleido Lamarr. kuri toje 
fiimoje turėjo vaidmenį. Jis neskelbia, dėl ko tai pada
rė. bet tvirtina, kad tai nėra susiję su aktorės suėmimu 
dėl keliu dešimčių dolerių vertės prekių krautuvėje 
"pasisavinimo44.

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir a.t* 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž.'mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausinius prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
» lielgrade Avė., Roslindale,
Bosion, Mass. 02131.

Jei aš eičiau, tai ar jie tu
rės sumokėti daktaro sąskai- 

| tą? Bijau, kad tos piliulės 
nuo skausmo man nesuga
dintų širdies. Ar aš galiu 
važiuoti Į šiltą kraštą ir ten 
pas daktarą gydytis ir ar 
kompanija turės už tai ap
mokėti?

Būsiu labai dėkingas už 
patarimą-

Jis

S.H.B.
Michigan.

Atsakymas

Nors yra žymių skirtumų 
tarp atskirų valstijų "Work- 
men’s Compensation“ jsta-

M aironis

NEJAUGI TAI NE SAPNAS?

Nejaugi tai ne sapnas? Ne svajonė. 
Viliuosi... dar vakar be vilties?! 
Nejau vergijoj slėgusi dejonė 
Dabar tik sapnas, šmėkla praeities? 
Jauna, laisva, pati savęs valdovė. 
Tautų eilėn įstojo Lietuva,
Savu krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava! 
Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino, 
lr piliakalnių sukilę milžinai!.. 
Europos vėlei viešpačiai sužino 
Lietuvių vardą, skambantį saunai*

kaip žadėjo pataisyti
l !4 anl Jpan£s . šaukti, tymų. tačiau jie visi parem

Jau daugiau nei 16 metų kad. kitas masinas reikia uz- ti ta]-s pačjaįs dėsniais, 
skaitau "Keleivi" ir esu juo dėti, bet ir jos nepataisytos, Tamsta susižeidei nugara labai patenkintas. įr reikia atidaryti 5 colių dafbe kompanija a’

Norėčiau iūsu patarimo U (vožtuvą) 110 svarų sakinga už Tamstos sveika- 
Noteciau jūsų patai imo oro pasakiau, kad negaliu t t • , j . stovis vra 

sekančiu reikalu: atidaryti nugara skau- , , Sl Jei tas stovis viaj • i j e n“&ar3 SKau daktarų nuomone (medical- 
Prieš šešis ir pusę metų da ir kad neganu sunkaus , cnrištas su «u«sižeid’*Tru dirbdamas nukritau nuo 3 darbo dirbti Bosas man sa- tamsta turi pilną teisę pasD 

pėdu kopėčių- Susižeidžiau ko. Puu mokame kaip n ki- j-Įnkti savo gydytoja ir kom- 
nugarą. Labai skaudėjo, tiems dai bininkams, tai ii panjja už tai turi sumokėti, 
kaltais negalėjau paeiti, atidai)k. Bandžiau, bet ne- 2inoma, kompanijos dakta- 
Kompanija nusiuntė Į Me- galėjau. Jis bandė, ir jam kad h. žmo.
dical Center, padarė rentge- taipogi nepasiseke; Pasaukė dirba kompanijai, o ne 
no nuotraukas ir pasirodė, iš kito skyriaus 250 svarų Tamstai.
kad kaulai tvarkoje. Gydė ir vyrą. ir jam vos pasisekė su Tamstai labai patar-
šildymo aparatu ir davė ne-1 Įrankiu atidaryti. . čiau nueiti pas vietini advo-
šioti korsetą (back support). Dabar man vis daugiau ir katą ir su juo pasitarti. Jis 
Neprisiėjo gaišti nei vienos daugiau nugarą skauda, šo- Tamstai parekomenduos ir 
dienos iš darbo. Prieš 4 mė- ną. koją ir taipogi pradėjo daktarą, jei Tamsta jo pra-
nesius gavau naują ”back galvą skaudėti. Daktarai tik gygj, ’0et svarbiausia _  jis
support“, nes senas suiro, duoda piliulių ir šildo. Nėr- apgjns Tamstos reikalą, ir 
Taipogi apžiūrėjo mane nu- vų specialistas patarė pada- Tamsta gausi tai, kas Tams- 
garos specialistas. ; ryti toki tyrimą, kur dakta- priklauso, kompanijos

Jau daugiau kaip 5 metus fai lleiclžia clažll j nugarą ir tuia ^vo specialistus advo- 
p. ašau savo bosą pataisyti im.a.*:Yaysį beJ ko™PanlJa katus ir draudimo specialis- 
viena dalyka darbe, nes tol, neleidžia. -Jau daugiau kaip tus Aišku, kad turint reika- 
kol pataisys, reikės vartoti 2 savaltes vėl nedirbu. ią su specialistais, Tamsta
2 coliu skersmens ir 10 pėdų Nonų žinoti, ar galima irgi reikalingas žmogaus, 
ilgio geležį apie 100 svarų apskųsti kompaniją dėl ma- kuris tais reikalais nusima- 
svorio. Bosas sako, kad ne- no sveikatos ir t.t. ir taipogi no. Jei Tamsta dabar esi tik 
taisys, dirbkite kaip dirbote.1 dėl mano prarastos algos- dalinai darbingas (partially 

nskfi mo. Dirbu nuo valandos. Aš jau disabled).^kompanija turi
niekada nepajėgsiu sunkaus sumokėti Tamstai skirtumą 
darbo dirbti ir turiu nešioti tarp tos sumos, kurią Tams-nesiūs, vartojant tą geležį, 

užsigavau nugarą. Kompa

NAUDINGI PATARIMAI

Eufrozina Mikužytė, kandidatė 
į SLA centro iždininkes.

