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61 - TIEJI METAI

JAV kaltina sovietus žodžio 
laisves pažeidimu i

JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose pasmerkė So- > 
vietų Sąjungos žmogaus teisių pažeidimus.

JAV ambasadorius Ar- kinius ir atskirus žodžius, 
thur Goldbei ■ JT Žmogaus todėl veikalai pasirodo su- 
Teisių komisijoj vyriausybės žaloti. O literatūra, kuri ne- 
vardu smarkiai smerkė So- alsuoja dabartinės visuome- 
vietų Sąjungą dėl žmogaus nės oru, kuri negali pavaiz- 
teisių pažeidimų.

Goldberg priminė rašyto
jų Siniavskio ir Danielio by
las. taip pat Pilniaką. Babe
li, Aehmatovą, Pasternaką 
ir kitus rašytojus, kurie bu
vo suimti, kalinti ir privers
ti tylėti. Jis priminė ir pa
garsėjusio savo "Viena Iva
no Denisovičiaus gyvenimo 
diena“ veikalu A. Solženi- 
cino laiška, paskelbtą pran
cūzų laikrašty Le Monde.

Tame laiške Solženitsinas 
skundžiasi cenzūra, nurodo, 
kaip rašytojai yra verčiami 
savo kūrinius "taisyti“, kei 
ti ne tik ištisas dali

duoti jos kančių ir baimių, 
kui i negali laiku Įspėti mo
ralinį ir socialini pavojų, nė
ra verta literatūros vardo, 
tai tik kosmetika, kaip sako 
Solženitsinas. Goldbergas 
priminė, kad Solženitsinas 
yra 11 metų kalėjęs Stalino 
laikais ir dabar jis yra mo
daliai persekiojamas.

Goldbergas priminė ir i- 
vairių intelektualų protes
tus. Jis smarkiai pabrėžė, 
kad Sovietijoj rašytojai ap

šitas Liberijos tankeris lūžo i dvi dalis. Įplaukdamas Į San Juano uostų. Api* 6 mil. galonu alie
jaus ištekėjo Į jūrų. Aišku, tai užterš visą paplūdimį.

Neklausykime SLA Nuteisė Cosa Nostra Susitarė dėl atominių 
šmeižikų vadą ginklų pagalbos

Duoti ar neduoti Vietnamui 
dar 206,000 karių

Karo vadas Vietname gen. We*tmoreland reikalauja 
1 dar 2C6.000 karių. Washingtone tuo reikalu jau kuris lai
kas eina ginčai, patenkinti ar nepatenkinti tą reikalavimą. 
Oficialiai prezidentas to klausimo dar nesprendžia, nes
jis dar nesąs jam nustatyta tvarka pateiktas.

eniai Vietname Įvairūs krašte girdimi 
lankėsi Jungtinio generali- balsai prieš karą, ypač skel- 
nio štabo viršininkas gen. biami kandidatų Į preziden- 
Wheeler. ir, sako, jis atve- tus, randa dideli atgarsi ko- 
žęs karo vado gen. VVestmo- munistų tarpe. Jie, tų balsų 
reland reikalavimą duoti ! padrąsinti, tikisi Vietnamo 
jam dar 206,000 karių, nesi karą laimėti čia. JAV-se, o 
tik tada jis tegalėsiąs užuot į ne fronte. Jie tik ir laukia, 
gynęsis pradėti pulti. į kad vyriausybė nusileis ka

ro priešininkams ir karą pa-

SLA reiškia Susivieniji- Bostono prisiekusiųjų po-' JAV, Britanija ir Sovietų 
mą Lietuvių Amerikoje. Tai sėdininkų teismas praeitą S-ga pasirašė nusiginklavi- 

” yra didžiausia ir tvirčiausia penktadieni pripažino kaltu mo konferencijoje nutari- 
kaltinami ir baudžiami vieni lietuvių organizacija išeivi- N. Anglijos gengsterių šei- mą, kuriuo jos pasižada 
už tai kad jie rašo ne taip I J°je- Dabar vyksta jos vai- mos Cosa Nostro vada Pat-Į "skubėti pagalbon kiekvie

N'ew Yorko majoras .John Lind- 
se> kalba televizijoje. Jis pa
reiškė tikis, kad gubernatorius 
Roekefellei pasisakys -tatąs sa
vo kandidatūrą i prezidentus. 
Majoro nuomone, jis būtu labai 
geras prezidentas.

kaip valdžiai patinka, ir 
net sa-i kad jie savo raštus siunčia 

j i užsieni spausdinti, nepra- 
== i šydam i valdžios leidimo. 

į Jis pasmerkė ir tai, kad ten 
; persekiojami ir tie.- kurie už
stoja nuteistus rašytojus.

Goldbergas pasakė, kad 
žmogaus Teisių komisija 
nešanti atsakomybę už žmo
gaus teisių apsaugą visuose 
kraštuos, nepaisant tų kraš- 

: tu rasės, ideologijos ar po
litinės sistemos. Todėl jis 
JAV vardu protestavo prieš 
šiuos neteisėtus sovietų vy- 

i riausybės veiksmus ir reika
lavo juos pašalinti.

Sovietu atstovas Morozov <>
į savo žody sakė, kad Gold
bergas kišasi Į sovietų vi
daus reikalus.

Pabėgo čekoslovakų
generolas

Kaip žinoma, Čekoslova
kijoje patys komunistai nu
vertė ilgameti vadą Novot- 
nį, kuri pašalino ir iš parti- 

( jos pirmųjų sekretorių, bet 
; dar paliko prezidento kėdėj, 
nors netrodo, kad ilgam, nes 
yra norinčiu ir iš preziden
to vietos pašalinti.

Dabar partijai vadovau
ja slovakas Dubiček. Jis jau 
pašalino Įtakingą partijos 
sekretorių ideologijos reika- 

i lams Hendryką, kuris buvo 
i didelis režimu nepatenkintų 
j rašytoju ir kitų intelektua- 
' lų priešas.

Navotnio didelis rėmėjas 
gen. Sejna, gavęs oficialų 
leidimą išvykti kaip turistas 
Į JAV, čia atvykęs su žmona 
ir sūnumi, pareiškė nebeno
rįs grįžti nanio. čekai reika- 

i lauja ji gražinti, nes jis kai

dybos rinkimai. Ir štai atsi- riacą ir dar du jo talkinin-i nam kraštui, kuris grasomas 
rado slapuku, kurie sklei- kus, bendrai organizavusius branduolinių, ginklų puoli 
džia šmeižiančius lapelius Marfeo nužudymą. ! mo ar kuris yra tokio puoli-
prieš.SLA. Jie niekina da- Marfeo buvo toks pat, mo auka“.
bailinę SLA valdvba ir me- gengsteris. Jis varė kauliu-' Tas nutarimas bus pasiū- 
luoja, esą, ši organizacija kais žaidimo bizni Providen- į lytas J. Tautų Saugumo Ta- 
jau mirštanti. ce ir savo veikla atkreipė rybai ir bus svarstomas JT

policijos aki. O Providence
Kas tie šmeižikai yra? savo bizni varė ir visos N.

Vieni sako, kad tai Maskvos Anglijos gengsterių vadas 
agentai, kuriems rūpi mūsų Patriarca. Jis isakė Marfeo 
Susivienijimą sugriauti. Ki- savo bizni uždanli. Tas ne-į
ti spėja, kad tai esąs šiaip: paklausė, ir tada Patriarca į DdUfjiūU namų galės 
nešvarios sąžinės politikių- drauge su Tameleo ir Cas- 
riai. kurie nori patvs Į SLA 1 sesso sutarė Marfeo nužudv- 
vadovybę Įsiskverbti, kad ti. Tam reikalui pasamdė .
galėtu prieiti prie SLA iždo. taip pat gengsteri Josepha Pirmadieni senatas galu-

i Barboza. geriau žinomą Ba- tina> Pnė™ civilinių teisių 
Bet kas iie bebūtų, nerei- rono vardu. Tas visą uždą- Įstatymą. Kasant šiuos žo- 

kia jų klausyti. Susivieniji- vini "švariai“ atliko. i (*zl?s’ dar nežinoma, to nu-
mas yra labai gerai tvarko- Tuo viska= gal ir būtu pa-į barimo turinio, bet jis nebus 
mas. turtingas ir stipriausia sibaige. jei Baronas būtųty-l kitoks, koki laikinai senatas 
lietuvybės tvirtovė išeivijoj. Įėjęs, bet jis tą istoriją at- į ™vo ataręspraeitą penkta- 
Todėl visi SLA nariai bai- skleidė teisingumo pareigu-' arrn " cn
suokime už dabartinę Pildo- nams. Tada buvo iškelta by- 
mąją Tarybą. la jau minėtiems asmenims.

S. Michelsonas Teisme Baronas buvo vie
nintelis liudininkas. Nors ir 
jis geras paukštis, bet pri-

Naujas Balfo reikalų siekusieji patikėjo jo liudi
jimu ir teisiamuosius pnpa-

vedėjas žino kaltais.
... . o A . Kovo 25 d. teisėjas pa-
Mirusio Balfo centio įei- $kii*s jiems bausmę. Jiems 

kalų vedėjo kun. L. Jankaus kalėtį nuo 5 iki 15
vieton paskirta J. Grigienė. metu ir piniginė bausmė už 
anksčiau buvusi Balfo sek- kiekvieną apkaltinimą po 

į 810.000. ‘
Patriarca iau yra 4 kartus 

sėdėies kalėjime už ginkluo- 
• ta plėšima ir kitus nusikalti
mus. Jo "draugas“ Casses-i. ... .. . ,

& 1 kandidatūrą statė Johnsono
politikos priešas McCarthy,

pilnačio, kalbant apie ato
minių ginklų varžymo sutar
ti-

pirkti negrai

retorė.

Koekefelleris bus 
kandidatas

P-iškė, kad v, a pasi- 
ruošęs tarnauti žmonėms.

Negras komikas Diek Gregor> Manoma., kad Sejna yra jeigu jie to nori.. Prieš da- 
kalbasi su kun. Archie Allen. ką atsigabenęs svarbių slaptų rydamas oficialų paskelbi- 
tik pasiskelbęs kandidatu Į pre- dokumentų, todėl nėra kai- mą, jis dar tarsis su kitais 
zidentus. bos, kad jis būtų išduotas. | partijos vadais.

Šiuo metu jis turįs apie 
510,000 karių, prezidentas 
Johnsonas jau yra numatęs 
jam tą skaičių padidinti iki 
525.000 iki ateinančio ru
dens. bet to esą maža. Prie
šas jau Įsidrąsinęs pulti ke
lias dešimtis didesnių mies-l
fu ič buriu kuvn lonoi ciinVn i

baigs priešo pasiūlytomis są
lygomis, kurios reiškia gry
ną kapituliaciją ir pasitrau
kimą iš Vietnamo.

Esant tokiom nuotaikom 
čia viduj ir tokiems komu- 

tų, iš kurių buvo labai sunku! nistų lūkesčiams, tikrai ma- 
o dabar grasina' ža vilties kokios nors taikosjį išvalyti, o dabar grasina 

pulti vėl ir, atrodo, dar di
desnėmis jėgomis. Todėl su
prantama, kad karo vadas 
reikalauja daugiau karių.

ar pergalės sulaukti iki rin
kimu.

dieni. Pagal ji 80' <• namų 
bus laisvi ir negrams pirkti 
(didieji natnąi, pastatyti su 
valdžios pagalba ir kt.).

Be to, bus smarkiai bau
džiami sužeidę ar nužudę 
negrus ir civilinių teisių ko
votojus, bet ir tie. kurie va
žinėsis Į kitas valstijas kelti 
liausiu.

Johnson nedalyvavo 
N.H. rinkimuose

Antradienį Ne\v Hamp- 
shire buvo pirminiai rinki
mai. Ten iš demokratu savo

so iau yra nuteistas uz 
Netv Yorko gubernatorius ginkluota apiplėšimą 9-12 

Roekefellei; iki šiol vis šaky- metu. o Tameleo yra kalti- 
davo, kad ji§ nėra kandida- namas dalyvavęs gengsterio 
tas i prezidentus. Praeitą Deėgano nužudyme 1965 m. 
sekmadieni jis buvo sukvie- Prokuroras yra natenkin- 
tęs apie 40 Įžymių partijos tas teismo sprendimu ir^ti- 
asmenų pasitarimą partijos kiši. kad Baronas padės oai 
rinkimų strategijai aptarti, neviena dideli gengsterj pa

sodinti už grotų.
Rockefelleris dar nepasa- ********************************** į 

kė. kad jis kandidatuoja, Kap. Noyd, atsisakę, mo-

Bet \Vashingtone tuo 
klausimu dabar smarkiai 
ginčijamasi. Ir senate pre
zidento karo politikos prie
šininkai smarkiai prabilo, 
reikalaudami, kad preziden
tas pirma atsiklaustų kong
reso, ar didinti JAV kariu •
skaičių Vietname.

Dėl to klausimo ginčija
masi ne tik valstybės depar
tamente, bet ir krašto ap
saugos departamente yra 
šalininkų keisti karo vedimo 
būdą.

Prezidentas tuo tarpu to 
klausimo nesprendžia, nes 
jis neturįs nustatyta tvarka 
pateikto pasiūlvmo. Bet, aiš
ku, tas bus jam padalyta, 
ir jis turės apsispręsti, kas 
ir kaip toliau veiktina.

o Johnsonas atsisakė kandi
datuoti. Gi McCarthy prie
šininkai atsisakė dalyvauti 
delegacijoj.

Varšuvoje studentai 
mušasi su policija

Šiemet rinkiminiai metai. 
Opozicija mėgins joti ant 
taikos arkliuko, kad ir ne-Į 
duodama garantijų, kad tas j 
arkliukas nuneš i tikslą. Res-į 
publikonų kandidatas Nix- 
on jau pasakė, kad, jei iis 
bus išrinktas, taika bus Įgy
vendinta. Bet nepasakė, 
kaip tai bus padaryta, todėl 
viceprezidentas Humphrey 
visai pagristai viešai pa
klausė: jei žinai taikos re
ceptą. tai ir pasakyk ji da
bar. o ne po rinkimų, o jei 
to nepasakai, tai, matvti, ir 
neturi ką pasakyti.

nūs, nuteistas 1 m. kalėti.
* * *

Calumet, La., druskos ka
syklos gaisre žuvo 21 žm. 
»***####********#**##***#♦****♦*#♦<

Lakūnas kap. Dale E. Noyd at
sisakė mokyti lakūnus karui 
Vietname. Ji teis karo teismas, 
l'ž tai jis gali būti nuteistas ka
lėti 5 metus.

Vengrijos komunistu vadas Zol- 
tan KomiH-sin praeitą savaitę 
pasibaigusioje komunistų parti- 

Varšuvoj dvi dienas tru- Rinkiminėj agitacijoj tai-j jų atstovų konferencijoje Buda- 
ko studentų grumtynės sul kos pažadas \ia labai \i-; pareiškė, kad tarpusavinė 
policija. Studentai reikalau-; liojantis, todėl ir piez.iden- k„munl!,,u vien>bė ir 
ja laisvės ir demonstruoja tui labai nelengva apsispręs- , ' '
prieš A. Mickevičiaus "Vėli- ti didinti Vietname kariu Dėl lo daumaasu

veikalo uždraudimą skaičių, jei taikos iki linki- kaltas Kinijos komunistu va. 
i mu negalima ivvkdvti.

mų“ 
vaidinti das M ao Tse-tungas.
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Laimėjom, kiek sugebėjom
šiuos metus pas odami Lietuvos Laisvės K v - Me

tais, mes ryžomės dar Labiau sustiprinti sav ■ : astar.gas 
Lieruvos Laisvei atgauti. Tuo pačiu mes ryžomės Lr kitus 
- uo plačiau supažindinti su Lietuvos Laisvė- -yla. .-tiek 
m.ums pasisekė prie šio tikslo priartėti?

Aišku, dar tik metų pradžia, tad pęrar.ksti a ' 
darni, bet kaiku iuos mūsų darbo vaisius jau . 
alime pastebėti Lr vertinti.

.a

Štai. kiek turime žinių. Lietuvos r.epriL-:iau< mv š- 
atstatymo : askelbimo 50 metu sukakties minėjimai Lan
gely vietovių praėjo su pakilimu, geresne programa ii 
gausesniu dalyvių skaičiumi. Nebojant mūsiš.oių Maskv - 
tarnų "įspėjimų" neaukoti ir tuo bodu sosilpninti mūsų 
vadovaujančių politinių veiksnių veikią, šiem: Va-.-.ri ?' 
proga suaukota žymiai daugiau, nei seniau. Pav.. B -t r 
Lietuviai sudėjo net dvigubai daugiau aukų. negu uitai-

o-edL; kooperatyvų su virš 
1.5? narių ir 20 mil. ka
pitalo.

