
KELEIVIS 
Prenumerata: 

Amerikoje ir užsieniuose
metams..............................•• $5.00
pusei metų........................$2.50

KELEIVIS 
636 East Broad way 

South Boston, Mass. 02127

NR. 12

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Published in So. Boston, Mass. 
Since February 9, 1905 

Address:
KELEIVIS 

636 East Broadway 
South Boston, Mass. 02127

SO. BOSTON, MASS.. 1968 LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METU KOVO -MARCH 20 
"Keleivio“ telefonas AN 8-3071 Second-class postage paid at Boston, Massachusetts Atskiro numerio kaina 12 centų

64 - TIEJI METAI

Laisves troškimas skaldo 
sovietinio bloko ledą i

Sovietų Sąjungos intelektualų laisvės šauksmas pro į 
kalėjimų sienas veržiasi į Vakarų pasaulį. Lenkų studen- ' 
tija demonstruoja prieš savo valdžios botagą. Čekoslova
kijoj bėga ir žudosi stalininės tvarkos išpažintojai.

Kiekvienas, skaitąs kokią šiškas nuotaikas, yra pasiry- 
nors spaudą, jau galėjo pa- žę pastatyti kažkur laukuo

se net popiežiaus Jono 
XXIII paminklą, bet ir to
kiu būdu sunku bus apgauti 
pilnos laisvės trokštančią 
sa\o tautą.

stebėti vel tą dėmesio reiški
nį, pastaraisiais mėnesiais. • 
savaitėm ir dienom vis aiš
kiau ir stipriau atsisklei
džianti komunistinio rytų 
bloko valstybėse. Tai vis 
stiprėjantis tų kraštų inte
lektualų balsas ir veiksmas 
prieš komunistinių valdžių’ 
fizinę ir moralinę priespau
dą, žodžio ir minties laisvės 
varžymą, policinę cenzūrą 
ir kitus brutalių Stalino lai
kų metodų pasikartojimus. į

Pastaruoju metu laisvės 
judėjimas yra persimetęs ir 
i Čekoslovakiją, net į jos 
komunistų partiją. Čia buvo 
nušalintas senosios tvarkos 
šalininkas partijos vadas 
Novotny ir ko! kas paliktas
tik mažai reikšmės turinčiu j Jūrate Kazickaitė 
prezidentu, bet, atrodo, irgi'

Netoli Baker, Cal., Gre>hound autobusas susidūrė su 
kryptimi. 20 keleivių žuvo ir 12 sužeista.

automobilium, kuris važiavo neteisinga

Bankininkai malšina pasaulinę 
aukso karštligę

Aukso pirkimo karštligė. Pavojus suirti tarptautinei 

pinigų sistemai. Didžiųjų bankininkų susitarimas, kaip 

to išvengti

1934 metais septynios lansui. tai yra. kad daugiau 
valstybės susitarė įsteigti iš už.riei io gautų, negu ten
fcndą vienodai aukso kai
nai palaikvti., būtent $35 už 
unciją. JAV į tą fondą apsi-

išleistų.

Ta kryptimi iau daroma

Vietname sužeista

Kaip žinome, Sovietų Są
jungoje šį intelektualinį 
maištą pirmieji pradėjo kel
ti rašytojai, nebodami vai 
džios draudimo, ėmę siųsti 
savo kūrinius spausdinti į 
Vakarų Europą ir Ameriką, 
reikalaudami cenzūros pa
naikinimo ar bent sušvelni
nimo ir, aplamai daugiau 
laisvės. Žinoma, visa jų eilė 
atsidūrė kalėjimuos, vergų