niia'rik no 5 dienu nusiuntė! korset^- J°kill PiniSM aš iš ta dabar gali uždirbti, ir tos 
• u r L t v-i 1 - niekur negaunu. Ar aš galiu sumos, kurią butum galėjęs 

,, Medical Center-Vėl padare. .. Čitą daktarą, nes uždirbti, jei nebūtum sužei- 
X-ravs (rentgeno nuotrau-, •, J, / * - j- , ,! man kompanijakas) ir vėl pasirodė, kad; ‘
kaulai tvarkoje. Daktaras1 ' ~

sakė neiti, dės savo nugaros.

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Svarbus leidinys jūsų sveikatos apsaugai 
Jūs galite pramatyti savo širdies priepuolį ir jo išvengti.

Tokio vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos nau
jausios mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivystymą 
ir apsisaugojimą nuo jų. Ji, anot autoriaus žodžių, suteiks 
skaitytojams ramybę ir paguodą.

Knygos kaina $3.75.
Užsakymus siųsti leidėjo vardu: Mr. B. Gražulis, 

2546 Loram Avė*. Cleveland, Ohio 44113.
Bostone šią knygą galite gauti "Keleivyje“ ir pas 

Justiną Vaičaitį.

James CrosR, 23 m., teisiamas 
Austin, Tex„ už dviejų studen
čių nužudymą.

sakė. gai "musele spasms“ 
(muskulų spasmos)- Labai Į 
man skauda nugarą, šoną, I 
galvą ir tirpsta dešinė koja. 
Daktaras duoda piliulių nuo 
skausmo ir šildo nugarą. Po 
savaitės sirgimo namuose, 
kompanijos paskirtas nuga
ros specialistas sakė. kad 
galiu eiti į darbą, bet kad 
nieko sunkaus nedirbčiau ir 
apie tai nusiuntė laišką kom
panijai. Nuėjau į darbą, tik 
prižiūrėjau mašinas, viskas 
ėjo gerai per tris savaites.' 
Tuo laiku ėjau pas jų dakta
rą tris kartus per savaitę nu
garos šildyti. Vieną dieną 
110 svaru oro mašina suge
do; pašaukiau bosą, ne ma
no kaltė, kadangi jau metai,

E. MIKUŽYTĖ Į SLA 
IŽDININKUS

Vyresnieji SLA veikėjai 
iš visų miestų ir valstijų re
komendavo rinkti ją SLA =----------- —----------- - ----- -
centro iždininko pareigoms,
ir nominacijose ji gavo dau- pinasi Lietuvos išlaisvinimu, 
giausia balsų. Jos išmintingos kalbos susi-

Tie veikėjai pasiūlė ir ki- rinkimuose stebina ne tiktai 
■ tus kandidatus į SLA virsi- lietuvius, bet ir kitataučius, 
mnkus: Povilą Dalgį į pre- Gabesnę, darbštesnę, teisin- 
zidentus, S. Gegužį į vice- gesnę ir širdingesnę Ameri- 
prezidentus, Beitą Pivaro- koje gimusią ir augusią lie-

36-riu metinių veiklos jubiliejine proga

Globė Parcel Service, Ine.
viena iš pirmųjų ir seniausių siuntinių firmų Amerikoje. 
Įgaliota Y 0 Vnešposyltorgo priimti siuntinius-dovanas 
į visas U.S.S.R. dalis.

PASIŪLO dėmesiui daugeliui mūsų klientų-ir suintere
suotiems asmenims didelį pasirinkimą prekių, audinių 
ir dirbinių mūsų vyriausioje kontoioje ir visuose mūsų 
skyriuose

YPATINGAI ATPIGINTO?.! JUB1LĖJINĖM KAINOM 
GARANTUOJAME — U.S.S.R.

• Pristatymą Jūsų siuntinių Jūsų giminėms pilnu
moje ir saugiai per trumpiausią laiką.

• Pilną Jūsų siuntinių apdraudą nuo bet kokio 
požiūrio rizikos.

• Atleidimą siuntinio gavėjo nuo bet kokios papil
domos rinkliavos.

• Neatidėliotiną patvirtinimą ir išsiuntimą są 
skaitos klientams, atsiuntusiems paštu siuntinius i mūsų 
kontoras.

• Pranešimą apie siuntinio Įteikimą su gavėjo 
parašu.

• įteikimą gauto siuntinio naštui laike 14 valandų, 
patvirtintą atitinkamu pakvitavimu.

Reikalaukite informacijų ir mūsų katalogų
nienę į sekretorius, St- Brie
dį į iždo globėjus ir tt.