"H min Ukrainy" spaus
tuvėje s: a .> dramas to pa-į 
-j.---.?. -' savaitraštis, kny- 
- - h kiti leidiniai. Tame! 
■ ačiame name vra ir Kana-,

- Ukrainos Išlaisvinimo' 
Lvu;a. Ukrainiečiai KanadojI 
: krmąji Laikrašti Ukrainski 
Fa-mer pradėio leisti 1903 
metais. Nuo to laiko buvo iš- 

177 reriodiniai leidi-ie**-1
•* kuriu 1967 m. bebu

vo gyvų 42.
Skautų organizacija turi 

-av 3 aukštų namus, ku- 
in - nupirko skautu tėvai 

' m. už $155,000. Toron- 
uk ainiečiai turi virš 8<H) 

:. Jie turi ir 280 akru

I

metais, o tokių teigiamu vaisiu buvo ir ,-u.ur. i ai ?.*'...................... t . t .,.* .......................... ūk: stovvkloms.itaa musu laisves kovotoju eiles vra sumuos ir mėsininku *" •

"Rusiškos mados imperia
lizmas**. Įsidėmėtinos ir to 
laikraščio nuo -avęs pareikš-

Abejojimai ir netikrumas. i’*1"*“00'. i.-\ados, is
ar Vliko per ELTOS ivairio- ^formacijų n esamų aphn- 

1 n • 1 -v-- kvbiu įvertinimas. >axo:mis kalbomis leidžiamus * *
biuletenius skleidžiamoji in- . — Jeieu jie i t. y. Ji*tu- 
formacija apie Lietuvą bent via-- latviai estai 1 tikisi su
klek pasiekia tikslą, žymiai kelti žymėm, spaudimą į

VIS DAUGIAU LEDŲ 

PRALAUŽIAMA

I»ndono policininkai malšina demon-trantu-. prote>- 
t (lojančius prieš JAV politiką \ ietname.

prasiskleidė po jubiliejinės 
Vasario 16-sios. šimto Jung-

bovietų >ą*uuLą. tai jiems 
greičiausia teks m.-ivilti. Jie

tinių Amerikos Valstybių n.era? dau? užuojautos Jung- 
Kongreso narių pareiški- tir.ėse Tautose, pavyzdžiui, 
muose. ištisoj eilėj straips- kadangi nariu dauguma te- 
nių. net ir redaktorių straip- pai nepajėgia -uvokti. kad 
snių Įvairių kraštų laikraš- Įr balti euro’^enai gali oūti 
čiuose — net ir Amerikos imperiaiizm auk' -. Toks 
laikraščiuose. kurie itin* pat nepajėgumas, deia. vra 
švkštūs kištis Į šitokias įtikės ir daugybe amerikie- 

■ "smulkmenas" kaip Lietu- čių bei europiečiu Liberalų, 
va — neabejotinai atsiliepia kūne piktina-i kolonializmo 
tos be atvangos teikiamos neteisybėmis * ki >-e vieto- 
informacijos aidas. Beveik kaio A rgo a. bet nei ne
visi tie pareiškimai ir straip- pasvajo'? rse nuti [dė
sniai rvškiai paremti Politi- beeitų komuninėje orbi- 
nės Lietuviu Konferencijos toj.
Manifeste išdėstytomis te- — Niekas negali užtikrin- 
zėmis bei ELTOS pateikto- ti. kas atsitiktu, jei Krem
inis informacijomis. Kaiku- liūs leistu Balti - tautoms 

iriais atvejais aiškiai regima Laisvai pasiil .kti dabar tuo- 
ir vietos lietuviu tarpininką- jau ar nepriklau-omvbe. ar 
vimo Įtaka, kaip pav.. toli- priklausomybe Maskvai. — 
mame EI Paso (Texas) iš- nors tokia tei-ė neva užtik- 
kilmingas Lietuvos Nepri- rinta sovietinėj konstituci- 
klausomybės Dienos minėji- io.ie. Bet viena vra aišku. 

24 L posėdžiavo mas (su vysk. Sidney M. Rusijos priesaikaujantieji

Čia yra ir dvi ukrainiečių 
mer. galerijos, kuriose ren
giamos ne tik ukrainiečių, 
be*, ir kitu dailininkų paro
dos.

bei sukiršinti caugeiiu atvejų 
Tas faktas mus ir džiugina, i: dar stip

inta mūsų : asūyžim.ą.
Kiek mums pavyko Lietuvos laisvės reikalu su i min

ti kitt_- ir sulaukti jų paramos0

šiemet atrodo, daugiau veržiasi i amerikiečiu visuo
menę. daugiau klabenta redakcijų, televizijų i; racijų na 94 asmenvs. bet planuo-

pastangos mus 
nueina niekais

suskaidv*

Seneliu namai atidaryti

duris ir. regis, daugiau laimėta, negu kitais metais. Tiesa 
dauguma didžiųjų laikraščių tylėjo, bet buvo ir tokių, ku
rie plačiau prašneko, aprašinėjo mūsų sukakties mir.ėji-

1964 m. Dabar juose gyve-J NEMOKA SKAIČIUOTI.

O VISUS MOKINAjama praDlėsti iki 100 vietų.

Ukrainiečiai turi ir urmo
mus ir aiškino Lietuvai Rusijos padarvtą skriauda. Žiro- ’,;e"jo°' bendro\ę. kuri 
ma mes nonme. kad musų laisves šauksmas dar garaau _ Drekėmis. Joie dabar 
ir plačiau skambėtų, bet taip pat suprantame. Kad kitiems. v/a 129 narįaį. sudėje $350, 
šių dienų didžiųjų politinių įvykių akivaizdoje. Lietuvos
klausimas gali atrodyti mažas. Bet mes tokios pažiūros 
negalime pateisinti, ir turime visada priminti, kad Lietu
va buvo viena pirmųjų raudonojo slibino aukų. kad laisvė 
turi lygiai visiems priklausyti, kad Lietuvos klausimas 
-iejasi su bendru taikos klausimu, kad negali būti vienur

POSĖDŽIAVO VLIKO

TARYBA

Toks žmogus sėdi Vilnies Vasa; 
redakcijoje. Tai žemaitis L. Vilk 
Jonikas. Nėra tokio politi- pirm. 
nio ar ekonominio klausimo, cepirm.

kapitalo. Pernai bend-j kuris Leonuįnebūtų aiskus. tais prausimais. taiyba ap- aba ištisas puslapis apie Lie- Kova prieš "tylos sąmoks-
rovė * »ardavė prekių už 6j Jis visais klausimais drąsiai .-va::-*.- -tinijų laisvojo pa- tuvą St. Petersburg Inde- lą"-anie Lietuvos nepriklau-
mil. dolerių. į reiškia savo nuomonę ir ki- sau. * al-tybių vyriausy- pendent (Floridoje L pa- somybės reikalą dar toli ne-

tus mokina. Bet štai kai bėm-; bū i ir jų organiza- remtas gyvu neformaliu pa- laimėta, bet lietuviu irfor-
jam priieikė sužinoti, kiek v .m sikalbėjimu su dr. D. Jasai- mačiuos aidai iau daugelio
JAV išleidžia M-16 šautu- čiu. politikų ir laikraščių pasisa-

| vams. jei kiekvienam Ka- nu*.- para: -ta eilė pasta-1 Ryškus pavvzdvs. kad lie- kvmucse sklaido abejojimus 
riaujančiam 513.000 ameri- ~

a. y a. Remdamasi Metzger pamaldomis ir pa- "ansisorennimo“ gvnėjai ne- 
K. Valiūno ir vi- mokslu katedroje 1 i. si: alps- rodo U kio- intencijos tą da-

•’. Audėno pateik- nis EI Paso Herald-Post.. lyka išbandyti...
f»ČM I

Kaip matome, ukrainie
čiai Toronte veikia labai 
Mačiai. Daug ko galėtume ir

dėl laisvo apsisprendimo ir teisingumo kovojama, o kitu: ^es -į pasimokvti.
tos žmonijos vertybės pamirštamos ar tyloje laidojamos. .... . į •ri- bų ra: pa-m.pmų ir dėl kitų Į tuvių informacija nėra "nu- jos prasmingumu ir skatina 

' programo- mestai krepšį“, vra Los An- skirti iai dar daugiau dėme-■n C 'H v'-rv- . Jrjvn,, __ t _ _ _ * _ __ 1 •- .1 1Mes džiaugiamės gausiais senatorių ir kongresmanu burių pastaba: "Mūsų mo- va- kurio Kaina $»0.21. jis je n.u:arbų vykdy- gėlės Times redakcijos ve- šio. lėšų ir darbo, 
mūsų reika’ paremiančiais žodžiais, bet tuo neturime kiniai ir jų tėveliai gali per-Į .iau atvira: prisipažįsta savobmo. j •&.- ori Jungtinio Fi- damasis vasario 15 d. — (ELTA)
tenkintis, o ieškoti draugų vis daugiau ir stengtis, kad tie galvoti savo nusiskundimus! išsimokslinimą: rfr 'č veikimo, a-,
žodžiai vieną dieną virstų veiksniais Lietuvos labui. dėl rien šeštadienio lietuvis-: P5e r-

Kas kitv*' rašoma
UKRAINIEČIAI

TORONTE

Tėviškės Žiburiai vasario

tarybą informavo: 
paskaičiuokite komitet i:mininkas prel.* 

ukrainiečiu jaunuolis turi. tūkstančių kartų po J- Bai.-:ura-. Jungtinio Fi- 
lankyti žymiai daugiau“. į 370.21. Man ši aritmetika nar.-ų ‘tet<' uždavinys 

j peraukšta o kompiuterio re- yra — - ■-[ rių metų pro-
J dakcijoie dar neįsigijome". į grama' ;? -uoli bent 100, 

" dc.-<čų. Tai sąlyga. ku-Į

dėl vien šeštadienio lietuvis-j
ku pamokų laikymo. kai> ‘Dabar

žiniomis bei tvirtesniu cha
rakteriu.

Pravažiuodami svečiai 
stabtelėję ir studentų cent
re. kur iame ukrainiečiai turi

29 a. išspausdino ilgą straip- bendrabutį ir kai kuriai stui
sni apie i oronto ukrainie 
čius. Jame rašoma, kad uk
rainiečiai sausio 22 d. pasi
kvietė tautinių grupių spau
dos atstovus ir jiems parodė, 
kas ukrainiečiu turima To-t.
ronte.

Visų pirma, susirinkę Uk
rainiečių Tautinės Federa
cijos namuose, svečiai buvę

d i jas.
Ukraniečių 

centre esanti kita pradžios 
ir aukštesnioji mokykla su 
virš 600 mokinių. Čia pra
džios mokykloje mokomasi 
savaitėje du vakarus po 2

kultūriniame

GERAI KAD LIETUVĄ 

VALDO RUSAI...

Taip sako prof. J. Jurgi
nis. Tai pr iminė J. Cicėnas. 
Naujienose duodamas iš
trauką iš "Lietmos TSR is
torijos \TI-VHI klasei“, ku
rioje istorikas J. Jurginis ši
taip rašo:

"Nepaisant Rusijos carų 
ir dvarininkų engėjiškų sie
kimų. Lietuva, prijungta

Taigi, tikr a: menka Leono 
galva, bet kitus mokyti jis 

{ vistiek drįsta. O tai yra cha
rakteringa visai komunisti
nei sistemai, kur ūki tvarko 
ūkininko piemuo, kultūros 
reikalu? kalvio gizelis, o vi
sa valstybe — policininkas.

valandas, o aukštesniojoje prie Rusijos, stiprėjo. Jos
tik šeštadieniais. stiprėjimo pagrindą sudarė

Šv. Nikalajaus parapijos ekonominis kilimas, Lietu-
pavaisinti. Is VV rnnipego pradžios mokykloj tekę gir- vrjs valstiečiu kova susiliejo
atvjrkęs ukrainietis senato- dėti ir mergaičių choreli. -11-1 plačiu Rusijos valstiečių
r ius dr. Yuzik raginęs visas £ja mokomasi kas antra va- antifeodaliniu judėjimu. Pa- 
tautines grupes jungtis, kad karą ir šeštadieniais. Moki- žangiųjų Rusijos žmonių

STIEBAS. KURIS

NELV2TA

ros n.-'-r. .t tam tikra dalis* 
svarbių tžsimojimų liktų į 

-< gerų sumanymų:
sąraše. T '-J visose lietuvių į 

* ėse -ruanizacijo-'
se ir padali-; 

niuose - ; spaudoje aktu-į
aha*.-'blenotvarkiės rū- !

-įtinti ko pla-j 
čiau- • menės sluoks- 

i?i įėjimą prie sudary
mo • ūtiuriu'ios finansinės 
atram s -:a:s Lietuvos Lais
vės Kovos Metais numaty
tiem.' darbams.

Tokia antrašte ilgą straip
snį Pabaltijo valstybių atkū
rimo prieš 5f| metų proga iš
spausdino Šveicarijos la.K- 
raštis National-Zeitung Pa

galėtu sudaryti trečiąją poli- nių per 600. Už mokslą mo- pažiūros ėmė plisti ir Lie- Ji par ašė prof. Juozas 
tinę jėgą. kuri būtų visų karna kasmet po $30. tuvoje. Lietuvių tautos so- j Eretas. Jame autorius ne
aukštai vertinama. TTcrainiečiai nepriima i balinio ir nacionalinio išsi- praleido progos pažymėti.

Tame pačiame partate skautu "b gar.izaciia." " ,iei 'adaviroo judėjimą visada kad Maskv,- munistai ve 
aplanxę pradžios ir aukštes- kandidatas nėr a bet kurios 1 ėmė rusų tąutos pazangio-
niąją mokyklą. Pradžios ukrainiečių mokyklos moki- ' G' jčgos. Ii rito prijungi- 
mokykloj vaikai mokosi nys ar ją baigęs. Be to. mo- ma* Pr,e_ Ru^jo* Ljetuvaj 
kiekvieną vakara po 2. o kinys turi pažangiai moky- Virėjo teigiamą reikimą“, 

aukštesniojoj šeštadieniais tis. Taip rašo J. Jurginis, o J.
po 4-5 valandas ukrainiečių Šv. Juozapo parapijom Cicėnas nuo savęs prideda: 
kalbos, literatūros ir kitų mokykloje dirba tik ukrai

niečiai mokytojai. Išeinama Ar aišku? Ir Jekaterina 
vyriausybės nustatyta viro- kekšė soste“), anot Jur- 
grama ir. be to. kiekvieną ginio, "Lietuvos iivaduoto- 
dieną būna viena ukrainie- i*“- Bm*...“

klaustas, ar- mokiniai nesi- tiškų dalyku pamoka. P»e toj Toks J. Jurginio "moks- 
.'kundžia ilgu valandų dar- čia penktadienio vakarai? ir- ]ae. tejjU(jjja apverktiną 
bu po reguliarių pamokų, šeštadieniais mokosi ukrai- žmogaus ir mokslininko są- 
Kanados mokyklose. Moki-! niečiai mokiu.a,, kuiip .an- žir.ės ir logikos išpardavinė- 
niai. esą. turi nusiskundimų,: ko kitas mokyklas

dalyku. Pradžios mokvklos 
progr ama apima 6 metus, o 
aukštesniosios — 5 metus. 
Viena5 mokytojas buvo pa-

da kolonialir.ę politiką ir 
siekia surusinti visas 130 
tautų, kurios gyvena nuo 
Karaliučius iki Vladivosto
ko ir yra rusų komunistų pa
vergtos.

Šiair.e Vliko tarybos oosė-* 
dy*^ Udyvavo PLB ryšinin-Į 
kai \ . Volertas ir K. Mikląs. į 
Posėdžiu: pirmininkavo L. J 
R.S. a*-. Bronius Bieliukas. 
seh’e*. Ia o ū.S. ats. Alg. 
Vedeckas.

(Elta) j

I
REMIA JUNGTINI

finansų komitetą •
•Jungtiniam Finansų Ko-! 

mitetui — specialai šių me-! 
tų darbų programai finan-' 
suoti — atsiuntė:

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas vra išleidęs vertingų 
knygų. Jis. norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUS£-

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų 
H tomas, 480 psl.

Kama buvo $6.00. dabar ....................... $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt.. pridėta daug dokumentų

Kama buvo $6.00, dabar ........................ $2-00.

PENKTIEJI METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $2.00.

r

Baigdamas .J. Eretas rašo, 
kad reikia džiaugtis, jei da
bar laisvi tampa juodieji ir 
geltonieji, ir todėl nėra ne- .
kuklu, jei mes siais žmo- JRT tk„ri,]5 
gaus teisių metais reikalau-’ Mikailai: $150 - Irena ir 

Beniamin Denihan iš New 
Yorko: $100 — V. Sidzi-; 
kauskas; po $50 — dr. Vcl.

Detroito i 
(pirm. Jurgis

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis. 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50. dabar ............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną. 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broashvay, So. Boston, Mass. 02127

jam laisvės ir baltiesiems.

Straipsnį paįvairina dide- 
Rvgos su tiltu per Daugu

vą nuotrauka taip pat Karo

............. jimą už darbdavio duonos
. _ ...................... . , v„ i r„rJ, Plu,tą ir Pa«Iost,™« "“-i lė Rygos su tiltu per Daugu-! Paprockai. dr. B. Nemickas,
,ie šia mokvkla baigė. Jie' aukštesniąsias mokyklas.! J ? . g, *? ? . , Inuotrauka, taip pat Karoį įun. S. Morkūnas, hal j
buvę labai patenkinti anks- kuriose mokoma ukrainie- Pagal jo logiką išeitų,kad muziejaus Kaune ir dvieju- etlJbį'-

nes dabar * tiškai tik vakarais ir šešta- badas vra labai naudingas, I moteru e<.ių tautiniais ^ole?ur
ne? priverčia žmogų ieškoti drabužiai, aDCjvilkusiu nuo- 
maisto, o kalėjimas yra irgi ^’aouziai.'ap. imikusiu. nuo

bet iam tekę sutikti studen-j

tyvesniu darbu, 
žymiai aukščiau stovėjo už: dieniais, 
tuos. kurie nažino tik vieną Aplankyta 3 bažnvčios 
viešųjų mokyklų pripažintą 3 didieji ukrainiečiu kredi-

Petraitis: $40 — dr. Dan- 
antas: $30 — dr.