Cenzūra veikia 
ir Jungt. Tautose

Robert Kennedy 
kandidatuoja

ėmė duoti 59 ,. Viskas ėjo žygių: mažinamos net kelių 
sklandžiai, kol aukso parei-į bilionų išlaidos, nealiejoti- 
kalavimas buvo normalus—
kelios tonos per dieną. Bet 
pernai, susvyravus Anglijos 
svarui ir jį nuvertinus, kilo 
abejonių, ar JAV, kurios 
daugiausia turi aukso atsar
gų. vykdys savo įsipareigo
jimą parduoti kiek tik nori

nai bus pakelti mokesčiai, 
centrinis bankas jau pakėlė 
kitiems bankams nuošimčius 

todėl

neilgam. To "partinio per
versmo“ padariny — Novot
ny rėmęs gen. Jan Sejna pa- 

; bėgo į JAV, gelbėdamas sa
vo galva, o šiomis dienomis, 
ji su šeima į užsienį išleidęs 
krašto apsaugos ministro 
pavaduotojas gen. Vladimir 
Janko. vežamas tardyti, nu
sišovė, paleidęs kulką sau į 
širdį ir. save pribaigdamas, 
kitą dar į galvą. Įtariama,

Bene vienintelė lietuvė 
korespondentė Vietname y-

darbo stovyklose ar net pa-! kad buvo susektas, ruošęs 
mišėlių namuose,, Į kuriuos į sukilimą senajai tvarkai Ku
dabai* sovietai kiša savaran-j grąžinti
kiai mąstančius savo švie-i 
šuolius. Bet ir tomis žiaurio
mis priemonėmis jų balso 
nenutildė, jų protesto laiš
kai ir teismų aprašymai pa
siekia aplinkiniais keliais

Panašūs pasipriešinimo 
totalitarinei santvarkai reiš
kiniai žymūs ir kituose ko
munistiniuose kraštuose ir 
kolkas net kietos valdžios

užsienį ir čia kelia komunis- kumščio nenuslopinami, 
tinę priespauda pasipiktini
mą ir pasišlykštėjimą.

O štai Lenkijoje jau dvi nprver<!Tru
savaitės tvksta studentu de- 1 . ,- * nes diktatūros plotuose, bet

Nors dar ir negalima tikė
tis kokių greitų politinių 

tuose komutisti-

Atsimenate, kad JAV am-’ Kad Robert Kennedy ruo- 
basadorius Goldbergas JT šiasi būti JAV prezidentu, 

ra Jūratė Kazickaitė. Tai Žmogaus Teisių komisijoje seniai yra žinoma, bet ne
drąsi motei is, nevengianti kaltino Sovietų Sąjungą dėl'; buvo aišku, ar jis savo kan- 
vykti net į pavojingas fron- pagridinijų žmogaus teisių didatūrą statys šį rudenį, ai 
to vietas. Ji buvo nuvykusi pažeidimų, suimant ir kali- dar palauks 1972 metų rin- 
ir i priešo apsuptą ir stip- nan.t rašytojus ir kitus inte-: kimų. Netaip seniai jis vis 
riai apšaudomą Khe Sanh; lektualus. Sovietų atstovas,: dar kartojo, kad palaikysiąs 

aišku, protestavo, kad Gold- Johnsono kandidatūrą, o 
belgas kišasi į sovietų vi
daus reikalus.

Kai praeitą savaitę ko-

karo stovyklą.

Ten kovo 8 d. sprogusios 
granatos skeveldros sužeidė
3 žulnalistus, tarpe jų ir Jū-j misija vėl susirinko galuti- 
ratę Kazickaitę. Ji r.ugaben- nio pranešimo ekonominių- 
ta į Da Nango ligoninę. Sa-1 socialinių reikalų tarybai su- 
koma. kad jos gyvybei pa-j redaguoti, sovietų atstovas 

pasiūlė iš pranešimo iš-1 
braukti tas Goldbergo kal- 

• bos vietas, kuriose jis kalti
na Sovietų Sąjungą.

Komisija 10 balsų prieš 8 
nutarė ta pasiūlymą priim
ti — išmesti sovietams ne
patinkamus sakinius. Už iš
metimą balsavo Iranas, In-

vojaus nėra.

Demonstravo prieš 
JAV Londone

Sekmadienį keli tūkstan
čiai Vietnamo karo prieši
ninkų kelias valandas grū- dija. Madagaskaras, Nige-

kartu ir vis smarkiau kriti
kavo prezidento politiką 
Vietname.

už paskolas 'ki 5'
pabrangs ir kitos pasklolos.