E. Mikužytė jau ilgokai ei
na SLA iždo globėjos parei
gas ir puikiai jas atlieka. Pi
nigines SLA operacijas ji 
gerai žino. todėl ir iždinin

tuvaitę vargiai galėtų kas 
racti-

Dėl šitų jos savybių ji yra 
gerbiama ir amerikiečių į- 
staigose, kaip naujų tarnau-j 
tojų mokytoja, kaip armijos 
inžinierių su milioninėmis

ko pareigoms ji labai tinka-; firmomis kontraktų tikrinto- 
ma. ' ja. kaip prekybos ženklų

Ji mokėsi Chicagos uni-! (trade marks) prižiūrėtoja 
versitete ir kitur; ji studija- ir tt.
vo draudimą ir investmen- E. Mikužytė būtų labai 
tus; ji uoliai seka politinį ir naudinga, jeigu ji būtų iš- 
ekonominį visuomenės gy- rinkta ŠLA iždininke.
venimą; nors čia gimusi ir Rinkimai tęsis visą kovo
augusi, ji gražiai kalba ir mėnesį — nuo 1 iki 31 die- 
rašo lietuviškai ir gyvai nū-, nos-

VYRIAUSIA IŠTAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Inc.
716 Walnut Street 
Philadelphia. Pa. 19106 
Telefonas: 215—WA 5-3455

CENTRINĖ IŠTAIGA — NEVV YORKE;

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Inc.
220 Park Avenue South (18 g-vės kampas) 
New York 10003
Telefonas: 212-982-8410.

Kreipkitės į visus mūsų skyrius visuose didžiuosiuose 
J.A.V.bių miestuose.

1
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Vietinės žinios
Kur gaunami bilietai 

į Dariaus Lapinsko koncertą, 

kurio garbės pirmininkas

Mass. gubernatorius 

John A. Volpe

Bilietų į Dariaus Lapinsko 
kūrinių koncertą, kurs įvyks 
kovo 12 d. 8:30 vai. vakaro 
Jordan Hall, galima gauti: vičiai, E. Cibas, SLRKA 94

Baltic Florist Minkų do
vanų parduotuvėje, 502 E. 
Broadway, So. Bostone;

ĮDOMIOS knygos

Sektinas pavyzdys

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdybos sumany
mu. vietoje vainikų Stasiui 
Jakučiui mirus suaukota 
Lietuvių Fondui $150, ku
riuos «udėjo:

Po $10: A. Matjoška, A.
Baika. V. Vilutis. V. Slikas. Miesto majoras į penkta-
Br. Utenis, A. ir P. Juozapa- d.“™.0 ' aKai O programą, ku- 

n skirta tautiniams šokiams.

Žiemos šventė baigiasi Sausis buvo nuostolingas

sekmadienį So. Bostono Lietuvių Pil.
Žarnos šventė, prasidėju- Di-jos mėnesiniame susirin- 

si vasario 18 d. naujojoje R1Rie vasano 1 < u. paaiskė-
Bostono Vv ar Memorial au- j°» ‘ a(. J’a2V1.?- mt?U° 
ditorijoje, baigiasi ši sekma- $l,3o0. Bet reikia e
dieni. Jos programoje daly- turėtl tą mene- LJ Z\TY1 Oil O 1
vauja ir lietuviai: trečiadie- s- lbllloKet.a 'aR,ybai 1965 AiVvzfllI CVlIČIA
ni 1 vai. šoks Onos Ivaškie- m’ atl.Ygimmo $2,025. Tai
nės šokėjų mažųjų grupė, buv o uepapi a&ta to mėnesio 
ketvirtadieni 2 vai. jos pa- išlaidą, 
ruošti Kennebunk Port gim- . susmilkime pagerb- 
razijos mokiniai ir penkta- ti 4 mirę nariai ir priimta 10 
dieni 8 vai. vak. vyresniųjų

GERIAUSIAS METŲ 
PREKES

grupe.

kuopa, Moterų Federacijos atsiuntė veltui bilietų, kurie

skyrius ir K. Ba runas.
Po $5: P. Žičkus, P. Ja

ras, V. Noreika, St. Grigana- 
Keleivio administracijoje, vičius, A. Čaplikas, L- Lend- 

636 E Broadwa.v, S- Bostone, raitis, P. Ausiejus, A. And-

buvo išdalinti Vasario 16- 
sios minėjimo dalyviams.

Koncerta remia

Baranauskas,Albinas 
KARKLUPĖNUOSE,
mijuotas romanas, 224 
kaina $2.50.

p rė
psi-,

naujų narių
Paprastai vasario mene- Kazys Almenas, UPĖ J 

šio susirinkime priimama RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ, 
pereitų metų apyskaita, bet romanas 1 dalis. 325 psl., 11 
šiame susirinkime pirminin- dalis 302 psl., kiekvienos dū
kas pamiršo tą dalyką, nors iiea kaina $3-00.
apyskaita buvo išspausdinta A| R KELIAS 

atėjusiems nariams įsda-n
I

DOVANOMS JC2U GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE

Jūs galite pirkti firmoje Podarogifts, inc.
Jūsų putu.na.linui Podarogifts, Ine., Parodų salėje 
išstatyti tik ką gauti ’ laimėtojai“ tarptautinėse paro
dose.
Susipažinkite 
"Aiaskot ic“;

su naujausiu modeliu automobilio

linta- Niekas ir iš dalyvių ne- KaTRĘ, premijuotas roma-

iš Vidos Mališauskaitės, 
24 Saxton St., Dorchester, 
tel. AV 8-6428,

iš Pauliaus Žygo, 186 I St., 
So. Bostone, tel. AN 8-5545,

Antano Andriulionio. 245 
W. Fifth St-, So. Bostone, 
tel. AN 8-5503;

iš Antano Matjoško;, 737 
Center St., Dorchester, tel. 
TA 5-5304.

riulioi.is. J. Skabeikis Jr-. 
E. žižniauskienė $3 ir

ValiuKonis $2.
J.