Alg. Budreckis: $25 — dr. 
Laima ir Liudvikas šmulkš

neparastai gera įstaiga, traukos. Visa tai užima išti- čiai: po $20 — dr. Bronius
kSra ir kalbą: Jie didžia- to kooperatyvai. Viso labo i nes jis pažadina kalinio lais- są didelio laikraščio pusią-' Radzivanas ir dr. Antanas j 
vosi savo kultūra ir įgytomis’ Toronte ukrainiečiai turi 11 į vės troškimą... pj. . taikus.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas IAS SKAITO
TAS DUONOS NEPRAŠO.

IŠ PIETŲ AMERIKOS
I

VASARIO 16-TOJI

ARGENTINOJE
Šiai Vasario 16-jai Ar

gentinoje buvo nepaprastai

vių Centro tautinių šokių 
sambūris, solo dainavo Zu
zana Valatkaitė, be to, dar 
koncertinę dali atliko šv. 
Cecilijos ir Lietuviu Certro

ruoštasi, ir, reikia pasakyti, Aušros vardo jungtinis che
ji praėjo kiek kitaip negu 
paprastai. Vasario 15 d. bu
vo surengtas argentiniečių 
ir kitiems spaudos atsto
vams priėmimas City Hotel,

ras. vad. V. Rymavieiaus. 
Daugelio tautų atstovai iš-

reiškė savo linkėjimus, jų' 
tarpe latviai, lenkai ANCE,' 
vengrai ir kt. Buvo priimta’

kuriame dalyvavo nepapras- rezoliucija, kuri pasiųsta ir; 
tai daug TV, radijo ir spau- Argentinos vyriausybės at-- 
dos žmonių. Jiems visiems stovams. Minėjimo progra-, 
Lietuvos reikalas buvo jau mai vadovavo M. Čikštaitė; 
gerai žinomas, kadangi jų ir prof. E. Paršelis, 
tarpe daugumas gerų lietu- ši lietuviams nepaprasta! 
vių draugų. O lietuviai visa- šventė baigėsi St. Domingo'

Dešinėje sovietu žvejybos laivas Bostono uoste, 
(ingus pagalbos.

lo tinklas įsipainiojo į propelerį, todėl buvo reika

Maikiui su tėvu aukojo
J.

Pa.,
Fla.,

:ka. Ros-
Bušman,
Šniuolis,

da ieškojo vis daugiau drau
gų spaudos darbininkų tar
pe, ir dabar jie pasidarė 
mums lengviau prieinami, 
kaip seniau.

Priėmimą atidarė Z. Juk
nevičius, pavaizduodamas

bažnyčioje pamaldomis uz 
Lietuvą ir visus tremtinius. 
Šiemet, nors ir tokiai svar
biai sukakčiai, katedros ne
buvo gauta ir nei vienas vys
kupas nesiteikė atsilankyti. 
Pamaldas laikė kun. A.

WORC£STERIO NAUJIENOS LONG BEACH, CAL. 

Neatsitikome ir mes
Sand ara ats isak: nuo M iii re

Per vasario mėnesi mirė 
šie lietuviai: Marijona Čup- 

Sandaros 16 kuopos kovo lienė, Pranas Gudavičius, 
3 d. susirinkimas nutarė ne- Juozas Anšnoras, 30 metų 
reikalauti iš Lietuvių Pilie- amž.. Vincas Adomaitis. 54 

. i .. . z.- i čių klubo nuošimčių už pa- rr.. amž.. Juozas Salaševi-
pnes pat piezalentuią. ^ia gkolos bonus namo statybai, čius 46 m amž Pranas 

"L?™ ^Aena?: tavo vainikas ir pa-, vis0 labo k buv0 pirku. .fozeZ"Sutkau“
si bonų už $500. ! kaitė-Becker, Marijona Gra-

spaudos atstovams Lietuvos Steigvila, marijonų viršinin- 
valstybės atkūrimo sąlygas kas, kuris pasakė labai pat- 
ir plačiai pabrėždamas ko- riotini pamokslą, 
munistinę Lietuvos okupaci-į po pamaldų — eisena iki į 
ją. Atstovai buvo supažin- laisvės piramidės, esančios! 
dinti su visa šventės progra-

nuošimčiu Čia lietuvių 
jie uoliai ruošėsi

nedaug,

P. J. Ekelevich, Newark, 
N.J., 11 dolerių.

Roman. Cc r.\veHHgh., 
Miami Moterų klubas, 
Cosmos Parcel Service,

į VVorcester Mass. ir A. Zam- 
žiekas, Columbus, Ohio — 
po 10.00 dolerių.

Po $5: N. Jonu 
lindale, Mass.. F.
Barre. Mass.. J.
Dorchcrter. Mas., K. Kasile- 
vičius, Merhuen, Mass.. M. 
Gilman, Chicago, Ilk, A. 
Sukauskas, Chicago, Ilk, V. 
Piragis. So. Boston, Mass.

P o$4: V. Dagilis, Toron
to. Or.t.. M. A. Pakšvs. Paim 
Beach, Fla.. J. Janulaitis. 
Chicaeo. 111.. N. Puzen 
Carlstadt, N.J.. W. Mikonis. 
Rochester, N.Y.. R. Bucha«. 

Į Denver, Colorado, J. Puniš- 
ka. Tampa. Fla.bet. 

kiek gali-į 
ma iškilmingiau paminėti j 
Lietuvos nepriklausomybės, 
atstatymo paskelbimo 50 j Boston. Mass P. Glaveckas, 
metų sukaktį. Miesto meras

33:
N.Y.

Po

A. Genis, Brooklyn. 

32: A. Neviera. So

Buvo išdalinta jaunimo iš sakyta keletas kalbų, 
leista ispanų kalba brošiūra, šiemet Vasario 16-sios 
apie Lietuvą, kurios išleidi- proga buvo daugiau iškil
nias buvo numatytas I\ P..mių. Argentinos vyriausy- 
A. L. Kongreso metu. ■ bei iteikta Vliko atsiųstoji 

Kitą dieną pasirodė jau deklaracija. Ji buvo pasiųs- 
pirmosios žinios apie sven- su lydimuoju raštu. Audi- 
čiarr.ą Lietuvos nepriklau- j encijcs pas prezidentą ne- 
somybės atstatymo 50 metų gauta. taip pat kaip ir per 
sukakti, apie spaudos kon- jy kongresą iškilmėse neda- 
ferenciją ir jos programą. j lyvavo žymesnių valdžios 

Penktadienį, vasario 16 atstovu, o pasitenkinta vien 
d., įvyko iškilmingas vaini-' antraenjajs. Bet spauda da- 
ko padėjimas prie Argenti-'

laisvės tėvo gen. Jose
vė nemana žinių apie Lietu
vą ir dabartinę jos padėti.

Ris.

Klubas skolas iau išmo-' bauskienė, Vincenta Tamo- 
kėjo, paskolos lakštus jaui šiūnaitė Mankeliūnienė.
pernai sudegino.

Klubas gražiai atrodo

J. Krasinskas

Alukoniai išvyksta 
i Louisiana I

Vytauto Mačio dėka Lie-i M. Alukonis su žmona iš-' 
tuviu Piliečiu klubo salė iri vvksta i LouLianą savo duk-i

nos laisves tėvo gen 
San Martin paminklo to pa- i 
ties vardo aikštėje. Nors bu-Į 
vo darbo diena, bet susirin-i 
ko didelis skaičius lietuvių! 
ir kitų tautų atstovų. Pajų-• 
dėjus eisenai, daugybė foto' 
ir TV kanalų reporterių da
rė nuotraukas bei filmavo.
Čia ta proga buvo taip pat' 
pasakyta kalba, apibūdi
nanti šios dienos reikšmę.
Kalbėjo Z. Juknevičius. Čia 
taip pat kalbėjo ir didelis 
lietuvių draugas dr. Jaun 
Manuel Saavedra, Argenti
nos Antikomunistinio Cent-į joj pareiškimą. La Religion.i 
ro vardu apie gresianti ko-Į antrasis stambus Caracas! 
munizmo pavojų visom lais-1 dienraštis, paskelbė Vliko, 
vę mylinčiom tautom ir apie | pirrnįninko ir Lietuvos Dipl.Į 
lietuvių kovą dėl savo kraš- šef0 pasirašyta ivairiu vals-; 
to laisvės.. ! tybių vyriausybėms išsiimti-'

ton, Pa., J. Dvvoreckis, Wor- 
cester, Mass., Vitkauskas, 
Northfield. Conn., J. Milte
nis, Brookiyn, N. Y., J. Gri
cius, Arlington. Mass., J. 
Burniauskas, Baltimore. 
Md., Bubliauskienė. Chica
go, Ilk, A. Noris, Cleveland, 
Ohio, Mikalavičienė, Flu
shing. N.Y., S. Žvirblis, 
Brooklyn, N.Y., J. Mikolai- 
tis. Westwood. N.J., M. Ba
jorūnas. Chicago, III.. J. Ma
tulionis, Flemington, N.J., 
P. Naunčikas, Nevv Britain, 
Conn., J. Adomėnas, Mont
real, Que., S. Santvaras. So. 
Boston, Mass., J. Sukis, Cle
veland. Ohio. B. Paramskis. 
VVashington, D.C.. J. Kara
lius, Thompsonville, Conn., 
J. Balčiūnas, VVaterburv, 
Conn., B. Allen. Baltimore. 
Md., P. Ekelevich, Nevvark. 
N.J., J. Šimkus, Phila., Pa..
L. Puslys. St. Catharines. 
Ont., P. Višniauskas, Nevv 
Britain, Conrj., A. Garbas, 
Toronto, Ont.

Po $0.50: A. Gaidis. Bing- 
hamton, Conn., J. Liūdžius, 
Nevv Britain, Conn., B. Gu
daitis. Thompsonville. Conn.
M. Kolasauskv, Detroit. 
Mich.. E. Januška. Staugh- 
ton, Mass., K. Blaumont, 
Calif., Frejeris, Grand Ra- 
pids. Mich.

Keleivio administracija 
aukotojam karštai dėkoja.

Baltimore, Md., K. Buka- 
veckas, HolŲuvood. Fla., J 
Raulinaitis. Cleveland, O- 
hio, A. Ambrazas, Chicago. 
Ilk. A. Lukas. Detroit. Mich 
Petkfmas ir F. Vaši!, B’ ock- 
ton, Mass.. V. Selivončikas. 
So. Boston. Mass.. Russisne 
Cambridge. Mass., S. Mikai- 
tis. F’i’rabeth, N.J., S. Mate
lis, Ba’timore, Md.. Mištau- 
tas, So. Procupine. Ont., V. 
Paliulis, Naųgatuck, Conn.. 
N. Zubras. Chicago. III., ('h 
Baublis. Rosell. N.J., M. 

i vedėjo B.! Knystautas, Der.bury, Conn 
žodžio Sta-jj- Alisauskas, Rochdale. j 

Mass., A. Kovalski, Sum- 
merland, Ala.. S. Griganavi- 
čius, So. Boston, Mass., P. 
Sabalis. Northampton. Mass i 

Po $1.50: J. Adams, Hol-j 
lywood. Fla....Eva Batz Nevv i 
Britain. Conn.. K. Luis, Co- 
keburg, Pa.

Po $1: A. Tamošiūnas. 
Eik Point, Altą, T. Palionis 
Detroit. Mich., A. Jankaus
kas, Chicago, III.. Verba.

~ ... . . . , , , Chicago, III., P. Suskevicius.
Pagnndinę tunningąkal-|Glaffton Qnt> j Trucen

Barbarton, Ohio, Ch. Di- 
bulskis. Hollvvvood, Fla., P. 

i lakavičius. Rochester. N.Y.. 
atliko S. Kidikis, Northville, Ohio, 

Bav, 
Ded-

čia dar niekados nebuvo pa
skelbęs proklamacijos Va
sario 16-sios proga. Tuo ė- 
mė rūpintis Lietuvių klubo 
pirm. Bmno Morkis. Meras 
lietuvių delegaciją priėmė 
vasario 14 d. ir pasirašė pro
klamacija, kuri vasario 16- 
ją skelbia Lietuviu Diena.

Iškilmingas minėjimas bu
vo vasario 18 d. gražiai lie

žento P. Arrowood irĮ tuviškais raštais išpuoštojekitos patalpos iš vidaus gra- terš
žiai išdažytos. Visur švaru, jų vaiku aplankyti. Ten ža-! W0W salėje, 
todėl ir svetimtaučių orga-J da pabūti 1 mėn.. vėliau nu-' 
nizacijos veržiasi, nori čia1 mato pasukti i Floridą savo 
turėti savo susirinkimus ir; sūnaus Motiejaus Alukonio 
kitokius pobūvius.

VASARIO 16-TOJI 
VENECUELOJE

Venecuelos spaudoj Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tvmo penkiasdešimtmetis la
bai ryškiai buvo paminėta? 
tą pačia vasario 16-ta dieną.

EI Universal. didžiausias 
(milioninio tiražo) dienias-.

Serga

Sunkiai susirgo vietos i 
žymus veikėjas buvęs Lab
daringosios draugijos, Mai
ronio parko ir Meno Mėgė
jų Ratelio choro pirm. Ka
zys Adomavičius.

Kunigunda Valiūnienė 
savo gimtadieni ir varda- 

kovo 3 d. praleido

J aplankyti.

CHICAGO, ILL.
Jcno Tričio paroda

Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus meno galeri
joje (4012 Archer Avė.)

Sigskite Pinigus i
Po programos 

Morkio įžangos 
sė Klimaitė-Pautienienė su- 

' giedojo Amerikos himną, 
i kun. dr. Petras Celiešius su- 
i kalbėjo maldą. Danutė Ba- 
į siulienė perskaitė mero pro
klamaciją, buvęs JAV at
stovas Lietuvoje dr. Owen 
J. C. Norem sveikino susi
rinkusius ir papasakojo at
siminimų iš savo gyventų 
dienų Lietuvoje ir kaip Lie
tuva buvo okupuota.

LIETUVA
Pinigai siųsti per

GRAMERCY
įteikiami
PINIGAI

gavėjui kaip 
per Bank for

Foreign Trade.
PRISTATOMA

PER 2 SAVAITES.
JOKIU ATSKAITYMŲ. 
ICSŲ PINIGŲ GAVĖJAS 
GALI TUOS PINIGUS

NAUDOTI PAGAL 
SAVO NORĄ.

’OS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIU 
TARPININKU. JOKIU 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. PER 20-T! METU 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Vis<,5 perlaidos pilnai carantuoto' 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap 
draudą. Apsi draudę SdO.OOP.OO. O- 
C,’cia’ūs SSSR kvitai, pasirašy 
Stavėjo
Kursas: 9 rubliai už 910.90.

Iki $30.00 — $2.75.
Virš $20.00 — lO'T-

GRAMERCY SHIITING. !N< 
7'1 R—s-t St . V'-vnr';. \'. t

SPĖČIAU S ŠVENTĖMS IR 
PAVASARIUI PASIŪT. YM V
Kainos AUTOMOBII ’ANS 
atpigintos 10% šventėm4

Užsakymai turi būti gaut: 
ne vėliau 1968 balandžio 2C d. 
Pasinaudokite šiuo n->

nuo kovo 2 iki 21 d. atida
lyta dailininko Jono Tričio 
kūrinių paroda. Ją galima 
lankyti kasdien nuo 1 iki 
4:30 vai. popiet.

i .Nuo kovo 22 iki balan- 
Abiem linkiu greičiau pa- džio 5 d. ten pat bus \ ito

dienitis, antrosios dalies pirma- TT , ,. ...i . t Hahnemen ligoninėje.jame puslapy atspausdino- __ v .
lietuvių kolonijos Venecue-

sveikti.

Sandaros Lankėtas bus 

gegužės 5 d.

Sandaros 16

j Lukoševičiaus ženklų paro- 
i da. Joje bus rodomi ženk- 
! lai. išleisti laimėjimams erd- 
: vėje atžymėti, bus galima

bą pasakė Elena Devenienė 
ir perskaitė rezoliuciją, kuri 
buvo vienu balsu priimta.

Meninę programą 
solistai Elena Klimaitė-Pau
tienienė ir K virinas Dargis,

I. Kazlauskas. North 
Ont., A. Ushkauskas,

I matyti ir daugelio astronau- kuriem akomponavo Stasys-ham, Mass., K. Giedraitis.
tu parašus ant tų pašto ženk
lu.
Tautinių ka.pinių "armija“

Lietuvių Tautinėse kapi
nėse nuo jų Įsteigimo iki 
1967 m. galo yra palaidota 
8.219

kuopos
i neto (su Viiko memorandu-■ bankete kovo 5 d. dainuos 

TV mu) laiško tekstą. Baręuisi- Meno Mėgėju Ratelio pen- 
meto leidžiamas (nekomu- ketukas— Valius ir Uršulė 
nistinės kairės) dienraštis EI Rczevičiai, Elena Gorodec- 
Imnulso pirmajame puslapy kienė, Elena Brantienė ir 
idėjo pranešimą apie Lietu-. Kristina Naikelienė, gros 

doje buvo gana smulkūs ap- Vq<; nenrikluasomvbės pen-d Šimkaus-Nevio orkestras, o \ Už
rašymai jau įvykusių. iškil-j kjasdešimtmeti ir informa-į kuopos vicepirmininkas J. lgl lietuvis

Šeštadienio vidurdienio 
žinių santraukos metu 
kanaluose visa Argentina 
stebėjo vainiko uždėjimo iš
kilmes ir kalbas bei spaudos 
atstovų konferenciją. Spau- galo

žmonių. Vien per 
ten atsigulė am-

Kalvaitis. Jų sudainuotos 
i liaudies dainos žavėjo pub
liką, kuri nesigailėjo katu-

i ■* •cių.
Danutė Mitkienė padekla

mavo savo eilėraščių, Danu

Montreal, Que.. A. Andra- 
šiūnas, Brooklyn. N.Y., V. 
Salas, Los Angeles. Calif., 
O. Kriaučiūnas, Cambridge. 
Mass., Urasky, Chicago, Ilk, 
A. Reed. Hollvvvood, Fla.,

mių ir toliau vykstančių pa-J cjja (kįek sušlubavusia tiks
rengimų, duodant ir kalbų 
ištraukas. 9 vai. vak. Lietu
vių Centro patalpose įvyko 
iškilmingas aktas, dalyvau
jant didelei žmonių miniai 
ir įvairių tautybių atstovam.