Bet niekas nėia visai tik
ras. ar tuo būdu pavyks iš- 

aukso už $35 unciją. Prasi-' sklaidyti spekuliantų sukel
tą nepasitikėjimą doleriu. 
Tai paaiškės po kelių mėne
siu. Daug čia reiškia ir bu

dėjo didesnis aukso parei
kalavimas, bet, JAV prezi
dentui pareiškus, kad aukso 
kaina nebus pakelta ir kas simi prezidento rinkimai, 
norės, tas galės už dolerius1 
įo pirkti, spekuliantai apri-i”
mo. —m----------- - ---- --- , «

monstracijos, taip pat rei
kalaujančios minties laisvės. 
Lenkijoj šį jaunimo judėji
mą sukėlė ne tik sovietinių 
rašytojų d rasis pavyzdys, 
rašytojų drąsus pavyzdys, 
cenzūros draudimu vaidinti 
Adomo Mickevičiaus "Vė
lines“, visada žadinusias 
lenkų patriotizmą ir rusų 
prispaudėjų neapykantą.

Lenkijos komunistai, no
rėdami sušvelninti šias prie-

visa tai rodo, kad paverg
tam ir prievartaujamam 
žmogui jau iki kaklo įkyrė
jo savas ar svetimas komu
nistinis ponas, su bizūnu 
tvarkantis jo materialinį ir 
dvasinį gyvenimą.

Reikia tikėtis, kad ta lais
vėjimo dvasia ras atgarsio ir 
pavergtoje Lietuvoje.

mėsi su policija, norėdami 
užpulti JAV ambasada. Ak
menimis išmušta 13 langų, 
bet niekas ambasadoj nebu
vo sužeistas. Sužeista apie 
80 policininku, iš ju mažiau
siai 28 buvo reikalingi pa
galbos ligoninėje. Iš de
monstrantų sužeista apie 60,

rija. Egiptas, Jugoslavija, 
Lenkija. Sovietų Sąjunga. 
Tanzanija ir Ukraina. Prieš 
balsavo Britanija. Graikija. 
Italija. X. Zelandija, Izrae
lis. Filipinai ir JAV.

Keturios valstybės susi
laikė.

Tai štai kokie vėjai pučia

Pagaliau praeitą šeštadie
nį jis oficialiai paskelbė sta
tąs savo kandidatūrą tame 
paliame senato kambaiy. 
kuriame tai buvo padaręs 
ir jo brolis.

Dabar paaiškėjo, kad 
Kennedy buvo pasiūlęs pre
zidentui sudaryti komisiją, 
kuri paruoštų planą Vietna
mo politikai pakeisti. Tada 
jis nestatysiąs savo kandi
datūros. bet prezidentas tą 
"ultimatumą“ atmetęs.

Tuo būdu demokratai tu
rės 3 kandidatus: Johnsoną. 
McCarthį ir Kennedį. Kurį 
iš jų pasirinks demokratų 
konvencija, dabar tegalima 
tik spėlioti.

Tačiau neilgam, šiais me 
tais vėl pradėta auksa supir-J 
kinėti daugiau negu papras
tai. Jo pareikalavimas pas
kutiniu laiku per dieną pa
siekė vien Londone 200 to
nų. Kad ir didelės yra JAV 
ir minėto fondo aukso atsar
gos. bet, tokiai pareikalavi
mo karštligei prasidėjus, jos 
gali greitai ištuštėti. JAV 
sustabdžius aukso pardavi-. 
rėjimą po $35 už unciją, jo 
kaina pakiltų, doleris nu
smuktų, o kartu suirtų ir tas 
pastovus kitų valstybių pini-1 
gu santvkis.

is kuriu nuvežta Į ligoninę Jungtinėse Tautose.
25.. Suimta 300 asmenų.

* * *

Pabėgęs Čekoslovakijos genero
las Jan Sejna. Tai pirmas tokio 
aukšto laipsnio pabėgėlis iš Eu
ropos komunistu tarpo.

Komunistai pastojo
kelią Brandtui

Nuemberge vyksta Vaka
rų Vokietijos socialdemo
kratų konferencija. I ją at- 
vvkusi užsienio reikalų mi- 
nisteri W. Brandta pasitiko

Sakoma, kad tokiu riau-ln.’ i;/7ėnz»m/ie 
šių Londone dar nėra buvę.j™^ ' ^MamūS 
Spauda skelbia, kad daug’
demonstrantų buvo priva
žiavę net iš kitų kraštų.