Minėjome Vasario 16-ją

Bostono lietuviai vasario 
20 d., susirinkę įprastoj vie
toj — So. Bostono aukšt. 
mokyklos salėje, minėjo Lie
tuvos neprklausomybės 48 
metu sukakti.

Dalyvių buvo nemažiau 
Be to, apylinkėse bilietus kaip pernai, aukų surinkta 

platina: $1.789 (ta suma nėra galuti-
Antanas Daukantas. 187 nė, nes dar neaukojo So.

Dariaus Lapnsko koncer
to rengimą pastaruoju laiku 
vėl parėmė eilė naujų mece-

. - - i j nas iš -J A v senosios kaitos
primine, kad reikia metinę ,K , -’ „ . . .. lietuvių gyvenimo, 248 psl.,
apyskaitą svarstyti ir pilim- . . f.., L,, - , - ■ - kaina 83.00-ti. Lvtr tai butu mažiausias
niekniekis. Vytautas Volei tas, GY-

Kai kas šiame susirinkime VENIMAS YRA DAiLUS, 
natų. Apie juos pakalbėsime gana jautriai prisiminė Ke- romanas iš lietuvių emigran- 
ateinanti kaitą, nes yra ir leivio Nr. 4 išspausdintą lu gyvenimo. 242 psl., kai-

draugijos sausio mėnesio su- na L2.5C 
sirinkimo aprašymą, kuria
me buvo paliestas kalbų var- Jonas Aistis. POEZIJA 
tojimo klausimas. Bet apie Joje yra šio ztmaus poeU 
tai bus galima kita proga 'visi eilėraščiai. 420 psl., kai-

daugiau ši reikalą liečian 
čių naujienų.

Dėkojame
Y isų pirma dėkojame vi

siems, Kuiie, nežiūrėdami 
iaoai biogo oro, atsilankė į 
N. Anglijos seniausio radijo 
32 m. sukaktuvinę talentų
popietę ir ”Miss Lithuania PARENGIMŲ 
ot N.L.“ gražuolės Lorraine

pakalbėti.

Bcstcno

na $6.

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

KALENDORIUS Jurgis Gliaudą, SIKSNO
SPARNIU SOSTAS, prenu

Webster Avė., Cambridge, Bostono Lietuvių Pil. Dr-ja, Diisaitės garbei balių vasa- Kovo 6 d. So. Bostono Lie- juotas romanas iš politinių

tel. KI 7-8533,
Adomas Tumas. 42 Cha- 

pel St.. Norwood, Mass-, tel. 
762-7628.
Petras Viščinis, 173 Ar

thur St., Brockton, Mass-, 
tel. J U 6-7209.

kuri paprastai skiria ne ma- rio 13 d.

■rr Kili Dllieių piauniujni

žiau kaip $100, ir kai kurios 
kitos organizacijos).

Minėjime dalyvavo Lie
tuvos garbės konsulas adv. 
Antanas Šalna, sveikino 
kongr. James Burke, vicegu
bernatorius Elliot Richard
son. Mass. kongr. Gėralo O’- 
I.eary, miesto majoro pava
duotojas. latvių, estų ir ūk
iam iečių atstovai.

Šiemet minėjime vyrau
janti vaidmenį vaidino jau
nimas. Studentų S-gos 
riaus pirmininkas Algis 
I apšvs pirmininkavo. Alto 
skyriaus pirm. adv. Jono 
Grigaliaus padedamas, pa

jus gali aplankyti, paskam
binus kuriuo čia nurodytų 
telefonų.

Malonėkite bilietus įsigyt: 
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: pianiste grindinis kalbėtojas buvo 
Aldona Kepalaitė ir daini- jaunas istorijos daktaras Al-
ninkė Aldona Stempužienė. 

Tai labai reta tokio lygio
meninė šventė!

PINIGAI Į U.S.S.R.

Jus esate saugus 
tik su firma kuri 

turi leidimą
TIKTAI GRAMERCY duoda 
■ums tu< s visus patarnavimu.- 
ir garantijas.
PILNA GARANTIJA: Visi 
per. iuntimr.i yra pilnai garan
tuoti ir ap.Irausti.
TURI Rankų ir Apdraudos 
Departamento LEIDIMĄ. 
APDRAUSTA: $20.000.00 
TIESIOGINIS Užsienio Pre- 
kvbos Banko Maskvoj AGEN 
TAS.
GREIčT A USIA S pristaty ma< 
Išmokama maždaug per li 
dienų. IŠMOKAMA PII NAI. 
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 — 10G

GRAMERCY SHIPPING. Ine. 
741 Broad St.. Newark. N J.