Šį iškilmingą susirinkimą 
atidarė A.L.O.S. Tarybos 
pirm. J. Čikštas, po to buvo 
įneštos tautinės vėliavos ir 
dviejų jungtinių chorų su-i 
giedoti tautiniai himnai. Pa-' 
grindinę kalbą pasakė A.L. Į 
O.S.Tarybos sekretorius Le
onardas Sruoga — Žodis'

Dirvelis žada 
savo smuiką.

pavirkdinti
lumo požiūrių) apie Vene
cuelos lietuviu rengimąsi, 
minėti ta sukakti Caracas,]
Venecuelos sostinėje. Vi-į 
suose (ypač pirmuose dvie-, 
juose) pareiškimuose ni
kiai nušviečiama dabartinė , bo šiemet Worcesteiy \a- 
Lietuvos padėtis ir jos ati-, sario 16-sios proga bus su-

Kitos naujienos

Sandaros 16 kuopa Altui 
paskyrė $25 auką. Viso la-

Tai tikros lietuviškos ka-Į 
pinės. kuriose tvarką nusta
to tik patys lietuviai. Jokie 
savi ar svetimi vyskupai ar 
kardinolai ten neturi žodžio.

IŠ 3 MIL. PAKILO IKI 200

tė Prasauskaitė paskambino! N. Žilinskas. W. Newton, 
pianinu. i Mass., J. Pivįs. Ch ieago. Ilk,

Minėjimas baigtas Lietu-Į V. Montvilas, So. Boston, 
vos himnu. į Mass.,J. Kvietkus. Hollv-

Stockis, 
Bartkus, 
A. Stan-

Minėjime buvo atvykusių! wood, Fla.. S. 
iš Los Angeles ir kitų apvlin-' Brooklyn. N. Y.. J. 
kės vietovių svečiu. Jų tarpe; Great Neack, N.Y.
Lietuvos patriarcho aušri-Į kaitis, Tillsonburg. Ont., J.

J. 
J. 
A.

ir
taisymo reikalavimas.

(E)

CLEVELAND, OHIO 

Gydytojų susirinkimas

rinkta aukų daugiau 
$1,500.

Pirmas JAV gyventojų 
negu surašymas buvo 1790 m. ko

vo 1 d. Tada paaiškėjo, kad

ninko dr. Jono Šliūpo duk
tė dr. Aldona šliūpaitė.

Mipęįjjne aukų surinkta 
$225.59, iš ju Alto centrui 
pasiųsta $215.59, nes $10

Boillis. Maspeth. N.Y.. 
Green. Orange, Conn. 
Vinaitis, Akron. Ohio, 
Chesnausky. Hollywood. Fl. 
Simmons, Chicago. III.. W.

buvo aukota Valiuko vado- Wasiliauskas, Watertown,
Conn., A. Ruby. 
Mas?..F. Milickis,

Brockton,
Waterbu-

Pastaruoju laiku Ona Dir- čia gyvena (neskaitant indė-! vauiamam rėzoliucijų komi- 
; velienė dažnai gieda ir dai- nų) 3,929,214 žmonių, ku- tetui. 
i nuoja švedų pobūviuose ir rių daugiausia gyventa Vir-1 Po minėjimo buvo pietūs, J rv. Conn.. A. Zinskas, Dor 
s bažnyčioje, švedai prašo, ginijoje — 747,610 žmonių, kuriems vadovavo Ona Me- , chester. Mass , Shaltman.

SIŲSKITE U.S. DOL Ką 
;K>VAXOMS PAZT.Mfi.TIMĄ pa- 
įrinkim.ui NAUJOSE SPECIA-
IOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 

."o* p-ein už ši patarravim i'

Kovo 16 d. bus Ohio Lie- kad ji daugiau dainuotų lie- Pagal JA.Y konstituciją, kišienė. Po vaišių visus link-
gyventojai surašinėjami kas smino jauna. akordeonistė 
10 metų. Paskutinis surašy- Rožė Antanaitvtė.

laisvajam pasauliui. Ispaniš-i tuvių Gydytojų draugijos tuviškų dainų, 
kai kalbėjo prof. Ernestas, metinis susirinkimas, kuria-! SLA 57 kuopos nariais ta-
Paršelis. Inž. Algis Rastaus- me dr. Balys Matulionis iš po Edvardas Meilus ir jo 14 mas buvo 1960 m. Jis rodo, Minėjimą reikia laikyti
kas tarė jaunimo vardu žo- Wallum Lake, R.I., skaitys metų amžiaus sūnus, bet jau kad tada JAV gyventojų pasisekusiu, nes šiemet ja-
dį — Už laisvę kovojam, paskaitą tema: Lietuvis gy- geras akordeonistas, Jonas buvo 179.323,175. šiandien me daugiau buvo dalyvių
Meninę programą atliko dytojas lietuviškoje visuo- Stankevičius ir J. šarkaus- tas skaičius jau prašoko 200 ir daugiau surinkta aukų.
jungtinis Rambyno ir Lietu- menėje. i kas. milionu. | J. M.

Hartford, Conn.. P. Chekai- 
tis, Cedarbury, Wisc., S. 
Juškus. Chicago, III.. P. Pe- 
leisa. Ozone Park. N.Y., L. 
Smilgas. Detroit, Mich., M. 
Jarašūnas, Rcsemont. Que.. 
P. Kundrotas, Baltimore. 
Md.. F. Shemanskv, Scran-

rašvkite
katalogu 
lams ir maistui!
Duokite DABAR užsakym 

VELYKOMS!

GRAMERCY
(įsteigta 1915)

118 R. 28 St. New York. N.Y.

rrnisu nemokam 
udek-
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Nauja šiluminė elektrinė JAV ir Sov. Sąjunga t

Muravoje prie Kauno nu- Mokyt 
matvta statyti nauja elekt- na: asai? 
rinę. kuri ne tik gamintų e- JAV. Mokinys 
lektros energiją, bet ir tiek
tų ka’štą vandeni, apšildy
tų butus. Ji būsianti du kar
tu didesnė už Kauno hidro
elektrinę ir 3 kartus už Pet
rašiūnų šilumine elektrine.

Kaip rengiasi Įamžinti

A. Žmuidzinavičių

Kultūros ministerijai ir 
Kauno miesto vykdomajam • 
komitetui pavesta pastatyti! 
dailininkui Antanui Žmui-' 
dzinavičiui Petrašiūnų ka
pinėse antkapi-paminklą. oi 
prie io memorialinio muzie
jaus Kaune — jo biustą, at
remontuoti šio muzieja 
pastatą. įrengti jame taip

iepė mokiniui j 
at-ie gyvenimą1 

atsakė t
Aurdt >. išnaudojimo 

kraštas", 
ai", pagyrė mo- 

; as i . ■ asa . u
aj ie S viefci Sąjungą.

"& •. ietų t ga,“ atsa
kė vienas iš gerųjų mokinių, 
't - , -1 i pi alenkti A-
meriką".

Komunizmas horizonte

"Tai si 
ir nedarbo

"Teisins

busn n kime aneseias 
ka I a. tai aiš iai ryškėja 
h i iz< nte įas. Iš
salės pasigi 1 alsas:

Drauge. nekalbėk ilgų 
M -iž' ožiu. Ka?’ u< sunrantate

: aL" i žodžius "komunizmas kori
jau? -zr,r>Tc."’’

pat dailininko amžininku ir j 
bendražygių, pirmųjų dailės i 
parodų dalyvių J. Zikaro. J. j 
Šileikos ir kitu kūrvbos skv-Į 
rius.

Kitos atitinkamos įstaigos 
įpareigotos paruošta ir išleis
ti monografiją apie Lietu
vių dailės draugiją, kurios 
vienas steigėju buvo Anta
nas Žmuidzinavičius. sukur
ti dokumentinę kino apy
braižą apie jo gyvenimą ir 
kūrybą.

Lazdijų rajono Seirijų 
miestelyje. kur gimė daili
ninkas A. Žmuidzinavičius^

zonte
P; anešėjas - įaisknu : 
"Tai isivaiz jamoji li

nija, kt angus susisiekia 
su žeme. ir juo jūs arčiau tos 
linij s, tu ji toliau nuo iū-

Lipčiau i medi

Sovietu pasienio sargybi
nis. paklaustas ką jis dary
tų. jei siena būtu atidaryta, 
atsakė: "Lločiau į medį. 
kad nebūčiau sumindžio
tas". . I

I

jo vardu pavadinti 
gatvių.

vieną 1

SOVIETU ANEKDOTAI

Kukurūzai

Atsimenate.

mėnulyje

kad Nikr.a ( 
Chruščiovas labai spyrė au
ginti kukurūzus ir ten. kame 
gamtinės sąlygos nebuvo 
tinkamos, štai Sovietijoj pa
plitęs toks anekdotas: 

Amerikiečiai išlipo mėnu-

Julius C. (Corky) Foster žuvo Vietname. Jis demonst
ruodamas savo pritarimą. JAV politikai Vietname ėjo 
pėsčias 300 myliu iš Welch. W. Va.. į marinu stovyklą 
LeJeune. N.C- Įsiregistruoti. Viršuje — jis ilsisi minė
toje kelionėje, apačioje — jis duoda priesaiką Įstoda
mas i marinus.

Lietuvos nepriklausomybės 
keliais

J. Vilu

rašinį, pavadintą ”Po mas- užsilikę buvusios carinės Ru- 
kolių kankintojų jungu" ir sijos archyvuose. Iš ten gau
ki. ūkininkas šliakys tardo- tomis žiniomis šis tas buvo 
mas negalėjo išsisukti ir pri-; išspausdinta 1921 m. Komu- 
sipažino. kad 1894 m. jo Į
namuose buvo susirinkę jam
žinomi apylinkės ūkininkai 
ir kiti. ir tada kilo sumany
mas įkurti Sietyno draugiją.

Anot rusų žandaių sura
šyto protokolo, Sietyno 
draugija pradėjo veikti slap
tai. Jos tikslas buvo sukelti 
Rusijoje revoliuciją ir at
kurti Didžiosios Lietuvos 

i nepriklausomybę.
Tos draugijos nariais bu

vo: Seinų kunigų seminari
jos nebaigęs ir Amerikon 
pabėgęs Antanas Mikas, 
gimnazijos nebaigęs Jonas 
Čėsna. gydytojas Petras Ma
tulaitis. studentas Pranas} 
Matulaitis. puskarininkis i 
Andrius Matulaitis. Jonas 
Kačergis.. Feliksas Vitkaus
kas. St. Slavickis, F. Sirutis,!

nisto kovo 10 d. nr. 5.. bet 
žinoma, ne viskas, kas mums 
dabar rūpėtų.

Taigi, jei mes praeitojo 
šimtmečio Lietuvos praeitį 
geriau pažintume, daugiau 
iš tos praeities žinių atsi- 
skleistume ir jas teisingai i- 
vertintume, tai nedrįstume 
teigti, kad niekas iš lietuvių 
tada nekėlęs Lietuvos nepri
klausomybės klausimo.

Lietuvos nepriklausomy
bės siekimas anaiptol nebu
vo numarintas su jos padali
nimu 1795 m. ir carinės Ru
sijos okupacija. Per visus 
carinės Rusijos okupacijos 
metus tas klausimas buvo 

laisvės troškimas vis
reiškęsis sukilimais, kova 
dėl savo spaudos ir kalbos 
teisių, prieš administracijos

Petras Bulviėius. .Motiejus P.rigPa'?,»- į°! «aloP ?!'!>': 
Radvilas. Jonas Lozoraitis s» Vilniaus. Seimas aiškiai 
ir kiti. Draugija palaikė ry
šius su SLA sekretorium A- 
merikoje.

Marijampolės žandarai 
tada sudarė bene pirmą po
litinę Lietuvoje bylą. kuri j 
buvo susijusi su Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimu.
Veik visi kaltinamieji buvo 
nuteisti po porą metų kalėti 
ir paskui ištremti į Viatkos 
guberniją keleriems metam.
Ištremti buvo šie: J. Čėsna,
Kačergis. And
gyd. Matulaitis, Kitiem jų 

j pavyko iš tos bylos išsisuk- 
į ti arba iš Lietuvos pasišalin- 
j ti. Jonas Kriaučiūnas gvve- 
j no Tilžėje, bendradarbiavo 
i ten spausdinamoje spaudo-

sis Vilniaus Seimas aiškiai 
ir viešai dar kaną pareiškė 
mūsų valstybinį ir tautinį 
idealą ir nubrėžė kelią, ve
dantį į Lietuvos nepriklau
somybę.

LABAI 1D0M0S 

ATSIMINIMAI

Lietuvių politinių veiks-' Štai 1897 m., 
nių paskelbti šie metai ko- eito šimtmečio 
vos metais dėl Lietuvos lais- Marijampolės žandarai su-;

Vokiečių laikraštis 
piegei paskelbė Himlei 

įdomių laiškų. Himler 
Į kaip žinoma, buvo Hitlerio 
specialios kariuomenės SS.!
siapt' -i - < icijos vėliau nisteris teisininkas Rapolas m. vasario z a. Kaz-
visos r.oliciio- vadas. ra ė- Skipitis savo atsiminimu ^uns Marijampolės apyhn- 

knygos Ntpriklausoma Lie? kertalstletls užėjo į zanda 
tuva įžangoje taip išsireiškėUžtinę n atsinešė lietu 

viu kalba kalendorių
...tačiau praeito šimt-

GESTAPO VIRŠININKAS 

APIE LIETUVIUS

Atsiminimus visuomet j- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinotnų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina........... $4.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL- 
FO VEIKLOS, prel. J. B.
Končius, 404 psl., daug 
iliustracijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI,
Antano Šukio atsiminimai iš
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 370 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to- 

kietais 
$3.75,

mas. 272 psl., kaina 
I

Dabar Lietuva pakartoti
nai tos pačios Rusijos, nors 
ir sovietais pasivadinusios, 
okupuota. Neabejotina ir 
konkretūs faktai rodo, kad 
rasai siekia ij- tų pačių savo 
tikslų, kurių siekė carų poli
tikos vykdytojai: svetimas 

Matulaitis I tautas, taigi ir lietuvius, nu- 
taurinti ir įsiurbti į savo pil
kąją masę. Nors to okupan
tai dabar siekia daug gud
resnėm ir žiauresnėm prie-!

• je. kuri buvo skilta Rusijos 
tai yra per- vaMomai Ljetuvaj 

pabaigoje,! Vinca. šl;ak}.s ūkininko 
T A V

kovota. nai savarankiški ūkininkai
Buvęs vidaus reikalu mi- “ j’Į besimoką sūnūs..

* 1897 m. vasario 2 d. kaž-'

užtekėjimo.

męs į savo rankas ginkluotų 
partiečių vadovavimą ir su
daręs tvirčiausią atrama

lyje ir pradėjo p engti alks- kellolika koncentraeijos ' 
tę. Pr.e jų pnejo menulio 
gyventojas ir klausia, kas 
čia daroma. Jam buvo atsa
kyta :

"Paraošiame žemę fab
rikams. namams statyti".

Mėnulietis susimąstęs ta
rė:

"Prieš dvi savaites čia bu
vo neaukšto ūgio. plikas.

anttrampanosis su kaipa 
nosies žmogus. Jis rakė. 
čia sodins kukurazus".

kadį

Ką reiškia gyventi

komunistinėj visuomenėj?

Atsakymas: Tai gyveni
mas. kur nieko netrūksta ir 
viskas veltui. Jūsų žinioje 
bet kokie butai, automobi
liai. mėsa ir kt.

Ir tuoj klausima? (j k <
vra mėsa,

"Noriu gyventi Sov. S-goj‘

' viršeliais
minkštais viršeliais .. $2.50-

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na ............................... $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ........................ $2.00

monėm, bet Lietuvos gvven-1 ATSIMINIMAI IR MIN- 
tojų sveikame kamiene lais-'TYS, Kazio Griniaus, I to-
vė ir nepriklausomybės vii- maSj 300 pst kaįna .......$2.
tis vistiek yra gyva. ir mes!
tikime, kad ji tokia išliks{ ATSIMINIMAI IR MIN- 
vėl iki nepriklausomybės JYS, dr. Kazio Griniaus,

Tar-

ragsejo
sušauktame, pirmajame lie
tuviu laikraštininkų suva
žiavime Scrantone, Pa.

Taigi, carinės Rusijos Lie
tuvoje gyvenusieji valdinin
kai. ypač žandarai, žinojo, 
ko lietuviai siekia, ir tomis

to-
vyklų. vienas žiauriausiu na
cių vadu. vykdęs karo metu 
žmonių deportacijas bei žu
dymus. .Jis 1945 m. sąjun
gini suimtas įsižudė.

Iš tų ■/. ' •?; i;
lietuvius..