Vietname pradėtas 
puolimas

valosi
Dar neseniai JAV buvo 

iškelta didelių kaltinimų P. 
Vietnamo vyriausybei, kad 
ji nekovojanti pakankamai 
griežtai su ten pasireiškian
čia korupcija ir kitomis ne
gerovėmis. To poveiky. P.

kelių šimtų ilgaplaukio va- dan^a]’lkOS let"am0’ Vietnamo prezidentas Thieu nės pagalbos
dovaujamu ir Vietnamo ko
munistu vėliavomis mosi
kuojančiu demontrantu bū
rys. šaukdamas: "Darbinin
kų išdavike“. Plakatuose 
buvo šūkiu: "Johnsonas yra 
lygus Hitleriui“. "Nuernber-

Panamoje galimas 
civilinis karas

Parlamentas nutarė pre 
zidentą Marco A. Robles pa
traukti teismo atsakomybėn 
už konstitucijos pažeidimą 
Prezidentas tam priešinasi 
ir nežinia, ar jis sutiks su 
aukšč. teismo sprendimu, jei 
tas bus jam nepalankus. Ta 
da jis gal šauksis kariuome-

pradėjo puolimus - neseniai pakeitė dviejų karo 
Saigono. apylinkėje, stum- ; apygardų viršininkus, o pra-į
darni priešą į šiaure. vaka-Į eįtą savaitę 7 provincijų vir-| Lenkijoje baudžia
rus ir metus. Puolime daly-; šminkus. i

vauja 6 divizijų daliniai. Naujais viršininkais ski- tėVUS UZ Vaikus

Šiai ofenzyvai vadovauja 
pats karo vadas gen. West-

riami gabūs ir aukštos mo
ralės asmenys. Lenkijoje pašalinti trys 

aukšti pareigūnai dėl to,
go teismas Johnsonui“ ir kt. moreland. Iki šiol gautomis....................wkad jų vaikai dalyvavo stu-

..... 1 žiniomis, labai daug komu-
Tik policijai praskynus njstu jau yra sunaikinta su, vario kasyklų streikas artė-

kelia, Brandtas tegalėjo jei- palyginamai, nedideliais są- ja į galą. 
ti į konferencijos salę. | jungininkų nuostoliais.

Todėl dolerio vertės išlai-, Naujasis Izraelio ambasadorius 
kjmu SUSllŪpino ir Ritosi Washin?tone. kalbėdamas JAV 
valstybės. Tuo reikalu pra.) spaudos klun, parei4kė kad 
eitą savaitgali Washingtonei
posėdžiavo JAV, Britanijos, j rae '
Šveicarijos, Belgijos, Vokie
tijos, Italijos ir Olandijos 
centrinių bankų valdytojai 
ir susitarė nepardavinėti 
aukso privatiems asmenims 
ar įstaigoms, bet tarpvalsty-į 
biniuose atsiskaitymuose Į 
aukso kainą palikti $35 už į 
unciją, todėl valiutų santy-i 
kis, koks buvo, toks ir pasi
lieka. Jos neparduos aukso 
net valstybėms, kurios jį 
perparduoda privatiems as
menims. Jos nebepirks auk
so ir iš jo gamintojų. Ga
mintojai turės jį pardavinėti 
privatiems akmenims. Taigi 
dabar spekuliantai gaus ieš
koti aukso gamintoju ir iš jų 
auksą pirkti. Tuo būdu. sa
kysim. ir JAV’ asmenims,' 
kuriems auksas reikalingas! 
pramonės arba profesijos 
(dantų gydytojai) reika
lams, teks ieškoti privačiu 
aukso šaltiniu.

nepasitrauks iš užimtu a 
rabu žemiu, kol arabai nesutiks 
taikintis.