Rašykite angliškai ar rusiškai 
pilnų maisto, audeklų ar do
vanų katalogų.
Puikiausi Vakarų valstybių 

maisto produktai 
Gr. 305 — Filling — $22.00 
20 sv. kvietinių miltų. 9 sv.
ryžių.
Gr.303 Economy Staple $26.00
20 sv. kvietinių miltų. 4.5 
sv. ryžių, 2’Ą sv. kiaulienos 
tauku. 214 sv- bekono.

GRAMERCY
118 E. 28th Street 

New York. N.Y. 10016 
ĮSTEIGTA 1945

tuvių Piliečių Dr-jos salėje emigrantų gyvenimo, 268
Ačiū viešnioms ”Dvi ma- skautų tradicinė Kaziuko psl.. kaina $2.50.

Apžiūrėkite pagerintos kokybės motociklą 
“Iž-PL ANETA‘‘;
------televizijos aparatai naujausios konstrukcijos;
------ foto aparatai su patobulintais objektyvais, paga
mintais iš ypatingo stiklo;
------ekonomiški šaltytuvai;
------ elegantiški kailių paltai ir kepurės iš pagarsėjusių
rusiškų kailių:
------ pagarsėję rusiški delikatesai: grūdėtos ikros, di
džių jų vėžių konservai “čatka“ ir ”Ako‘‘, o taip pat kiti 
maisto produktai.
Visa tai jūs galite pirkti pas mus!
Pirktos speciai::.i atpigintomis kainomis prekės prista
tomos Jūsų giminėms;
------neribotas kiekis;
------be muitų;
------ be kitų rinkliavų.
Podarogifts garantuoja skubų, tikslų dovanų pristatymą, 
i: pranešimą apie jų gavimą.
Rei.Aa’auidte naujų mūsų katalogų, kuriuose rasite pa
sirinkimui daugybę pramonės gaminių ir maisto pro
duktų.
Dovanų pažymėjimas — geriausias būdas užsakyti do
vanas savo giminėms Lietuvoje, 
jis žymiai suprastins užsakymų formalumus;
I. pildys bet kokius Jū: ų giminių pageidavimus;
Patenkins juos pasirenkant užsakytų prekių pagal savo 
skonį ir jų kokybę;
Padės suderinti Visasąjunginės importo-eksporto 
"Vnešposyltorgui“ priimti užsakymus kitų Įmonių pre
kėms, nenurodytoms kataloge:
Nustebins Jus savo pirkę jiška specialybe, 
išimtinai palankiomis kainomis — kelialapiai Jūsų 
artimiesiems, gyvenantiems USSR į puikiausius kuror
tus Sovietų Sąjungoje;
Jų vaizdai išstatyti Podarogifts, Inc. Parodų Salėje. 
Rašykite, skambinkite, reikalaukite informacijų iš 
Podarogifts, Ir.c. — vienintelės firmos J.A.V-se, turin
čios specialų sutartį su V ZO ’'Vnešposvltorg“ išpildyti 
dovanu užsakymus Jūsų giminėms USSR.

mytės ir dvi dukrytės“ — mugė. 
V eronikai Meiinienei, Maiy- 
tei Melinytei, Elenai Kidzie- 
nei ir Alytei Kidziūtei iš 
Matavvan, N.J., kurios savo 
gražiu dainavimu žavėjo da-
lv-viiic.Z JT ▼ X

Dėkojam šeimininkei Mo
nikai Pievokienei ir jos pa
dėjėjoms — Emilijai Savi- 
čiūmenei. Marijai Pešinie- 
nei. Evelynai Hargreaves,

Harris, Albinai 
Šaitanienei, kasininkėms —
Stelai Maneikienei. Stelai 
Baltušienei. bilietų tikrinto
jams — Petrui Kaminskui,
Jonui Baltūsiui. Mykolui 
Bichnevičiui. baro šeiminin
kui Aleksandrui Dubauskui 
ir jo padėjėjams Jonui Ži
linskui ir Steponui Kiliuliui.

Dėkojame už iškepimą ir 
padovanojimą kugelio, py
ragu, sūrių, pyragaičių ir ki
tokių skanumynų ir pinigi
nes dovanas Ulpai, Onai

Kovo 12 d. Jordan Hall 
komp. Dariaus Lapinsko kū
rinių koncertas, dalyvaujant 
simfoniniam orkestrui, so
listei Aldonai Stempužienei romanas
ir pianistei Aldonai Kepa- $--5’J. 
laitei- Diriguoja pats komp.
Darius Lapinskas.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GfESMĖ, premijuotas

Dm ąSU I ~-..lp>l. A<XIIJ<7

sję Lorraine Kovo 15 d. Jordan Hall 
I. Vasyliūno

koncertas.

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

girdas Budreckis. Vasario 
16-sos aktą, gubernatoriaus 
ir majoro proklamacijas, re
zoliucijas skaitė studentai- 
žodžiu, scenoje matėme 
naujus jaunus veidus, nau
jus veikėjus, gerai atliekan
čius savo vaidmenį.

Gyvas subatvakaris

Kovo 25 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hall Pabaltiečių Dr- 
jos rengiamas estės mezzo- 
soprano Irene Loosberg kon
certas.