Vienas ašytas 1943 m. 
rugsėjo 8 d. SS grupės va
dui, gestapo vyr. būstinės 
viršininkui Ernstui Kalten- 
brunneriui:

"Pritariu, kad būtų at- 
šauktas draudimas, kuris 
neleidžia turėti lytinių san
tykių estams ir latviams su 
vokiečiais, o taip ;;at vokie
čiams su estai- ir latviais.

"Aš noriu, kad tas drau
dimą- nebūtų atšauktas lie
tuviams. Lietuviai yra tauta, 
kuri elgiasi tąip blogai ir tu
ri mažai vertės kaip rasė. to
dėl tas atšaukimas nebūtų 
pateisinamas".

Mokytojas klausia moki-! Antra- laiškas rašytas 
ni: "Kame mūsų žemėj ge-i 1944 m. gegužės 11 d. bri-
riausia motinai gyventi. 
Atsakymą.-: "Sovietų Są
jungoj". — Kame geriausi 
pastatai?" Atsakymas: "So
vietų Sąjungoj". — "Kame 
geriausia valgoma?" Atsa
kymas: "Sovietų Sąjungoj".

Mokytoja- pastebėjo, kad 
paskutiniame suole sėdėję? 
mokinukas vei kia.

”Ko verki. Jonuk?" 
šia mokytojas.

Pro ašaras vaikelis 
kė:

klau-

atsa-

”Aš noriu važiuoti 
vietų Sąjungą“.

i So-

mečio gale ir šio šimtmečio 
pradžioje niekas to klausi
mo dar viešai nekėlė, nes 
visiems buvo aišku, kad mū
sų mažai tautai vien savo jė
gomis buvo neįmanoma nu
versti didelės Rusijos Sal
džią ir atkurti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę.“

■■ gados vadu: Kurtui Hintzei: 
"Per grupės vyr. vadą Jek- 

kelną sužinojau, kad Jūs 
gėrėte su lietuviu generolu 
Plechavičium iki antros va
landos ryto ir dalyvavote, 
pagal to ponp slaviškus pa
pročius. stiklų - daužyme į į 
sieną. I? viso Jūs pa mėgo te. j 
pagal žinias, kurias gaunu! 
iš Berlyno ir Ostlando. nei-j 
manomu i’- besaikišku būdui 
alkoholi. Todėl uždraudžiu 
Jums bet kokį alkoholio 
vartojimą iki 1944 metų ga-

i b

domas pasisakė, kad kalen-; ... , . . . ,
donų pirko iš škaplieminko alnl0rn,ls femdamiesi net by-«-* * crn o m oia hnfvivt ome nv
Adomo Smolensko. Šis kvo
čiamas pasakė, kad kalen
dorių gavo iš Petronėlės Lie
tuvninke?. Kratos metu žan
darai pas ją rado 190 egz. 
įvairių knygų lietuvių kal
ba. Tilžėje spausdintų. Čia 
pat užtiko ir laišką, rašytą

Ano meto carinės Rusijos iš Amerikos Vinco Šliakio, 
vidaus reikalų ministerijos kuris, gimnazijos nebaigęs, 
valdininkija buvo kitos nuo- žandarų persekiojamas dėl 
monės apie lietuvių tautą ir spaudos platinimo, pabėgo 
neabejojo, kad lietuviams į JAV. Tada iškrėtė ir Vinco 
savos valstybės mintis nėra tėvo ūkio sodybą. Čia rado 
ne tik svetima, bet ji yra ug-' Vienybę Lietuvninkų. C'ki- 
doma ir jai įkūnyti veikia- ninką, rankraščių apie sun- 
ma. : kią lietuvių tautos padėtį.

Fayette, Miss.. neimu vadas Sharles Evers rinkimuo
se nušalėjo net 6 baltuosius varžovus.

udarinėjo lietuviams uz 
atkurti savąją 

nepriklausomą valstybę.
Buvęs Vilniaus guberna

torius Trockis (1897-1900 
m.) pasityčiodamas kartojo, 
kad lietuviai, svajoja suda
lyti savąją didžiulę valsty
bę. Jo apskaičiavimu, rasų 
valdžios agentai suimdavo 
iki 50 tūkstančių egz. per 
metus gabenamų per sieną 
iš Tilžės knygų. O vėlesniu 
metu buvęs Vilniaus guber
natorius Sviatopolk-Mirski 
įtikinėjo savo valdžią, kad 
"mums reikia leisti lietu
viams jų lotyniškai lietuviš
kas raides dėl to. nes nė jo
kia galybė negali suturėti 
vis kasmet didesnio lietuviš
kų knygų platinimosi“.

Gubernatorius Sviatopolk 
-Mirski ir Trocki nebuvo lie
tuvių draugai, o tipingi caro 
atsiųsti Lietuvos rusintojai, 
lietuvių tautą pasmerkę nu
tautėti. susilieti su rusais.
Bet ir jie buvo Įsitikinę, kad 
lietuvių spaudos uždraudi
mas neatsiekia tikslo, nes 
lietuviai yra nepalaužiami 
šia priemone.

Dar 1896 m. gegužės 1 d. 
Lietuvos socialdemokratų iš
leistoje pirmoje programo
je jau buvo pasisakyta už 
Nepriklausomą Lietuvą.

Marijampoliečių Sietyno 
byla vra mūsų netolimoje; 
praeityje buvęs istorinis įvy
kis, iki šiol dar vis tinkamai 
neišgvildentas ir neįvertin
tas. Tos bylos pėdsakai yra jįrrr

tu siekimu

PROF. Z. IVINSKIO 

MOKSLO DARBAS

Buvęs Vytauto Didžiojo 
Universiteto Kaune profe
sorius Zenonas Ivinskis šiuo 
metu dėsto Lietuvos istori
ją Bonnos universitete V. 
Vokietijoje.

Ryšium su 50 metų sukak-

II tomas. 336 psl. kaina $5.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas,

! 320 psl., kaina $3.50, II to- 
j mas 282 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1S5O metų atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3. 

GYVENIMO VINGIAIS,
tim nuo Lietuvos nepriklau- dr. P. Kalvaitytės-Karrelie-
somybės paskelbimo, prof. 
Z. Ivinskis skaito 1918-45 
m. Lietuvos ir taip pat Lat
vijos bei Estijos istorijo

nes, 360 psl,. kaina . .$3.50.

VIENIŠO
GYVENIMAS

ŽMOGAUS
(anie Dėdę

kursą. Be to. jis rašo vokie- Šerną), Antano Rūko, 206
čių kalba veikalą apie tų tri-jpsl., kaina .......................$2.
jų Pabaltijo valstybių ne
priklausomybės metus. KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tam savo svarbiam dar
bui daug medžiagos suran
da Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijos archyvuo
se ir naudojasi kitais jam 
prieinamais šaltiniais.

Taigi, lietuvių mokslinin
kai. kad ir kitur gyvenantie
ji ir svetimuose universite
tuose dirbantieji, yra pasi
ryžę savo darbais atžymėti 
šiuos lietuvių tautai sukak
tuvinius metus taip. kad ju 
mokslinis žodis išliktu il
giems laikams ir atskleistų 
pasauliui tikrą Lietuvos tra
gedijos istorinę tiesą.

J. Viki.

(apie Salomėją Neri), 
•onėlės Orintaitės, 234 psl..
kaina ............ ............ $3.

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

SIAURUOJU TAKELIU,

K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
kaina ................................$2.

ATSIMINIMAI APIE
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienes, 88 psl.,
kaina ................................$1.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina .................................$5.

Išrašykite
KELEIVI

K-
na

ŽVILGSNIS Į PRAEITI
Žuko, 476 ps kai-

$5

Visos šios knygos yra gra
liai įrištos.

Tas knygas gaiite gauti 
Keleivio administracijoje

savo draugam '636 B;rtįy’'- s»
0 Ma«s. 02127).

L-
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MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

VASARIO 16-TOJI 

PRANCŪZIJOJE

Prancūzijos Liet. Bend-

BALTŲ KALBOTYROS 
KONFERENCIJA

VVATERBURY, CONN.

Me* amerikiečių spaudoje

VVaterbury Republican irPirmoji konferencija spe-
ruomenės krašto valdybos į cialiai balių kalbotyros VVaterbury American vasa- 
vasario 18 d. surengtoji klausimams JAV įvyks š. m. rio 22 d. išspausdino ne
šventė buvo pradėta pamal-Į balandžio mėn. 5 ir 6 dieno-, trumpus lietuvių suruoštos h 
domis. Mišias laikė ir šven- mis Pensilvanijos v alstybi-; demonstracijos aprašymus. h 

niame universitete ( Penn- StratyWiiai^papuošti didelė- 
sylvania Sta e Uni .crritybtsijg ęwRt*aukomis. Po viena 

Ajr '
i. ■

tės reikšmę apibūdino vys
kupas .J. Gounet, Paryžiaus 
arkivyskupo padėjėjas. Iš
kilmingame susirinkime da
lyvavo būrys prancūzų vi-į 
suomenininkų, jų tarpe se-Į 
natorius gen. J. Ganeval 
(buv. karo attachė Baltijos 
valstybėse, dabar Prancūzi- 
jos-Belgijos draugijos pir
mininkas), ambasadorius G.

University Parn. Pa. 
Šių konfeti

arašyta, kad lie-
enciją suokto-:----- nepriklau-

nizavo. išuavo reikiamus fi-! atstatymo paskel-
, nansus, sukvietė -paskaitoj ‘į1™ «» “• P.lk.rt“°'l

ninkus, pa, uo.-ė ir atspaus- daml taikos budėtojų - de-l 
dino gražias nogramas _ tnonstraciją.Po tokita:Zy-
vienas žmogus. Tai prof. dr. ka,t«Je ~I
WiUiam R. Schmalstieg, ku-l lietuviai remia kovų Vietna- 
ris dabar profesoriauja ta.l me prieš komunistus ir rei- 
me universite' . Jis. kaip žide la Tournelle, mgsr. P. me univereife.f. ji5. kaip ži. kalauja laisves komunistų 

Ramondot (Prancūzijos sve- nQma J pavergtai Lietuvai Kita
timsal,u sielovados (l.rekto- strai h, b, aibiniais grupė desineje - taikos sa- 
nus), Milašiaus Bičiulių klausjmais_ ;a ., t kaltu liniukų, priešingų Vietnamo
draugijos vicepirm. A. Sil- R Damfcl.;fcu ir A Kli.j karui .....................
vaire. Dalyvavo latvių, estu mu Rara ,ntro(iuk. Laikraščiai cituoja de-

P'tl V1(L Eul.°P?? tion'to Moderr'Lithuanian. monstracijos vadovę Liviją
egzilų atstovai Menmeje o su A K|iml. (aii) , j., Gausienę, kuri tarp kitko
programoje dalyvavo jau-, thuanian Rea<ler for Self-į Pas?k;^:, T3? Pats P,,esas- 
nas pianistas J. Soriano. Is- ,nstluction Xeseniai -is .kuris 1941 n 194o m. paver 
Kilmei vadovavo Prancuzi-
ios LB pirm. kun. J. Petį 
sius.

zi-i .. . • " , ,i į-lgė Lietuva dabar žudo A-įsvertes i angb kalba dideli16 f-“"”
•*°- rAi,.!;,;. ./ menkos vyrus P. Vietname,prof. Lndzeiino \eikala a- .. . a ,Vasario 23 d. VVaterbury

— Tegul bus pagarbintas 'dėjau, ale savo akimis indi-
šventas Kazimieras! jonus mačiau.

— Penčiai ji garbini, tė- — as kalbu ne apie
ve ' amerindus, tai yra, ne apie

pi
pie baltų kalbas, kuri leis 
didžiulė olandu leidykla.! _ . , . .
Šio veikalo išleidimui' LFl°>8e Gudausko straipsni a- 

i paskvrė paramos, už kuria P,a A’eks« ?.r,E*vl« tars1,U8 
! prof.' Schmabtieg vra LF la- >? !dc’° « d,de1^ nu»Uauk?- 

Vieni Įžymiųjų latvių P°-i bai dėkingas 1 Garsys šiuo metu kariauja
etų yra Janis ir Aspazija! . , j Vietname prie Khe Sanh,
Rainiai, šiemet vasario 16 j Šioje baltistikos konfe-Į kurią komunistai ruošiasi 
d. sukako 100 metų, kai As-į rencijoje dairaus apie 15 j pulti didelėmis jėgomis, o 
pazija gimė. Ta proga Rai-! kalbininku :s keliolikos j Livija, gyvendama VVater- 
nio-Aspazijos fondas, kuris! universitetų. Iš lietu-; būry. kiek išgalėdama veda 
leidžia Rainių kūrinius kito-5 viu (1alvv ama prof. Salys, kovą prieš komunizmą ki-

American išspausdino Ge-

ASPAZ1JOS ŽENKLAI

mis kalbomis, išleido ženk-' prof. Klimas ir L. Dambriū- tomis priemonėmis.
leli su jos atvaizdu ir įrašu: nas- Dalyvauja taip pat prof. 

v 1-1 ,--i. •«> * Amerikos indėnus hpt anie’Latviesų dzejnieca Aspazi-, Sennas. Is latvių dalyvauja
Rodei penelai. •- . - - 1 . £atvįan noet isgS-1968 1 trvs kalbininkai. Kiti visi v- Stasio Bačkio nuotrauką suta klasta. kurgvveno musui -ld- i-aman ^oei įsma., . ... •, ’ • v ..... * .

— Bažnyčios skilta jam * krašks vadinėsi Kaina už 4 ženklelius 25 ra amerikiečiai, besidomi trumpa biogrfija ir pazyme-
diena jau praėjo, tėve. Tai 'a«lnas*, centai Ju ,ima ti iš o , baltų kalbotyros klausimais,, jo, kad jis kalbės vasario 24
buvo kovo ketvirta. Į o jo gvv^ni Akmentmi. P. O. Bo, 48. Tarp ju.vra vynas iš geriau-, d. Lietuvos auksinės sukak-

1 J r, « . zsoioo šių JAv kalbininkų prof. di.( ties minėjime, pranešta ir
Eric Hamp i? Chicagos uni-'minėjimo programa, pri 
versiteto. Dalyvauja prof e-į minta, kad trečiadieni lietu- 
soriai taip pat iš Harvardo,; viai surengė demonstraciją

VVaterbury American va
sario 23 d. išspausdino di

— Reiškia, pražiopsojau? Dorchester, Mass. 02122._ . _ .. ‘tojai—arijais ir iranėnais.;
. — Taip, teve, pražiopso- _ Nu toj kas t0,

..... — Tenai, tėve, šiandien
~. ne a' cia maltas, vadinamoj Indijoj, yra iš gi- 

Maiki. , jjog senOvės likusių šventų taip tikėjo. Pasakų apie pa
Ir ne as, tėve. j knygų. Pati seniausia iš jų šaulio atsiradimą yra viso-

— As tau pasakysiu, Mai- vadinasi ”Rig-Veda“. Sa- kiu. tėve. Senovės graikai , A , .. , ,
ki. kad čia kalti mūsų va- koma. kad ji buvo parašyta aiškino ši dalyką taip: Iš baltų kalbotyros^ prusu, lie- tos Lietuvos kančią, kad va- 

dar apie 6000 metų prieš pat pradžios nebuvo nieko, tuviu, latvių kalbų klausi- sano 16 d. prie miesto rūmų 
Kristų. Tai yra seniausias tik vienas Chaos (netvar-, Penkin' paskaitos bu: 
šventraštis pasauly, tėve. O ka). Tas Chaos vedė Naktį.i 'k.'jamos lnuani.-

Iš tos santuokos atsirado, tikai.

_i Princetono, Vale ir kitų uni-į priminti JAV vyriausybei ir 
versitetų. i visiems amerikiečiams 1940

Paskaitose bus svarstomi m. į Sovietų Sąjungą ijung-

Londono policininkai saugoja JAV' karių klubą. į kurį 
neseniai buvo mesta bomba, žmonių aukų nebuvo.

PASKUBĖKITE — JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI!

KĄ RAŠO 1968 M. "KELEIVIO“

Ka/endorius

duotojai. Mušdami komu
nistus, jie pamiršo pagarbin
ti šventą Kazimierą, vienin
telį Lietuvos patroną. Aš ži
nojau, kad jo šventė būna 
pavasarį, kai gyvatės prade
da lįsti iš po sniego, ale ne
žinojau. kurią dieną. Lietu
vos vaduotojai turėjo mums 
apie tai priminti. Dabar pra
žiopsota tokia svarbi šven
tė. Tfu!

— Bet kodėl tas Kazi
mieras toks jau svarbus? 
Juk tas karalaitis nieko gero 
mūsų tautai nepadarė.

— Maiki, aš jau matau, 
kad tu nori ginčvtis su ma
nim. Ale aš tau pasakysiu, 
kad dabar gavėnia, kaip ii 
šventas laikas, tai aš ginčy
tis neturiu akvatos. Verčiau1 
kalbėkim apie tai, iš ko bū
tų daugiau Ponui Dievui 
garbės. Vot. pasakyk man. 
kaip buvo svietas sutvertas. 
Kas atsirado pirma: višta ar 
kiaušinis ?

— O kokia iš to būtų Die
vui garbė?

— Tai kaip tu rokuoji, 
Maiki, kas mūsų sutvertojui 
geriausia patinka?

— Aš nežinau, ką tėvas 
vadini mūsų sutvertojumi. 
Juk jų yra daug.

— Kaip tai daug? Juk 
Dievas tik vienas ant svieto. 
Taip ir mūsų klebonas per 
pereitas Kalėdas aiškino.