Prancūzu slidininkas Jean Glau
dė Killy. žiemos olimpiadoj lai
mėjęs net 3 aukso medalius, ap-

at- kaltintas, kad jis yra profesio-bankininkaiJau 8 mėnesius besitęsiąs dentu demonstracijose. Vai-. Aišku,
džia grasina bausti ir kitus' kreipė dėmesį, kad JAV tu-.natas slidininkas. Olimpiadoje 
tėvus, kurie neišauklėjo sa- ii imtis priemonių suakty-1 profesionalams sportininkams 
vo vaikų gerais komunistais, vinti savo mokomajam ba- draudžiama dalyvauti.

l
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Alfonsas Moravskis

Alfonsas Moravskis 

( 1868 IV. 7—1941. III. 15) Į

zeitung ir prancūzu spaudo
je tilpo jo straipsnių apie 
Lietuvą ir jos darbininkų są
jūdį. Taip pat LSD Užsie- 

i nių Biuro vardu buvo išleis
tas platus atsišaukimas Mu
ravjovui - korikui pamink-

i lo pastatymo proga Vilniuje. 
Šis atsišaukimas nuskambė
jo tada veik visoje Europos 
spaudoje. Ištisai jis dabar y- 
ra atspausdintas K. Bielinio 
atsiminimų knygoje Penk
tieji metai.

Bene pirmą kaną tada 
tiek daug ir įdomių žinių 
tilpo Europos spaudoje apie 
Lietuvą, ir visa tai A. Mo- 
ravskio dėka.

A. Moravskis iš jaunų
Po poros savaičių jau bus! dienų buvo linkęs i mokslą, 

praslinkęs šimtas metų nuo studijavo ekonomika

l’rezidenlas Jobam* sveikinasi *« UHjooja Izraelio 
ambasadorium Yitzbak Kabina.

Korėjoj kalba 
apie Lietuvą įĮ
Kaip žinoma, Į Tolimuo-1 

sius Rvtus yra išvykęs Vy-j 
riausio Lietuvos Išlaisvini-, 
mo Komiteto pirmininkas' 
dr. J. K. Valiūnas. Jis lankė
si ir Korėjoje. Ta proga Pie
tų Korėjos sostinėje anglų1 
kalba leidžiamas ”The Ko-j 
rėa Herald* kovo 6 d. iš-Į 
snausdino Tae-Yun Chong: 
ilgoką straipsni su dr. J. K.! 
Valiūno nuotrauka.

Kodėl 6|8” yra 
į trumpiausias 

nuotolis tarp b: 
AtlantoirPacif iko? i>

Alfonso Moravskio gimimo 
dienos. O tai buvo darbšti 
ir produktinga asmenybė. 
Lietuvos gyvenime išvariu
si gilia ir šimtmečiais neuž
ariama vagą. Be to. tai būta 
keistoko ir savaip Įdomaus 
žmogaus.

A. Moravskis gimė bajo
ru šeimoj, o išaugo Lietuvos 
socialdemokratų Įkūrėju: jo 
jaunas dienas supo lenkiš
koji aplinka, o subrendęs ta
po Lietuvos nepriklausomy
bės šaukliu. Jei anuomet J. 
Šliūpas išėjo į kovą prieš A- 
merikoje steigiamas bend
ras lietuviu ir lenkų R. kata
likų parapims. per kurias 
buvo vykdomas lietuvių nu
tautinimą*. tai A. Moravskis 
piestu šoko prieš lenkų so
cialistų pasikėsinimą savo 
veiklą pradėti Lietuvoje, 
kaip kokioje Lenkijos pro-

statistiką, o Lietuvos nepri
klausomybės metais buvt 
pakviestas profesoriauti Vy
tauto Didžiojo universitete 
Kaune ir kartu dirbo Lietu
vos Banko statistikos ir in
formacijos skyriuje.

Dabar jau r.uo aktyvios 
politiko veiklos buvo pasi
traukęs. bet atsidėjęs rašė 
Lietuvos darbininkijos judė
jimo istoriją. Jis buvo para
šęs ir žydų Bundo — social
demokratų organizacijos — 
atsiradimo Lietuvoje istori
ją. Tų jo atsiminimų dalis 
buvo atspausdinta savait
rašty Socialdemokrate ir ki
tuose tos pakraipos laikraš
čiuose. Jo parašvtų atsimi
nimų buvo net kelios dėžės, 
kurios sudėtos banko rūsyje.