Balandžio 1 fl. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hall Pabaltiečių

Gaputienei, Kastancijai Va- ™8ia™s !at™. ba‘
siliauskienei, Monikai Ple- nt°no Jan,s Klav,ns kon- 
vokienei, Eugenijai Rač- ce s' » » ♦ 
kauskienei, Albinai šolta-
nienei, Marijai ir Jurgiui Ju
rėnams, Elenai ir Povilui

Aloyzas Bare na? . VIEN1-
I MEDŽIAI, 117 psl. Kai 

na $ 1,50.

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

Juozas Sva;staj»: JO SU 
ZADETlNE, premijų o ta s 
f <»manai Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Aloyzas Baronas: LIEP
IA! IR BEDUGNES, pre-

PODAROGIFTS, In 
220 Park Avenue South 
New York. N.Y. 10003 
Telefonas: 212 - 228-9547

c.

.5/

Praėjusio Kultūrinio su- 
batvakario programą atliko 
jaunoji karta. N. Vaičaity
tė skaitė žodį apie pesimiz- . ... - . TT1 .
mą lietuvių poezijoje. Algis) ^u^uaitienei, Irenai Lipai- Bostono modernaus teatro . ,
Antanavičius papildė josi ^.el ^p^ai B^knevicmtei, A- trupė. Beatričės Kerbelienės pusi., kaina $4.50.

) nienei S"r Sa,e’i vadovaujama, vaidina T.1 Ali Rau> MOT.NO; 
menei uz lėlę Welderio 3 v. drama ”Mū

Dėkojame talentų teve

Balandžio 30 d. 7:30 vai.
,, j i • vak- So. Bostono LietuviuVadlugams, Magdalenai pi, Di..jos aukšt0 salėje

mijuotas romanas, 279 psl., j nius siųsti ;
s.aina $3,00.

Širdies pirepuolis, jeigu apsaugos priemonės nebus 
panaudotos tuojau pat, ištiks ka? penktą vyrą ateinančiu 
penkerių metų laikotarpyje. Perskaitę knygą

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,

pužirosite. kad šiai ligai galite pasipriešinti ir jos išvengti.

Knygos kaina $3-75. Platintojams nuolaidos. Užsaky-

Vytautas Alantas: TAR P 
DVIEJU GYVENIMŲ. 46ž

Mr. B. Gražulis, 2546 Lorain 
Avė-, Cleveland, Ohio 44113.

Ji gaunama ir Keleivio administracijoje.

mintis savo referatu, progra 
mą vedė d r. A. Budreckis. 
dar kalbėjo A. Zaparackas 
Jaunimo Metų klausimais, 
jėzuitas Saulaitis. ir kilo gy
vos diskusijos su subatvaka- 
rio dalyviais.

Naujos Akėčios

Gautas naujas satyrinio 
žurnalo Akėčių Nr. 4- Kas 
nori skaitydamas pasijuok
ti, nusipirkite tą numerį Ke
leivio administracijoje už 
50 centų.

liams ir mokytojams, talen-. 
tų varžybų komisijai —i 
Aleksandrai Gustaitienei, 
Onai Ivaškienei, Alicei Ru- 
seckienei. Kaziui Barūnui ir 
Vytautui Stelmokui.

Valentina ir Steponas 
Minkai

RANKOS, romanas apit 
molinos meilę, jos tikslą ii 

I rūpestį išauklėti savo vai
skus pilnais žmonėmis ir ti-
Ikrais lietuviais, 397 psl.. 

Sandara mini Vasario 16-ją kajna 54 ()0

Sandaros 24 kuopa šį šeš- mo.
tadienį, vasario 26 d. 5 vai. o w . ... ..
vak savn natalnose ronena Pranas NauJoka,tl>: 
vak. savo patalpose rengia pEL|Al NEGRJ2TA J

sų miestelis“-

BROCKTON, MASS.
DOVANOS

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
iau yra.

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

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Bot 9112
Nevark 4, New Jersey

Mūsų padėka

Vasario 13 d. mūsų vaikai 
su žmonomis iškėlė mums 
didelę puotą mūsų vestuvi
nio gyvenimo 50 metų su
kakties proga. Mes nuošir
džiai jiems už tai dėkojame, 
o taip pat Valentinai ir Ste
ponu: M inkams, Albinai šal- 

i tonienei. Antaninai Mockie
nei. Jonui Kasmauskui už 
gėles ir visiems mus sveiki
nusiems laiškais ir telegra
momis.

Antanina ir Jurgis Kropai

savo patalpose rengia 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 48 m. sukakties 
minėjmą. Visi kviečiami da
lyvauti-

Sekr. Tomas Miliauskas

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.

KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

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

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 246
psl.. kaina $3.

Tos knygos gaunamos 
ir,.

ir

už naujus skaitytojus
...

KIEKVIENAM MCSŲ BIČIULIUI. SI RADUSIAM BENT 
VIENĄ NAUJĄ METINI "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA ”TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKftS PIRMVN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš 5IŲ KNYGŲ. KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO “LIETI’VA BUDO“ ir TAU, LIETUVA*
K. BIELINIO “DIENOJANT“ ir ’»PENKTIEJI METAI“
NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTI! 