— Tai jis, matyt, aiškino 
jums apie krikščionių Dievą, 
kuris buvo paskolintas iš žy
dų. Bet kitų tikybų kunigai 
kitaip aiškina.

ar žinai, kaip "Rig-Veda“ 
aiškina pasaulio atsiradi dangus ir žemė. Dangus va 

dinosi Urano vardu 
—Gėja. Pasaulio tv 
dabar perėmė iš Chaoso 
savo rankas Uranas. Iš Ura-', prieinamas viso 
no ir Gėjos gimė Kronos' kalbininkams, 
(laikas). į Tai didelis prof

— Nu, tai čia nieko saui liam Schmalstieg 
pasaka. į vertas gėrėvmosi.

buvo iškelta Lietuvos vėlia-
5 va. kad maioras ir guberna- 
! torius išleido proklamacijas 

Visos paskaitos ir moksli-j ir vasario 16-ja paskelbė

pasaulio

mą;
— Nu. o kaip?
— Jį sukūręs dievas Pra- 

japati. Jis pats pavirtęs pa
sauliu.

— Ar tai jis ir Adomą su 
Ieva sutvėrė?

— Adomas ir Ieva — tai
žydų Maižiaus ar Mozės pa- — Graikų mitologija, tė-J bei dėkingumo, 
saka, tėve. Kitos religijos ve. yra daug aukštesnė iri
aiškina dalykus visai kitaip, pasižymi gražia fantazija.'
Pavyzdžiui, pas egiptiečius Bet seniau mitologija buvo! 
pasaulį sukūrė dievas Pta. į žmonių religija. Žmonės to-Į 
kas reiškia saule. i kius dievus garbino ir statė1,

dr. Wil-i 
darbas, | 

pagarbos1

k.l.a.

skelbimo sukakti, ypač iš
kilmingas minėjimas buvę 
Hartforde.

— Ar tai tiek daug yra 
dievų ant svieto?

— Jų yra dar daugiau, tė
ve.

jų garbei didingas švento-j 
ves. Tie dievai darėsąmoks-. 

(lūs vieni prieš kitus. nuvei'S- i 
Į davo vieni kitus nuo sostų

— Ir visi jie tvėrė pašau-j ir taip toliau.
liūs? j — Sakai, dievai keldavo

— Ne. tėve. ne visi. tikt revoliucijas?
patys galingiausieji. Pavyz-Į — Keldavo, tėve. Pavyz

džiui. dievas Uranas nužudė 
trejetą savo vaikų. Motinai

30 įvairių dievaičių bei dei- Gėjai pagailo jų. ir ji prikal-
rejo

senovės lietuviai tu- 
apie 10 dievų ir apie

vių. bet pasauli išperėjo tik 
vienas Praamžius. Pas chal- 
dus pasaulis atsirado dar ki
taip. Vyriąsias jų dievas 
Bei perkirto moterį Omarką

b;no kitus dievus, kad sukil
tų prieš tokį žiauru tėvą. Jie1 
sukilo ir nuvertė jį nuo sos-: 
to, kuri tada užėmė dievas i» I
Kronos (laikas). Vėliau

i dvi dalis ir iš vienos dalies dangų ir žemę užvaldė die-
padarė Žemę, o iš kitos — 
saulę, žvaigždes ir mėnuli. 
Bet matydamas, kad žemė 
neapgyventa, jis nukirto sau 
galvą ir liepė kitiems die
vams sumaišyti jo kraują 
su smėliu ir iš tos medžiagos

AUKOS TAUTOS 

FONDUI

Informacijų apie Lietuvo: 
bylą skleidimui stiprinti 
į ypatingųjų Tautos Fondo 
rėmėjų eiles pastaruoju me
tu įsijungė:

Emilius Skinkys iš Santa 
Monica, Calif. (Metinis įna 
šas 50 dol.), Petras Maldei- 
kis iš Cicero, III. (25), Onr 
Geležūnienė iš Clevelandc 
($45). Ks. X. Kaunas iš Chi- 

J. Skorubskas 
$25), prof. J.

Kuprionis iš Ruston, La 
(jau ketvirti metai po $25). 
Pakartojo $100 įnašą Brigh- 
ton Park (Chicagoje) LE 
apylinkė.

( cagos 
iš Chicagos

Jo turinys toks:

1. Žinotini 1968 metų dalykai.

2. Kalendariumas, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado 

pirmieji gyventojai.

7. Kad nepamintume mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

11. Apie d-rą S. Matulaitį —100 metų nuo jo gimimo.

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralu* dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karų Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai laužo celibatų.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. Ateiviai iškėlė Amerikų.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

26. Patarimai: (1) kaip kovoti su sodo kenkėjais 
ir ligomis; (2) Kaip naikinti maisto kirmėlaites; 
(3) Kaip plauti pagalves; (4) Kaip išvalyti brūžų 
(pielyčių); (5) Kaip tręšti vaismedžius ir daržo
ves ;(6) Kaip padaroma* limpamas popieris mu
sėms gaudyti, ir kt.

— Nu, o kaip jie aiškina?
— Tėvas gal girdėjai ka- kirstų s-au galvą 

da nors apie Indiją, ar ne? i _ Aš netikiu

vas Zeus (šviesa). Jis turė
jo apie tuziną vaikų, ir šita 
šeima įsikūrė Olimpo kainoj 
viršūnėje. Tenai buvo Zeuso; 
sostas. Taigi matai, tėve,'
kad seniau pasaulio ir dievų Sam pavyko
atsiradimas buvo visai ki- streikuojančius Los

t

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knyn
rtRORO IR VERGIJOJ 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

sutaikyti 
\nijeles

padaryti žmonių ir visokių taip suprantamas, negu da- laikraščiu Morning chronicle ir Joje smulkiai aprašyta 
bar krikščionių kunigai aiš- Evening Eviminer tarnautojus bolševikinio teroro sistema, 
kiną. O toliau bus dar ki- »u daibdauiti> ir tuo bud u baig. Įog vergų stovyklos, kuriose

ti 52 diena- užsitęsus; streiką, kentėjo ir ŽUVO mūsų
pagyvensim, Mai- streikavu-o b laimėjo po siu broliai, seserys, giminės ir

ir matau, ki, ir pažiūrėsim, ar bus ki- savaitėj per du metus ir per tre draugai. Knygos kaina —
, čius po si?

gyvūnų.
— Bet ar galima tikėti,

Maiki, kad Dievas pats nu- taip.
! — Nu.

— Šiur, Maiki, ne tik gir-, kad tėvas netiki, bet chaldai taip, ar ne. 75 centai.

Be to, Kalendoriuje yra daug gerų eilėraščių, yra ir 
nuotraukų.

Kalendoriau* kaina $1.00 

Redagavo Stasy* Michelsonas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratų 

už "Keleivį“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 

ne* šių metų kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

KELEIVIS

t ■ 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127 - -

t I
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PRANAS MAŠIOTAS

Vandens lašelis
(Tęsinys)

Netrukus pasidalijom Į dvi dalis: vierri pakeliui įsi-j 
sunkė Į ūkininko šulini, kiti — ir aš su 
gilyn ir tuoj priėjom tok: kietą :‘:-:rS s 
būdu negalėjom pro jį prasimušti. Ką 
dom šliaužti tuo kietuoju

Šliaužėm. šlaužėm ir nepasijus :::. 
vandens ploteli. Vanduo tyras, kaip stii 
tik atkeliavę lašeliai, per žemės s <s. 
gražiai išsiprausė, tyri buv m. kai
aukštvr.: >\\e?u. matvti n.-.;

Kur mes. vyručiai, patekom .

Marinas Michael John.soa (kairėj) su savo tėvais 
Grand Island, Neb» aerodrome. Jis per klaidą jau du 
kartu buvo paskelbtas žuvęs.

TURI PINIGO, BET 

BLOGAI MAITINASI t Teisės patarimai

leidome^ 
. ie :u

kaip
Mykolas Vaitkus

Jei mūsų kūnas negauna 
visų jam reikalingi] medžia
gų. tai jis badauja, skursta. 
0 kad kūnas "-autų visko 
pakankamai, reikia valgyti 
gerą ir Įvairų maistą. Val
gant vienodą maistą, gali: 
jam pritrūkti vienos ar kitos1 
medžiagos.

Netektų stebėtis, kad ne- 
• pakankamai gerai maitinasi 
’ neturtingi žmonės, bet že

mės ūkio departamento ty
rimai rodo. kad ir pakan 
karnai pinigų turintieji ne 

1 moka tinkamai maitintis.

Advokatė M. šveikauskienė sutiko 
kyti j Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausinius ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Iatike reikia pabmėti. kad esate Keleivis 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesios §iMo

Klausimas

s t a es.

— Gi i šaltini. Prašom augštyn ir tekiau Į savo kelio- į 
nę: paskui jus atkeliauja daugiau tokių lasų reik ir jiems! 
vietos duoti.

II

Iškilau augštyn ant pat vandens paviršiaus. Dairausi, 
kas aplinkui matyti. Mūsų šaltinio būta klonyje: iš trijų 
pusių buvo šlaitai. Į ketvirtąją griovys vingiavo. Į šaltini, 
Įstatytas bosas be dugno, aplūžusiais šulais. Pro šulų spra
gas sruveno iš šaltinio vanduo.

Saulutė šyptelėjo — 
ir žemužė juokias; 
džiaugsmas pasiliejo 
ir su iirdžia tuokias.
O jinai, kvailutė, 
kaip varpelis skamba, 
verčia linksmą būti 
net seneli rambų, 
lr asai šypsausi.
O kodėl — kas žino? 
Na, tiek to! Ragausiu 
lengvo džiaugsmo vyno. 
Ir taip jausiu ry škiai: 
Dieve, kaip man gera! 
lyg tai peteliškei 
ten ant rožių kero.Klausiu — kur bėga? Sako — į griovį, o griovys ve

dąs Į upelį. Gerai, sakau, ir aš į tą upeli atbėgsiu, tik noriu 
dar čia kiek pasilsėti, pasidairyti. Žiūriu — takeliu žemyn
ateina moteriškė. Gerai, sakau, pažiūrėsiu, ką ji čia darys, ■>
ką gera pasakys. Gi, vyruti, tik pliaukšt kibiru Į šaltini 
ir iškėlė pilną kibirą vandens. Kartu ir mane.

Išsikėlė ir nusinešė. Parsinešusi supylė i puodą ir 
ant ugnies pastatė. Ar pavydas liga

M. Šveikauskas. Attorney at I av.. 
Co-operative Bank Plaza 
1884 Centre Street 
Boston, Ma*s. 02132

I Ką dovanoti?Departamentas ištyrė 7, i
į 500 šeimų ir rado. kad tik- Prašau man patarti, ari 
pusė jų pakankamai maiti-:man apsimokės kelti bylą! Jeigu yra reikalas ameri- 

Įnasi. Dažniausia jų maiste į buvusiai mano darbovietei į kiečiui padovanoti knygą. 
| trūko kalcijaus, vitaminų A i už akių sužalojimą, jei tai Į-j tai Keleivio administracijo- 
ar C, kurių daugiausia gau-'vyko prieš aštuonerius me-i je galite gauti šias tinkamas 
na iš pieno gaminių, daržo-1 tus. ■ knvgas:

Tundra Talės, Manyland 
Books leidinys paaugliams

viu ir vaisiu. i 1960 metų pabaigoje dir- 
Įdomu pastebėti, kad tarp j bant fabrike ir įvykus nelai- 

! nepakankamai besimalti-į mingam atsitikimui, tam tik- pasiskaityti anglų kalba a- 
inančiu vienas iš dešimties tais chemikalais man buvo! gyvenimą tolimoje iiau- 
iuždirt net SIO,000. Tiek išplikytos akys. Fabriko gy-į r«j«» 175 pusL kreidiniame 
I uždirbant, tikrai galima pa- dytojas, ne akių specialistas, popieriuje, kietais viršeliais, 
isirinkti toki maistą, kuria- man suteikė pirmą pagalbą, 
į rr.e netrūktų to. ko mūsų or- Kitą dieną aš buvau pasiųs- 
i ganizmui reikalinga. = tas pas akių specialistą, ku

ris. mane apžiūrėjęs, prira
šė vaistų. Po trijų dienu ga-

~ .. Įėjau grižti i darbą, bet man
parūpina gamina. Turėtu-

Čia gal daugiausia kaltos 
šeimininkės, .kurios maista

kaina $5.00.
Timeless Lithuania — pa

rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne-
pa.upma gamina. x urėtu- buv0 prirašvtj akiniai (prieš mokantiems lietuviškai, bet 
me visos daužau domėtis, į akini §iakj norintiems susipažinti su
ko ir kiek duoti savo seimos . . . _ ™ rut,™, . , , ...... metais, kai man reikėjo pa-1 Lietuva.

■ ? P"e keisti akinius, dakta,--
tik pilvus unkimstu. betm

ir jų suvartotas maistas ati
tiktų organizmo reikalavi
mu- -avo sudėties atžvilgiu.

as, pa
tikrinęs mano akis, rado. 
kad mano kairioji akis be
veik nieko nemato: užden
gus dešiniąją aki. viskas at- 

. siduria rūke. Dabar aš bi- 
i jau, kad mano ir dešinioji 
akis gali nustoti regėjimo.

>

Po žeme buvom gerokai atvėsę, tai iš pradžių labai 
malonu buvo atšilti. Bet ugnelė kaitino vis smarkiau ir . Tęsinys
smarkiau, pradėjo būti mums pagaliau per šilta. O čia dar
ta moteriškė privertė Į puodą lapų. bulvių, lašinių — taip Esant Įkyrioms pavydo i- jo pergyvenimus, argumen- gyventojų
pridrumstė. jog mes. lašai, vos vienas kitą begalė jom ma- dejoms, užplūsta mintys a- tacijas. pergyvenimų stipru-' jg, o ^tu
tyti. Pagaliau puodą dar daugiau pridengė. Tuomet ėmėm nie žmonos ar vyro “neišti- mą. jausmini išraiškingumą.i ~

' x - - - - - - - - - ■ Pasak Kuznecova. čia nie-nerimauti, pradėjom tartis, buri 
dėjus.

,,. i: •, * ;.U.rtG1.: rtaų> via Ras pra kimybę“. Tos mintys atsi
randa prieš žmogaus norą, 

• jo valią. Jis supranta, kad 
tai netiesa. Kad žmona išti
kima. mylinti vaikus moti-

J

DAUGIAU ABORTU.
NEGU GIMDYMU

Fabriko daktaras man jo- 
Kui taip via? Nagi Sovie- kio pažymėjimo nedavė, aš 

, tų Sąjungoje. Ir taip sako.jo ir neprašiau, nepagalvo- 
I ne kas kita. o komunistė La-! jau apie galimas pasekmes.
riša Kuznecova. Vienintelis irodvmas būtu

Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl.. kaina $5.90.

“The Herdvrran ir»d the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės V 1kaina $3.95.

*TJthvaman Qnartet* (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsfcer»is :■ ’ Šeinius), 
209 psi., kaina $ 1 -95.

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl., 

viršeliais

. tas receptas. Kun man pnra-
Mask\ oj gimdymai nukn- akių specialistas, pas ku

to iki 11 vienam tūkstančiui, n- mane buvo nusiuntęs fab-į kaina minkštais 
viso;, sovietijoj ,.jko daktaras. Kai mano a-i $3. kietais $4.

kys buvo sužalotos, aš jau- Introduction to 
turėjau 61 metus. Už metų! Lithuanian. parašė Damb- 

1 Klimas ir Sehmal-
didžiausias

tur via 34. modern

gus^rg^Tokiai^alvejais- ko nuostabaus, nes “mote-j aš išėiau iš tos darbovietės į! riūnas,
- g • J313 ryg dažnai dirba po 14-15 į pensiją. Toje darbovietėje Į stieg, 471

reikalinga psichiatro pata
rimas, gydymas ligoninėje. 
Visada reikia turėti galvoje

Taip burbtniavom. jog puodo dangtis š< kinėjo. Ne- 
kantresr įėji supyko, virto garais :: . Ai .ą palubę.
A s ir daugumas kitu lašų pasiryžom tą \ria r.emaionumą 

pažiūrėti, kas ri- t ri -ri.

paliųka sfo nei darbe, nei 
namtios. Blogėja nuotaika, 
mažėja darbingumas, vysto
si neurozė, šioje liguisto pa
vydo vystymosi stadijoje gy
dymas labiausiai padeda.

Kartą po bereikšmių psi
chiką veikiančių įvykių, mu
sijusių su neigiamais tarpu
savio šeimyniniais santy
kiais, gali atsirasti vadina
mosios pervertinimo idėjos.
Jos remiasi realia padėtimi.
Ligonis jau nebesugeba kri
tiškai vertinti savo pergyve
nimų. Prasideda pavydo ob
jekto sekimas.