Dar penkeri metai prieš 
mirti iis ėmė dažniau atsi- 

į lankyti pas mane. Tada mu
ilu suartino bendras darbasvirei joje.

Jau 1896 m. gegužės 1 d. j . .
išleistoje pirmojoj Lietuvos' ^kę dirbti sav n aldvbese ir

' ir rūpestis. Mat. man buvo

Kai jūs pasukat srities 
numerį 212, jūs pasie
kiate New Yorką, bet 
srities numeris 213 jus 
nukelia į Los Angeles... 
2,000 mylių toliau.

Tačiau tikslus atstumas jūsų telefono skalėje 
tarp 2 ir 3 tėra tik % colio. Todėl jūs galite 
suprasti, kodėl svarbu telefonuojant ”nespėlio- 
ti“ srities numerio, netelefonuoti nerūpestingai. 
Jūsų klaidingas pasukimas skalėje gali jūsų 
šaukimą klaidingai nukreipti per visą kraštą.

Kai jūs keliatės
Ar jūsų kėlimasis iš vienos 
vietos į kita yra žingsnis į ne
žinoma Ateitį? Sakysim, jūs 
keliatės į vietovę, kurią ap
tarnauja Bell sistema. Jūsų
vietinis atstovas gali patvarkyti, kad jūsų tel* 
foną ten įrengtų anksčiau, negu atsikraustysv. 
Jūs galite patvarkyti, kad dabartiniai pašauKi 
mai būtų nukreipti į jūsų naują butą.

JBĮ, Sutaupykite
savaitgaly
^Nepamirškite... dabar pasikalbėji- 
tnų su užmiesčiu mokestis ir šeš. 
tadieniais toks pet pigus, kaip ir 
sekmadieniais. Jum nereikia lauk
ti sekmadienio, norint pasikalbėti 
pigiai su užmiesčiu.

Nes stengiamės, kad 
kiekvienas „helio“ 

būtų jums naudingas
New Engiami TtUphont

Autorius pirmajame saki 
nv pabrėžia, kad Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi-', 
teto pirmininkas dr. J. K. j 
Valiūnas išreiškė viltį, kad; 
Korėjos tvirta laikysena1 
prieš komuristus dar labiau 
sustiprins ir lietuvių patrio
tų pasiryžimą išlaisvinti sa
vo tėvynę iš sovietų okupa-* 
cijos. i

į

Laikraštis rašo, kad dr. J. į 
K. Valiūnas Korėjoj pabus 
4 dienas, vėliau vyks į Fili-į 
pinus, Tailanda. Malaiziją,: 
Indija. Taut. Kinija, Iraną.; 
Turkija ir kt.. kad jis lankė-'

Kas ldtvr rašoma
TAIP, LEONAI, PAS MUS čių darė kratą... Cook ap-

TIKRAI KITAIP! ,skritie8 kal*jim«-
! "Kaip ir "anapus“ kali- 

Vienas Vilnies redaktorių niam policiją nepranešė iš 
Leonas Jonikas kovo 8 d.! anksto, jog darys kratą. Už 

puolė nakties glūdumoje.

”39 kalinius suvarė kalė- 
geležinės uždangos" dažnai1 jimo rūsin. O jie, prikelti iš! ri pas Korėjos užsienių rei-;

rašo:
“Girdėjome, jog anapus

policija Įsiveržia į piliečio 
butą. daro kratą, ieško ko 
tai uždrausto ir paskui var
gina nabagą pilietį.

“Mūsų vėjuotame mieste 
Čikagoje daroma atbulai. 
Gal. kad pasirodyti, jog esa
me skirtingi.

“Antradienį 10 miesto po
licininkų ir 20 šerifų depu-

saldaus miego, išjungė švie-i kalu ministeri, informaci jos 
sas. Bet kratos tas nesulai 
kė.

1 ministeri ii Korėjos antiko-Į 
munistinės lvgos vadovus.