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVI“. 
KAD JIS GALftTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR J SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTI ĮŽENGĘS

I
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Vietines žinios
Atsiprašome ne dėl savo 

kaltės
Lietuvos trispalvė GUBERNATORIUS į C O S M O S
prie miesto rūmų | JOHN A. VOLPE SUTIKO*

Vasario 16 d. 10 vai. ryto BŪTI D LAPINSKO KON-j 
CERTO KOMITETO GAR

PARCELS 
EXPRESS CORP-

ĮVAIRIAUSIAS dovanas 
siunčia betarpiškai

Iš BOSTONO l LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

damas būti to kultūrinio pa- Atidaryta darbo dienomis

AI ums oficialiai buvo pra
nešta, kad Mass. atstovų rū- gana dideliam būriui liesu
mai deklamaciją Vasario 16- vių. jų tarpe Lietuvos garbės

>....................................................... sios proga paskelbs vasario konsului adv. Antanui Šai- k£S PIRMININKU
16 d 2 vai. popiet. Taip mes nai. Alto pirm. adv. jonui
ii paiasčme. Bet vėlai pir- Grigaliui dalyvaujant, prie Massachusetts guberaato- 
mauieni, kada laikraštis jau miesto valdybos įūmų (Ci- rius John A. Volpe j koncer
tu vo įsspausdintas, pra. eš- ty Hali) buvo iškelta Lietu- to rengėjų kvietimą atsakė 
ta kad deklaracija skelbia- vos trispalvė. Miesto majo- Ubai maloniu laišku, sutik- 
ma antradienį 2 vai. popiet, rui atstovavo generolas
Aišku, laikraštis jau to na- Charles Sweeney, kuris pa- . » - . . . .
keitimo negalėjo paskelbti, sveikino dalyvius Lietuvos renglmo garbe* pirmininku.

Jei kas iš Keleivio skaity- šventės pioga ir miesto var- Tai didelė pagarba mūsų 
tojų dėl to buvo suvedžiotas, du padėkojo lietuviams už Lyjant,jaunam meni- 
tenepyksta ant redakcijos, jų ir.dėli i miesto ūkio ir kui- ninkui, o drauge ir malonu- 
nes ji čia nekalu. Kel red. tūros gyvenimą. nia, visiems šio koncerto

Daina lietuvių tautos Jam padėkojo adv. A. nuoširdiems rėmėjam, ir lie-
Šalna. tuviškajai visuomenei.

gyvenime Vėliavai aukštai iškilus, Be to, tai pirmas guberna-
Apie Ui Bostono Lietuvių sugiedota Lietuva, tėvyne; toriu>, kuris parodė savo

j,e rūpinusi, aua Mass. aistovų rūmai paskelbtų atitin
kamą rezoliuciją Vasario 16-sios proga. Tai įvyko vasa
rio 15 d. Iš kairės į dešinę—Ignas Vilėniškis, oficialiai 
rezoliuciją pasiūlęs atstovų rūmų narys Gerald O’Leary 
iš So. Bostono. Viktoras Adomavičius ir Algirdas An
tanavičius. Minėti trys jaunuoliai vadovauja neolituanų 
skyriui.

nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak- 
o šeštadieniais 

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

327 W. Broadvay,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So.
, Atlieku visus pataisymo, remoo- 
I tu ir projektavimą darbus iš lau-
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
į biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
j lavimų. šaukite visados iki S *a-
• landų vakam.
į Telefonas AN 8-5639

-o&^CMoeeaeooeseeonooofior

T eleviziją 
ir radiją

Taršo Gerai ir Pigiai 
ŽILINSKAS

629 E. Slxht Street 
South Boston 

Tel. AN 8-6645

Vasario 16-ji Mass. seimely

Neolituanų korporacijos 
skyriaus valdybos rūpesčiu 
Mass. atstovų rūmai vasario 
15 d- priėmė rezoliuciją Lie
tuvos respublikos atstatymo 
48 m. sukakties proga, ku
rioje pasmerkiama Sovietų 
S-gos okupacija ir pasisako
ma už Lietuvos respublikos

Kas Mass. atstovų rūmų 
salėje buvo pirmą kaitą, tas 
stebėjosi, kad ten publikos 
galerija padalinta į dvi da
lis: vyrams ir moterims,

Kultūros Klube kalbės buv. mūsų. 
Lietuvos operos primadona 
Vincė Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė. Ji kai kurias dainas ir 
padainuos. Pianinu jai pri
tars Vytenis Vasyliūnas. 

Susirinkimas bus vasario

M- Šveikauskienė* paskaita 

Nevv Yorke

dėmesį ne tik politinei, bet 
ir kultūrinei mūsų ir drauge 
visų pabaltiečių veiklai-

Dabar belieka tik mums

26 d. 7:30 vai. vak. Tarptau- kovo 26 d. 5 vai. vak. Came-
tinio Instituto patalpose 
(287 Commonwealth Avė.).

kaip bažnyčioje. Tai senų Visi, kam tas klausimas įdo- 
laikų palikimas. mus. kviečiami atsilankyti.

Mass. senate vieną kartą ——— 
prieš kelerius metus buvo 
paskelbta panaši deklaraci-

Adv. Marija Šveikauskie- patiems nuoširdžiai sutikti 
nė, Keleivio teisių patarėja. savo kūrėjo pastangas ir pri

pildyti kovo 12 d. Jordan 
Hali, kad netektų nurausti 

svečius amerikiečius.
gie Endovment patalpose 
(345 E 46 St) skaitys pa- prieš 
skaitą, kurią rengia D.L.K. 
Birutės Dr-jos skyrius.