T . , . „ j Pagaliau išsivysčius pa-
Ir nusisekė. Radau plyšeli n ėmiau >piau>t;s. .-j*; VV(jo kliedėjimo idėjoms, 

nušvito man akys. Vėl pamačiau šviesą. mėlyną dangų, žmogaus elgesys labai pa- 
Dairausi, kur aš. Gi ant to paties \ yruko noriem Mojuoja kinta. Liguistaspavydas vi- 
tas vyrukas dalgiu, rugius guldo, o per nori vandens lašai siškai nustelbia kitus etgė* 
garu tik verčiasi, tik verčiasi. Netrukus ėmiau ir išnara- sio motyvus, ligonių tei>d- 
vau Į orą: dar. sakau, ims ir vėl prarys, o to gerumo antrą niai ir išvados pasidaro ab» 
kartą jau nebenorėjau turėti. į kurdiški. Ne visi ligoniai pat

j jfekia šią stadiją, nereta?pa- >v
Viena kartą buvau pasiryžęs į žemės vidurius nuke- taloninis pavydas apsiriboja vėjais liguisto pavydo idėjos 

liauti. Šiaip taip pasisekė per kelis kietus sluogsnius per- vien tlk lkYno^13 idėjomis. < ątsirarria greta kitu atitin- 
sisunkti. Kuo giliau, tuo darėsi šilčiau. Pagaliau, patekau

-kentėti

na. Tačiau jis niekaip nega- tą faktą, kad asmenys, sergą 
li atsikratyti minties, kad ji 
“neištikima“. Ta mintis ne-

Moteriškė, turbūt, mūsų pagailo, nukėlė puodą nuo 
ugnies. Pankui supilstė Į indus. Į dubenis, ‘u: būt, kad grei
čiau atauštume.

r' -' susirinko žmonių būrelis ir ė ■ ■ tuos
dubenis šaukštais. Vienas vy. uka.-i . ' ~'_a\ o mane i
šaukštą ir netrukus apsižiojęs prarijo, kaip koks žaltys.

N'..ri ardė iau. nudardėjau i jo viduriu: 
iš vie ' , saus užkampi'1 i kitą. Iri '• 
bod< biauriau >
kau Į sali. be nepasiseks veikia ri 
skystimą, kurs krauju vadinamas. >u ; 
loniau buvo kaimynauti. Bet ir jis man 
ėmiau vėl ieškoti, kaip čia iš jo išbėgus.

i :ga: Kt uavau
ta Kel 
?. Err.t 
Patel 
k i a u j
U'i 1 Į

-1-
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U Į tO K i
iuo ma- 

usibodo:

psl
valandų. Argi jos gali ryžtis j išdirbau 15 metų. 
turėti daugiau vaikų, jei su j 
vargu ir vienam auklėti lai-! New Yorko valstija, 
ko nesuranda?“pataloginiu pavydu,

kritiški savo liguistų pergy-! Esamomis sąlygomis, sa- 
venimų atžvilgiu ir gali būti ko Kuznecova. netenka ste- 
pavojingi aplinkai:, savo bėtis. jei motervs daro abor- 
kliedėjimo metu jie gali pa- tus. kurie Sovietijoj yra leis- 
daryti nusikaltimus — suža- ti ir daromi veltui, 
loti žmoną ar vyrą, tariamą
jį meilužį ar meilužę, o re
tesniais atvejais ir nužudy
ti.

Taigi, gydytte būtina, ir 
ne vien ligoninėje. Iš ligoni-

nėra j 
. I

prastai suserga asmenvs su 
osichopatiniais charakterio 

nės išsirašęs ligonis privalo bruožais: Įtarūs, nepasitiki, 
dar ištisais metais vartoti nuolat abejoja, dideli savi-
neuroleptikus, pastoviai tar
tis su jį gydžiusiu gydytoju. 
Priešingu atveju liga atsi
naujina.

Kaip susergama liguistu 
pavydu?

Pataloginis pavydas gali 
pasireikšti Įvairiu psichinių 
susirgimų — šizofrenijos, 
priešsenatvinės psichozės, 
organinių galvos smegenų 
pakenkimu ^galvos smege
nų traumos, arterosklero- 
zės) — atve jais. Tokiais at

meiliai. Neretai šias savy
bes pagimdo liguistas cha
rakteris. O liguistą charak
teri. psichopatinę asmeny
bę, savo ruožu, paprastai 
gimdo blogas auklėjimas! 
Susiklosčius tam tikrom są
lygom. dažniausiai susiju 
šiom su šeimos tarpusavio 
santykiais tes savybė? ima 
ryškėti. Vis daugiau dėme
sin ("adedama skirti ne 
reikšmingiem gvvenirro fak
tam. Liguistas pavydas pa
mažu užvaldo visą žmogaus 
sąmonę, paliečia mastymą

- ,, . . . , .jausmus, valia, pagaliau pa
Patologiniu pavydu sergą kamam susirgimui budingų čia a?menVVn. Tačiau minė

pakitimu.

J. D.
j ir moderniausias angliškai 
į kalbantiems lietuvių kalbos 
į vadovėlis, kaina $7.

land of h«» 
Valiukas,

“Lithuania 
«roes,’

į kaina $4.7$
į Awakening Lithuania, e 

Manau, kad Tamstai pa- »tudy on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by

Atsakymas
parašė L.

tartina pasikalbėti su vieti
niu advokatu. Nors daugu
mas valstijų tuii statutus, 
kurie reikalauja ieškinį pa
tiekti per tam tikra laikotar
pi (pas mus Massachusetts 
šis laikotarpis buvo 6 mėne
siai, o dabar vieneri metai), 
Tamstos atveju tai ne^’^ėtų 
lemiamos reikšmės, nes pats 
fabrikas privalo turėti davi 
niu dėl Tamsta ištikusio ak- 
cidento. Jų prievolė buvo a- 
pie tai pranešti ištaigai, kuri 
rūpinasi industriniais akci- 
dentais. Faktas, kad Tams
ta esi pensininkas taipogi

Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J* B. 
Končius, iliustruota. 211 
psl.. kaina kietais vii Heliais 
$.4 00 minkytais $3.00

POPULAR L1THUANI. 
AN PECfPFS- r»ar»5ė hrrė 
Daužvardienė. kaina $2.50.

Kodėl kiaušinius laiko 

smaigaliu aukštyn?

Dėl to. kad kiaušinio
lemiamos reikšmės neturi.: d,Wa]y vra oro ląstelių. 
Tariau reikia neužmiršti, kurios palaiko kiaušinio 
kad reikės m.ediciniskai iro-j Įįviežurr.a. O jeigu mes tą 
dvtk kad akių vėlesnis su- kiaušini laikytume padėję 
gedimas yra surištas su tuo drūtgaliu žemyn. tai tos ląs- 
akcid^ntu darbovietėje, kun telės ^nli būti lengvai susra* 
Tamsta aprašei. : tintos.

Jei Tamstos advokatas! 
nutars, kad apsimoka kelti1 
ieškinį, jo darbas nebusi 
lengvas. Darbovietės drau-i 
dimo kompanija turės pro-

Kiek Taylor pelnė

iš Cleopatros?

Ta fibrų:
į vieną vietą, kur gerokai vandens lašų buvo prisisunkę, ligoniai praktiškai išlieka r
Karšta, biauriau kaip puode. Jaučiu, kad apačioje, po darbingi, jų protas neriu- Tačiau liguistas pavydas gali atsirasti ir palaipsniui, dimo kompanija turės pro- Ta fibrv :Ai atsiėjo 
rranimi vanduo smarkiai nerimauja — iš karščio ima garu j<enęia, todėl iš pradžių aji- gali pasireikšti ir kaip visiš- kai Įvairūs psichiką veikią'gos iškelti visokiu kliūčių. 42 mik d V gaminto-

tik švyst ir išmetė '’n^jniarns jie nesudaro li- kai atskiras susirgimas. Tai veiksniai, iš pradžių atrodę Tačiau aš manau, kąd šito- jas =avo j r , m'< o joje
. o-nnm mn labiau rtambinm vadinamasis paranojinis as- bereikšmiai, pastoviai kar-, kią bylą galima būtų laimė- vaidinusi E ? b Tavlor

menybės išsivystymas, kuris tojasi. | ti, jei Tamstą gydąs specia- tikisi iš to fi >^o uždirbti 7
nriklauso psichogeninių su- listas bus pasiruošęs koope- mil. doleriu. (V, gama tam

virsti. Tik, vyruti, kad sušniokš! Mane .. ------- -
iš gilumos j orą. Vos begyvas kritau žemyn i kažin kokį ? ^au pal
ežerą.

(Bus daugiau)
žinus žmogų ne tik darbe,

tosios charakterio savybės

bet ir namuose, įsigilinusį sirgimų grupei, šia liga pa-' (Pabaiga kitame numery) ' moti su Tamstos advokatu, tikrą pajam” pronentą).

v <
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Vietinės žinios
Bostono latviai pagerbia 

savo poetę
1

Ar Baltas jau nebere kalingas?

š. m. kovo 3 d. buvo kvie- kime.
mintu

kad mum* 
ar mus

kas

Kitoj vietoj yra minėta, 
kad latviai išleido savo Įžy- 
mios po etės ir dramaturgės 

: Aspazijos (tai jos literatūri
nis slapyvardis, tikroji pa-: 
varde vra Elza Rozenber- 
gaitė, ištekėjusi už įžymaus’ 
latvių poeto ir visuomenės 

py*- veikėjo Pliekšano, kurio li-į 
teratūrinis slanvvardis buvok ačiamas Balfo Bostono sky

riaus metinis nariu susirin
kimas, Į kun atvyko tik 8 as
menys. Buvo išsiųsta 100 
kvietimų ir apie tai buvo
pagarsinta spaudoje. Atro- darbui vieną 
do, kad šalpos darbas yra nueikime 
tik kelių asmenų, o ne visos susirinkimą, Kuris 
visuomenės reikalas. Dar ^k vieną kartą per 
liūdniau, kad ir mūsų dos
numas visiškai nusmuko.
Kiekvienais metais Bostono 
skyrius pasiųsdavo centrui 
daugiau nei 1000 dolerių, o 
šiais metais (1967) tik 600.
Kiekvieno tautiečio pareiga 50 000 doieriu palikimas 
rimtai susirūpinti ir paieško
ti to nuosmukio priežasčių. 1 
Vajaus metu visi buvo ragi- P1 °^a-

prasytų.
mes patys privalome kaip Janis Rainis) ženkliukus jos! 
savo pareigą atlikti. Nenu- 
tolkime nuo Balfo veikios. atžvmėti 
paaukokime tam kilniam 

kitą valandai
vieninteli Bostono latviai tos sukak- 

i vyksta’ ties proga kovo 9 d. YMC A 
met”slį salėje suvaidino Aspaziiosj 

Dabar Balfo susirinkimas- 1893 metais parašvtą veika-Į 
kviečiamas kovo 30 d. 7 vai. aidelote . o kovo 17 d.,
vakaro Lietuvių Piliečiu D-i * va*- latviu tautiniuos na-i 
jos patalpose So. Bostone. ' muos Sigorry St., Ja- 

Ąį ■ maiea Plain) atidaroma As- 
! pazijos paroda, kurioje bus 
Aspazijos išleistu knyeu pa-į 
vyzdžiai, nuotraukų iš josi 

Š. m. Vasario 16-sios šven-! gyvenimo ii- kt. Paroda už-!

100 metų gimimo sukakčiai!
<Ta sukaktis bus: 

kovo 16 d.). 1

i ta 
v,

Ne'.vtone gyve
nantis tautietis-lietuvis su

MERCEDES-BENZ

pigiau pas

Adomonį

!

Ekskursijos į Vilnių-Druskininkus
trims savaitėms

BIRŽELIO 5 d. (registracija iki 196S m. balandžio 25 d.) 

LIEPOS 10 d. (registracija iki 1968 m. gegužės 29 d.) 

LIEPOS 3‘ i. (registracija iki 1968 m. birželio 21 d.)

I
! Kelionė lėktuvu. nirmo.'

dvi

KAINA $ 820.-

•sės viešbučiai, maistas ir 
die.ij- Kopenhagoje.

pavėžiu ima i,

Grupių dy.lis ribotas — REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO

Trans-Atlantic Travel Service
399 \Yest Broadway 
South Boston. Mass. C2127 
Telefonas: 268-8764

daroma kovo 20 d. Atidarv-j TD A 
mo diena ją galima lankyti'narni ir prašomi remti Bai- , , , . „ . „ , , ,

fą. ir apie vaju buvo garsi- dare testamentą pagal kuri, nuo 3 iki 9 vai. vak.. o kito- 
narna ^nandoie her deia 8370 nama- banke pinigus n į mis dienomis nuo i vai. iki 9narna spaudoje, bet, deja. .. . - a i . ,
rezultatai buvo menki. klt« aP'e ’?-000 vertes tur-| vaL vak- 

Kai žmogus giažiai gvve-ita uzia'~ė, r'H:Tn> oieanizaci-) Parodos 
ni, esi sveikas ir sotus, atro- £ms: 2® ' Lletuv,l! Fon,iu'-i Alma Ba
do, kad daktarai ir ligoni-, 
nės yra visiškai nereikalin-į 
gos. bet kai susergi ir pa
tenki ligoninėn, tik tuomet 
pamatai, kiek pasaulyje vra 
kančių, dejonių ir nelaimin
gų žmonių. Panašiai yra ir

30'< Kennebunkport pran
ciškonams ir 20' < Putnamo 
seselėms.

Testamentą surašė bosto
niečiams gerai žinoma Ke
leivio ir Darbininko laikraš-

atidarymo metu'1 
tjanienė, Įžymaus!

socialdemokrato, buv. mi-l 
nistro Bastjans žmona. pasi-( 
dalins savo atsiminimais a-j 
pie Aspaziją.

čių Teisės skyriaus patarėja! 
advokatė Al. šveikauskienė.;su Balfu. Kai mes jo veikla! ~ x t ....; Testamento vvkdvtoiais pa-nesidomime ir negalvojame , . . o , ■ . - . T.‘ jiorvciunskirti 3 bostoniečiai Lietu- PARENGIMU

Bostono

TRANS-ATLANTIC MOTORS INC.
HYANNIS, MASS.
Telefonas: 775-4526 

arba SOUTH BOSTONE

TLANTIC TRAVEL SERVICEA”1-ri
390 W. Broadway 

Telefonas: 268-8754

Jieškniimni
i Ieškomi: M-iriit Mickyfė-Gri- 
nienė^ Juozo duktė. iš'-až:a\ -?<i 

i i Amerik:’ prieš P'mali oasau’i- 
! ni kara iš Baseinui apskr. Gir- 
- kalnio valse. Ražaičiu kaimo.

apie mūsų tautiečių kančias! 
ir vargus, imame manyti.! 
kad Balfas vra jau nereika-l 
lingas.

Iš Balfo valdybos apy
skaitų matyti, kad Sibire y-i 
ra dar labai daug lietuvių. Iš i 
Sibiro yra gauti 1303 laiš-t 
kai, kuriuose lietuviai pra-! 
šo Balfą gelbėti juos iš vai

viu Fondo nariai.
Dažnai mes lietuviškiems 

reikalams gailimės vienos 
kitos dešimtinės išleisti. 
Reikia gėrėtis, kad mūsų 
tarpe yra tokiu tautiečių, ku-’ 
rie savo darbais ir dosnumui 
nuskaidrina mus ir atgaivi- S 
na mūsų jausmus kilniems

’ Ji gyveno ( hicajgije. ištekėjo 
■ už angliakasio Griniaus, kuris 
> kasyklose ir žuvo. Ji turėjo 6 

KALENDORIUS dukteris (vardai žinomi tiktai 
_ . dvieju — Marijos ir Juzefos) ir -

Kovo li d. 3 vai. popiet vieną sūnų.
Jordan Hali salėje smuiki- ieško M Mkkytės Grinie- 
ninko Jz. Vasvliūno lietuvis- nės sesers duktė, 
kos muzikos koncertas.

GREITA P AGALE'A 
Nenusimink, (rausi pagalbą. 

.Vaistai, kūme bn\o ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, ranku.! 
koju nutirpimo ir skaudėjimo! 
jau vra l

I uo jau siusk ši skelbimą ir 
sava vardą antrašu, ir mes ; 
atsiusime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North s,a.. P.O. Bov 9112 Į

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už §2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV. 
Kanados ir Pietų'A merikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 

i organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

Kitos tokios knygos neturime.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją Įsigyti.

.Pinigu? siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Kovo 24 d. 4 Vai. popiet 
o. Bostono Lietuvių Pil. 

Dr-jos III aukšto salėje Al
bino Nevieros pagerbimo 

LF Bostono Vajaus komi- banketas, kurį rengia minė- <
tetas nuoširdžiai dėkoja Į tos draugijos valdyba, 
mielam Newtono tautiečiui! , , *

i už gilu supratimą ir Įvelti-j
nitra lietuvišku reikalu. į Kovo 30-31 d.

, lietuviškiems darbams.go, skurdo ir bado, nes jie: 
neturi nieko, kas jiems galė
tu pagelbėti ir juos sušelpti. į 
Kaikas pasakys, kad jie šel
pia savo gimines ir pažįsta
mus ir kad niekam daugiau j 
negali padėti. Žinoma, pir-j 
moję eilėje reikia šelpti sa
viškius. bet reikia nepamirš- į 
ti ir tų, kurių nieką* nešei-į 
pia.

Kauno Karo Muzieiau so
delyje buvo nežinomo karei
vio paminklas, ir prie jo kas 
rytas ir vakaras būdavo at
liekamos iškilmingos pamal
dos ir pagerbiami už Lietu- rašė Įstatymą, kuriuo kaiku- 
vos laisvę žuvę nežinomi ka-į rios šventės Bus visada šven- 
riai. Vakarais iškilmių me-, čiamos pirmadieniais: kapų!
tu prie paminklo susirink-: puošimo diena, W ashingto-j Balandžio 14 d. Bostono 
davo šimtai lietuvių ir prisi- no gimtadienis, patriotų die-, Akademiku Skautų velyki- 
mindavo tuos nežinomus na. Tuo būdu dirbantieji tu-j njaj mokiai go. Bostono Lie- 
karius. šiandieną tie. kurie į daugiau laisvų po 3 die-’ fuv.;u piliečių Dr-jos salėje, 
iš Sibiro šaukiasi pagalbos, i nas savaitgalių.
yra mūsų nežinomi, bet dar

Bostoniečiai Cleve’ando 

koncerte

Prašoma rašyti adresu:
Lietuva. Kauno miestas.
2I-sios Liepo> gatvė nr. 6. 
butas 15. Genovaitė Mar
cinkutė.