Deja. aš turėjau to darbo at
sisakyti. Tada jis vaikščiojo1 ■ 1 J y 11 III '-'J J V, V M • VC I v • « - • 1 • A. * A.

socialdemokratu programoj! rasin^tl savivaldvbių spau-i ir pas kitus pažįstamus, tarp 
buvo pasisakvta už nepri- d°je- 0 Moravskis i savo pa- kūnų ir pas prof. A. Pureną.

yĮ0J skaitų kursą universitete bu- Išvažiavęs i kaimą, J 
įos vo Įtraukęs ir savivaldybių

paprastai.

Pasak laikraščio, dr. J. K. 
Valiūnas esąs patenkintas • 
savo vizitu Korėjoje. Jis pa-; 
žadėjęs painformuoti visus 
lietuvius apie Korėjos nepa-Į 
prastą pasiruošimą priešin-j 
tis komunizmui, pareiškęs! 
nuoširdžią vilti, kad lietuvių! 
ir korėjiečių tautos užmegs' 

onas, ligšiol buvę^ visai kur-'artimesnius santykius, nes 
čias bet kuriam tiesos balsui,' abi kovoja dėl to paties tiks- 
jau "girdėjo, kad anapus lo.
geležinės uždangos dažnai

tų
”Kratos metu konfiskuo- 

lobj. daugiausia maisto
produktus, indus... ir daugy
bę ”namų darbo ginklų“ iš
gabeno į saugesnę vietą.. ' H

”Je. pas. mus ne taip. kaip 
”anapus“.

Mes džiaugiamės, kad Le-

klausoma Lietuvą, ir A. 
ravskis. kaip vienas iš 
progamos redaktorių, kietai .
laikėsi prieš lenku socialis-, mažai kalbėdavo, paklaus 
tu kėslus sūdanti bendrą i dav<\ ka?_ iarn kbiau rūpe 
socialistų sąjūdi Lietuvoje, . .
vadovaujamą iš Varšuvos., ltu? davinius.
Dėl to jo kieto užsispyrimo'
Lenkijos socialistu partija

tema. Jis. kaip

io. užsirašydavo vienus ar 
Ji vpač do

mino savivaldybių lėšų klau
simas. Jis buvo didelis šali
ninkas pažiūros, kad Lietu- 

atskirai sukurti • vos savivaldybės pačios 
čia nuo Lenkijos nepriklau- verstųsi iš savo ūkio. kuris 
somą lietuvių ir lenkų soči- ■ aPtarnauja plačiuosius gy- 
aldemokratu sąjungą nesu- 'ent°jų sluogsnius. Jos tu- 
rado pritarėju ! rėtu steigti elektros iėgai-

A .Moravskis buvo uždą-, nes- savivaldybių lėšomis 
ro būdo. mažakalbis, atsar-i organizuoti miesto trans
ais pasisakvmuose. vengiąs i Port{*ir rodvt kitokią inicia- 
didesnė’ viešumos ir mėgs-!^Y',4< ugdančią ekonominį 
tas vienumą. Artimesnių gyvenimą, iš patarnavimų 
draugu dėl to iis net buvo; gyventojams^ sukaupti pa- 
pramlntas Zuikiu, ir tokį i Rankamai lesu. kad susida- 
slapyvardi jis pats vartojo' dar’r kapita-
pirrruose savo raštuose, ku-: ^as naujiems darbams, šis 
rie buvo parašyti lietuvių ari bendradarbiavimas mus la-
lenku kalba, pav., Augis; ^ai suartino.
Lietuvon darbininku gyveni- Paskutinj kartą atsilan- 
mo 1899 m., arba Paryžiuje! kę?’ A* Moravskis atrodė la- 
i'leista lenkiškoji knygutė—' bai pavargęs. Sakėsi važiuo- 
Pobotnik slosarski w Wilnie ' i kaima ir iau pasitrauk- 
1896 m. ir kt. Jis kartu sol si^ iš visokio veikimo. 
A. Domaševičium redagavo
Lietuvos Darbininką, kurio 
pasirodė trejetas numerių.
Be Zuikio, jis dar pasirašy
davo Lietuvio slapyvardžiu.

Nors A. Moravskio būta 
labai atsargaus, bet polici
jai vistiek pavyko susekti

Lietuvoje neprigijo, ir net
mėginimą?

dar
laikas nuo laiko atsilanky
davo Kaune, bet jau mud
viem neteko pasimatyti, to
dėl ir jo rankraščiu likimo 
nežinau. Būtų gaila, jeigu 
iie būtų din<*°. nes tai gera 
Lietuvos istorinė medžiaga.