I. Vasyliūno koncertas 

Nevv YorkeTrans-Atlantic Travel Service
nepriklausomybės -grąžini- ' ja. ° atstovų rūmuose iki šių Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo . _ uni-- z,o
mą. to nebuvo padaryta, bilietus> užsako padeda sutvarkyti kelionei P‘etų T°wn Hali saleje (43

todėl pagirtini jos sumany- ., .. , . . • St- tarn 6 ir 7 Avė.) busOficialiai rezoliuciją įne- tojai jaunuoliai. reikalingus dokumentus į visus pasaulio kraštus ir , 7 „ _
šė atstovas Gerald O’Leary 1 Lietuvą.

Kartu yra

Kovo 20 d. 5:15 vai. po

iš So. Bostono.
Pirmininkaujančio buvo 

pristatyti rezoliucijos suma
nytojai Algirdas Antanavi-

Moterų klubo susirinkimas

Lietuvių Moteių Klubų 
Federacijos Bostono sky

dus. Viktoras Adomavičius naus susirinkimas bus šį 
ir Ignas Vilėniškis. kurie bu- sekmadienį, vasario 27 d. 4 
vo posėdžių salėje. Jiems vi- vai. popiet Tautinės S-gos
si paplojo-Plojo ir rezoliuci- salėje (484 4-ji gatvė). Ja- 

---  mo Jr I .įižaiitiknitP-SIimfirui-— » W-V- ■■■■ r

vičienė skaitys paskaitą, me-
• 11" 1 1 • TS < *1 I

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. 
PODAROGIFTS SKYRIUS

• Izidoriaus Vasyliūno kon 
certas. Akompanuoja Vyte
nis V ašy liūnas.

a

jos įnesejul ausi. O’Leary.

Galerijoje buvo nemažas 
lietuvių būrys. Jų būtų buvę 
daug daugiau, jei nebūtų pa-

390 VVest BROADVVAY, So. Boston, Mass. 02127. 
TeL AN 8-8764

Dėmesio!

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

COSMOS PARCELS 

£XPRESS CORP.
174 Millbury Street 

VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

•eeeeeeeeeeee*###*##*#****#********
TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd \
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

ninėje dalyje skambins Mil- Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų { 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.

PARDUODAMA 
maisto krautuvė 

’Variety“
908 Dorchester Avė.kokta rprnii,lėnos naskelhiJ Valdyba kviečia nares ir ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR { . Dorchester Avė. 

mn Hiona • vi^i žinnin kad ! viešnias dalyvauti. KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAIN A MCSU IŠTAIGOJE. •dalyvauti
tai bus trečiadienį, ir mažai Balandžio 17 d- 
kas begalėjo sužinoti apie rengia vaikams velykinių Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems ! 
to įvykio perkėlimą į antra- margučių šventę, o gegužės radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge- J

mo diena: visi žinojo, kad j viešnias dalyvauti. m. galima pirkti SAVIKAINA MCSŲ IŠTAIGOJE, j ^ug Parduodama
klubas Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, j { dėl savininko senatvės.

dieni. 1 d. minės Motinos dieną.

Kreiptis į savininką
Antaną Davulį 

908 Dorchester Avė, 
Dorchester, Mass.

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokiu nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

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

Telefonas: 268-6030

Kui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo ♦ Tel. 436.1732
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainarašėių 
katalogų. PERSIUNČIAME PINIGUS

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI !•
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MUSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA .. o, »IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA . 

UŽSAKYMUS. ° *

Ketvirti* & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-DeimantaI

Elektros Prietaisai
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS taisome laikrodi.^

'GARANTUOTAS. I; [ Medus. papuoie’u*

Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., Į j ; 379 BROADVVAY 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

»»***#**##*•*#*♦##*♦♦*♦********♦*»♦♦*♦#♦*♦#♦♦**♦♦**♦#*♦♦*♦♦*♦♦♦♦♦#**#♦♦

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

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 TRUCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
C0VENEY FORD Saks Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

I
e

NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ J
J Draudžiame nuo polio, viso- { 
{ldų kitokių ligų ir nuc nelai- { 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
Visais Insurance reikalais i
kreiptis:

. BRONIS KONTRIM
I Jsrtire of OePesce—Constable 
♦ 598 E. Broadvay

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

Apsidrausk

t

| Dažau ir Taisau t
» Namus iš lauko ir viduje. * 
* Lipdau popierius ir taisau < 

i į * viską, ką pataisyti reikia, t 
! > Naudoju tik geriausią *

medžiagą. į

RADUO PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis f 
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 2-4028

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Maaa.

SOUTH BOSTON 1
Tel AN 8-4649 

eaaeeaeeeeeeeeee*****************^

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

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

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

TEL. AN S-2712 
Nansi ir Ckis:
287 Coucord Rd_ Billerica,

TEL. MO 3-2948

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit 1 lietuvišką vaistiną.

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

882 a W. Brsadway, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-4028
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vnL vn išskyras šventadienius ir

locnnooooari

reeesseeeeeee*ee*e*e**««**e*e******

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BR0ADWAY
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sguare. 
Hardtcare Co.
Sariainkas N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Datai 
Popiero* Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie eeleiies daiktai