Ar skaitei 
šias knygas? SLA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

PARDUODAMAS
dėl savininko senatvės

mažas ūkis Miami. Fla.. mieste. 
1 akras žemės. pastatai. gyve- 

į na 5 šeimos, nuomos 84.650.t> i •> >eimo\ nuomų?*
Bostono ; Parduosiu išsimokėtinai. Kreip. 

Taip pat nuoširdžiai dė-t skaučių Židinio meno paro-:(js
koja advokatei M. šveikaus-jfla Lietuvių Tautinės S-gos į 
kienei už testamento sura-i namuose.
svma.

Vajaus Komitetas

Bus daugiau švenčių 

pirmadieniais

Mass. gubernatorius pasi

Kovo 31 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos III aukšto salėje ban- 

Į ketas Onai Ivaškienei pa- 
. gerbti. Rengia Lietuvių Mo

terų Klubų Federacijos Bos
tono skyrius.

Paul Kraucs. 
805(1 N.W. 13 Court. 

Miami. Fla. 33147
07)

Į LIETUVĄ
IR

gyvi kariai ir kankiniai. Ari 
mes galime juos užmiršti? 
O jų yra ne tik Sibire ir Lie
tuvoje, bet ir visuose pasau
lio kraštuose.

Tie, kurie kasmet saviš
kiams pasiunčia 3-4 siunti
nėlius, išleidžia 600-800 do-

Balandžio 21 d. 2 vai. po 
pietų John Hancock salėje 

į ivyks Bostono Lietuvių 
Praeitą šeštadieni Cleve- Tautinių šokiu Sambūrio 

landė buvo koncertas šv. parengimas.
Kazimiero lituanistinei mo
kyklai paremti, kurio visą

* * *

programą atliko bostoniš- 
lerių, nenukentės perdaug, kiai menininkai 
jeigu prie to pridės dar bent Daiva Mongirdaitė ir rašy- 
vieną kitą dešimtinę nežino- tojas Antanas Gustaitis. i 
miems tautiečiams sušelpti ; Jie buvo clevelandiečių 
ir tuo atliks dideli šalpos gausios publikos labai nuo- 
darbą ir išties pagalbos ran- širdžiai sutikti ir Aldonos ir 
ką vargstančiam tautiečiui. Juozo Stempužių šioje vieš- 

Kaikas pasiteisins, kad Į nagėje draugiškiausiai glo- 
ji niekas nesikreipė ir jo bojami. Ta proga jų šeimoj 
Balfui šalpos neprašė. Mie- buvo surengtas jaukus priė
ji tautiečiai, ar gali keli žmo- mimas būreliui menininkų ■ Gegužės 5 d. 3 vai. popiet 

kurie yra taip pat už-; ir spaudos žmonjų, kuriame! jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasvliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

. vak soliste -■
Balandžio 26 d. 8:30 vai. 

Jordan Hali Pabaltie
čių Draugijos koncertas.

Balandžio 28 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje, III aukšte. Minkų radi
jo talentų popietė ir N. Ang
lijos gražuolės balius.

* * *

nes,
imti, kaip ir jūs, aplankyti dalyvavo net iš Detroito at 
jus visus? Būkite tik dos- vykę dr. S. Šimoliūnas su 
nūs, tuomet rasite laiko ir savo žmona aktore Dalia 
vietą, kame ir kam savo šal- Juknevičiūte- šimoliūniene. 
pos auką atiduoti. Šalpos Iš ten D. Mongirdaitė iš- Gegužės LS d. So. Bosto- 
reikalasyra ne kelių, bet vi- skrido Į Chicagos operos re- no Lietuvių Bil. dr-jos salėj 
cų tautiečių reikalas. Nelau-į peticijas. Laisvės Varpo koncertas.

* * «

GERIAUSIA DOVANA 
NAI D.N(.IAUSI?

DOVANŲ (ERTIFIKATAI 
TIKTAI DOVANU 
UERTIFIKATAI

jūsų giminėm- bus 1 kartus 
vertingesni, necu gryni pini
gai. Tai patvir! ns jūsų gimi
nės.

TIK DOVANŲ’
GERTUJKATAIS 

jūsų giminės gali bet ką pirkt 
specialiomis. I i k r a i 
sumažintomis kai
nomis. Jū-ų gimin’s lai
pat viri ins.

PILNAI (.'.DANTUOTA 
JOKIO MOKESNIO 

Jokio mokesčio už patarnavi
mą nemoka nei siuntėjas, nei
gavėjas.

SIŲSKITE TUOJAU. 
SIŲSKITE TIK PER 

INTERTRADE ENPSESS 
(ORP.

125 East 23rd Street 
N’ew York. N.Y. 10010

P r a š y k i 1 e veltui 
mūsų katalogo 

Podarogifts. Ine.. įgaliotas
atstovas

UŽSAKYKITE
AUTOMOBILIUS!
10 NUOLAIDOS

Padarykite savo gimines lai 
mingus.
Užsakykite jiems automobili. 
UŽSAKYKITE TUOJAU. — 
sutaupysite daug pinigo. 
Paskutinė diena užsakyti:

1968 m. balandžio 25 d.

NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Var.agaitė-Petersonie- 
nė. 81 psl.. kaina $2.

ANTANAS SMETONA. 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
oenkerių metų rezistencijoje 
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
nsl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo- 

j kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina į 
komunistų okupacijai, kai- į 
na $4. 1
LIETUVIAIS ESAME MES j 
GIMĖ. lietuvių dainynas j

100 dainų su gaidom dai-! 
navimui ir pianinui, suda Į 
rė -Juozas Žilevičius, kai 
ra ?4.50.

ŠVENTA DTENTS UŽ MIES
TO. Mariaus Katiliškio 1' 

novelių, kaina $5.00. 
ANGLŲ K A f,BOS GRA 
MATIKA, 215 psl., kieti vii

sėliai, kaina..... ........$3.6'
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario. 225 psl., kaina $5 
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka
lio, 396 psl., kaina .... $10 

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie *ą miestą ir a 
pviirkę, 430 psl. kaiiv
$6.50.

RASTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią
riai. kaina.......... $3.00
Ąmerikos lietuvių politika

parašė d r. K. Šidlauskas, i- 
vadas dr I’. Grigaičio, kai
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksniu 
kronika I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-. kaina — 
$3.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje •

SLA—jau 80 mei ą 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 apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0€.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? laba: pigią TERM 
apdraudą: už $i,vGG.C0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

STA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir 5»e plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of America
307 West 30th Street. New York, N.Y. 10001

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 Lietuvoj** laba* daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruotu

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

N.L. dabar pradeda duoti pranešimas apie Montrealy 
ruošiama Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Slreel, LaSalie—Montreal. Canada.
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Lietuviškos smuiko muzikos 

koncertas

Sekmadieni, kovo 17 
3 vai. popiet, Jordan Ha: 
salėje, Boston. Mass., įv/.;~ 
smuikininko Izidoriaus V; - 
syliūno ir pianisto Vyte: . 
Vasyliūno trečiasis lietu iš 
kos muzikos koncertas, i - 
atlikta Gražinos Bacevki - 
tės pirmoji sonata da kau - 
ra. Antano Račiūno son . - 
na a moli ir Juozo Gruodžio 
sonata d moli.

Programa stipriai atsto
vauja kiekvienam siu kom
pozitorių. Gruodžio sonata 
rašyta 1922 m., pilna jau
natviško avvastingumo. en
tuziastingai iškelia lietuviš
kuosius nepriklausomo gy
venimo atspindžius. Račiū
no sonatinoje girdime bū
dingąjį jam lietuviškąjį ly
riškumą bei ritmišką neri
mą. Bacevičiūtės sonatoje 
siejasi puiki virtuozinė tech
nika su lietuviškosios sielos 
gelmėmis, kartu jungiant ir

noio Kr: kultūri

nei
ni<

kių lietui 
lė a ai uuo- 

iama nepia- 
s u ogos pa

le mj zito- 
m es patys

Itūrą pu su
keldami.

- save. Ypa- 
mažus

•. usvu koncerto 
Vėsiau jie bus 

ams už gerus i-

B’Iietai mi salės ka
soje. K< 2. 1.50 ir 1 dol.

• j namu

majoras \Vhite 
įskel tą i čią dieną, ka

da 'm o tai imą paskelbė
ir civili s iaušėms tirti
ke misija, kad bus pastaty
ta l.oun iKnų mažai uždir
bantiems L'šos tam reika

lus s ' ei :? - iš vietinių 
ir fedeialiniu šakiniu.

B< s* on 
1 11-

Elektronika Subatvakary

Kovo 16 d. Subatvakary 
kalbės jaunas inž. Ramūnas 
Kalvaitis tema :” E: -ktroni-

Įsigykime bilietus j 

O. Ivaškienės pagerbimo 

banketą

Onos Ivaškienės pagerbi-. Ra ir jos reikšmė šių dienų 
mas įvyks kovo 31 d. 4 val. gvvenime"" 
popiet Lietuvių Piliečių Dr- ’
jos III aukšto salėje. Visa Rengėjai kv:eč:a_visus at- 
Bostono ir apylinkių visuo- ?dankyti. Pradžia i :-•><> vai. 
menė prašoma savo atsilan- yak. Kaip žinoma. >ubatva- 
kymu pagerbti mūsų vienin- karis bus Tautines S-gos rū
telę Bostone lietuvių tauti- muose.
nių šokių mokytoją. Jos 30 
metų veikla vra verta visų 
mūsų pagarbos ir dėkingu-
mo- bius išskyrė

Staliukus iš anksto prašo- a.,,.. n ė-., 
me užsisakyti pas Eleną at?idūrė • . .. ■ .
Valiukonienė, 99 P Street, - - , •
So. Bostone, tet 268-5264. ; ° , Da? ^^^tuvo-

i e t * ■ iii"tBilietus taip pat galima 
gauti Keleivi*' administraci- 41 
joje bei Minkų geliu par
duotuvėje. įėjimas $4.00.

Būsime labai dėkingos, 
jei visi apsirūpins bilietais 
iš anksto.

L. Moterų Klubų Fed.
Bostono sk. valdyba

'LIETUVA BUDO“

NEBETURIME i T. . , .
Kas as esu ir kuo galiu ti-

Pranešame. kad Stepono* kėtis būti. už viską esu dė- 
Kairio atsiminimų pirmojo Ringas savo motinai, 
tomo “Lietuva budo“ jau Lincolnas

' nebeturime.

-
■ Į

Žl’.ob’ai vrl vikria šeima

Kastanciją i mozą Žii 
ras. kaip ir 
’mu. Juozas

• <■ ■’ m ■ maeitą 
avaite jie vėl susitiko B< - 

tono aerodiome, km iš I ’ 
T,--..- Kastan i a
Ž^’iol7^ 'v ’ 'U: *r.
Valei na. srvvent ■ Deltu
vos apvL. T’kmereės raį-me.

Kastancija Žliobienė jau 
80 metų amžiaus, todėl ke
lionė ją gerokai privargino.

Teks daugiau mokėti-
mokesčių

Naujasis majoras VVhite 
dar kartą perkratė miesto 
pajamas ir išlaidas, išmetė 
817.1 milionų išlaidų ir pa
teikė miesto tarybai biudže
tą 8188.9 mil. sumos. Jį pri
ėmus. teks pakelti nekilno
jamojo turto mokestį dar $9 
kiekvienam turto vertės į 
tūkstančiui.

Aišku, ir ta biudžetą pri
ėmus atsiras nauju reikalu, 
dems teks papildomą sama- 
t.s priimti. Nebaigtos dery- 
’ * s dėl algų priedų polici- 
nmkarns. e jiems pridėjus,
• -ks nridėti m ugniagesiams. 
Taigi, bus vėl naujų išlaidų.1

Ka gerti: spanguolių ar * 1
obuoliu sultj?

Tuo klausimu negali susi
mu Mass. valstijos įstaty-’

„Vyšnių žiedai“

Išvykstama iš liostono balandžio 3 dieną S valandą ryto ir 
grįžtama balandžio 7 dieną 8 valandą vakare.

Į šią žemą kainą yra Įskaityta kelionė. Howard Johnson viešbutis 
\\ashingtone ir ekskursijos po miestą.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 West Broad way
So. Boston. Mass. 02127
Telefonas: 268-8761idl 11

mu leidėjai. Senate buvo
uasiūlvmas "tautiniu“ vals-,

gėrimu pasirinkti span- ***************************************************** 
e uolių ( jų čia daugiausia « 
auginama) suitį, bet daugu-, 
ma tą pasiūlymą atmetė. Ki-
į™'?įaitoiŽoi* Knyga yra geriansias žmogaus draugas

Kol kas taip ir nežinome.

— IT L 1

ka reikia gerti... k ■ .. ;. .

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE Į

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visom- vieliium- ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešnuč:.r- š ' • cianus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems i E 1 o r i d ą— 
MIAMI— iš Bostono. — tik $6.3.-

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVU i. , ule atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IK BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU i R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 VVest Broadway., South Boston. Mass.

“Kur tūkstančiai taupo milionus"
ALERED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. -Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.

Turtas (Assets) virš S132.000.boO

Dabar moka 5%
per kuri galite išsiųsti savo gi: ė . 
kų gaminių c e r t i f i k a t u

mus ir isis-

už visų rūšių taupomus pinigus

r-------- —

PAŠINAI DOKITE 10', NUOLA i D A. E. . I.IGJA IKI ŠIŲ 
METŲ BALANDŽIO 28 D. - r

Rusiškos gamybos aut mu, —: \ ..-•<• -• v;eh.
Zaporozhets; itališki nailonin. o ....... ii vilnonės

skarytės.
Įstaiga atdara: kasdien nuo o vai. v.

ketvirtadieniais ruo vai. i.d 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 va:, ik: 12 vai. dn.

Galite rašyti a: -katro -sKa::
390 West Broadvvay, Šou’'1. >-h>R. Mass. 02127

Telefonas: 268-^761
Vedėja: Aldona Adomonis

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS

pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burr<-rio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

FORTDNA FUEL Co.
487 Washington St , Dorchesier. Mass.

GE 6 1204

i Peter Maksvytis
Carpenter A Buildcr

* 49 Chureh Street 
, E. Milton, Mass.
į Atlieku nsus pataisymo, kudb- 
| to ir projektavimo darbus iš lsu-
• ko ir viduje, pyvenamų namų ir 
į biznio pastatų, pažai Jūsų reiks- 
| iavimą. šaukite visados iki 9 v»- 
} Sandu vakaro.

Telefonas: 698-8675

k-

A.J.NAMAKSr ii
Real Estate A Insurance

321 County Club Rd<
Nevvton Centre, Mass. 021597 

Tel. 332-2645
<!

R The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduotame tiktai raistus, išp. ac..,e gydytoją re 

ceptua ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

>82 a W. Broadway, tarp E ir F gandu, SO- BOSlON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL e., išskyrus šventadienius ir sek m.

LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIOS \.\GLIJOS LIETUVIU 
kULTCKJNĖ RM)IJO PROGRAMA

Sek madieniais vai. ryte
FM Bau Z'im.- 105.7 me^acikltj 
IS WKOX, F ramingnam, Masu.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St.

BRfK KTON. MASS. 02102 

Tel. JUniper 6-7209

■t

r,

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street, 

Worcester, Mas*. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš \Vorcesterio siun
čiam Įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo. maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje Įvairių vie
tinės gamybos ir importuotu 
prekių iš kitu kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vieioje galės pasirinkti tu
šą k>tas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras Įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę Įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraitus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak., 

o šeštadieniais ij
nuo 8 vat ryto iki 2 vaL p.p. i 

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

M#***********#***###*****#*#****#*
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd:
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST1
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St. 

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 vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papootalai 

Elektros Prietaisai
‘tapMtingai taisome iaikrodiraa 

tiedus. papuošalus

379 W. BROADYVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

»

Dažau ir Taisau < 4 ą
Namus iš lauko ir viduje. <
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikisu
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hiil Avė. 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854

KĄ LAUMES LEME

Tai rašytojos Petronėlės 
T Orintaitės parašyti atsiminė 

mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusk. kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja,

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!
Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies 

priepuolis Įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti. . . . .A

i iu- u j . : - i Ji lenffvai skaitoma, prade-Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas J. . - . . . , .’.F. x- j- • • u J?s ja norėsi ir baigti.penkta* vyra* gauna širdies priepuoli. Nerizikuokite J -
didžiausiu turtu — savo sveikata. , Kf*yS8 .gaunama ii Kelei-

Perskaitę knygą ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“ vio administracijoje._____
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį
ir jo išvengti Paragink savo pažįstamus

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, išsirašyti Keleivį. Kaine
atsiuntus $3.75. metams $5.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties VVLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių i 
pasaulinių žinių santrauka j 
r komentarai, muzika, dai į 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis i 

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimas
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Bmadway

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

Flood Sąuare 
Uardware Co.

K. J. ALEKNA
•» EAST BROADWAT 
SOUTH HOS1ON, MASS. 
TELEFONAS AN Š-414S 

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sianon.e 

Stiklas Langams 
Vlaokte reikmenys namam 

Reikmenys plumbenama 
Vtookie reležiea daiktai

t f