Sunkiais, niūriais ir pa
vojingais metais A. Moravs
kis pradėjo savo politinį vei
kimą. Tada Lietuvoje siau
tėjo carinės Rusiios žandar
merija. Lietuva, kaip oku
puota Rusijos šalis, kurią 
buvo siekiama visom prie
monėm surusinti, buvo pa
likta be savos spaudos, be 
žodžio laisvės, ir net visose 
valdžios ištaigose ir mokyk
lose lietuvių kalba buvo iš
guita. Ir štai, tas tylusis už
sidarėlis jaunuolis pakėlė 
savo ginklą—plunksną prieš 
rusu caro despotiją ir drįso 
pasakyti, kad Lietuva yra 
savita šalis, kurianti savo 
kultūrą ir todėl jai teisėtai 
priklauso sayas valstybinis 
gyvenimas, kuris iki tol Ru
sijos imperijos buvo visiškai 
užgniaužtas.

A. Moravskis pasirinko 
savo veikimo kelią kartu su 
tais, kurie dėl buvusių sun
kiu gyvenimo sąlygų buvo 
labiausiai išnaudojami ir 
neturėjo galimybių nei 
šviestis, nei savo ekonominę 
gerove kelti.

A. Moravskis buvo didelis

"Rusija nori sunaikinti 
mūsų tautą, bet iai tas nepa
vyks, kaip kiniečiams ir ja
ponams nepavyko sunaikin
ti Korėjos“, pasakė dr. J. K. 
Valiūnas.

Dr. J. K. Valiūnas prisi
minęs laikus, kada tokia ga- 

niekad'kalėjime“ "iridžiai k?ea J.?Pon>įa tavo užėmusį 
nemiega“, nes dažniausiai Az,'0?,'r Paclfik?!
guli ant pliku grindlį susi-i dl(1?™a »' ka.?? Koreja! 
spaudę vienas prie kito, kad, raazai ‘-buv0
net apsiversti negalima. ! ^nriklauscrnvbę, bet naga- 

Po tokios kratos, kurioje wu ia v,sriek atgavo. Jis ti- 
būtų rasta kad ir "namų k's' kad, V '° tauta ta,P P®4
darbo ginklų“, vargiai jau at?au? tasvę. 
jie kada galėtu miegoti. Dari "Ryšium su Lietuvos resk 
tą pat naktį jiems tardytojai publikos atstatvmo paskel-

policija įsiveržia į piliečio 
butą, daro kratą ir tt...“ 

Bet mes linkėtume jam 
dar "girdėti“, kad anapus 
vis dėlto "truputį“ kitaip, 
negu čia, o čia kitaip negu 
ten.

Pirmiausia, ten kaliniai

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams l

hatriuit Lietimų Socialdemokratų Sąjun- 
Literaturoą Fondu yra išleidę* vertingų 

knygų. Ji*, norėdama*, kad to* knygo* grei
čiau paplistų mūsų visuomenė* tarpe,

Bet jam dar vis rūpėjo pa
baigti rašomąja istorija a- 
pie Lietuvos darbininkijos 
sąjūdį. Prašė, ar negalėčiau 
jam padėti. Kvietė nueiti 
peržiūrėti, kas io jau ranka 
ir neaiškia rašvsena parašy
ta. Kadangi jis laisvai var- 

Lietuvos socialdemokrati- 1 t°j°’ be lietuvių kalbos, dar 
jos sąjūdžio organizatorius.! lenkų, rusų ir vokiečių kal- 
Tuo metu Moravskiui pavy-Į kas, tai tame rankraštyje 
ko pasprukti i užsienį. j būta net ištisų sakiniu, pa- 

Bet jis ir užsieny nesėdė- rašytu viena ar kita kalba, 
io rankas sudėjęs. Kartu su< kuria jis manė galis aiškiau i 
kitais tada užsienin pasi-įir tiksliau savo mintį išsa- 
traukusiais socialdemokra- kyti.^
tais. jis ikūrė Lietuvos Soči- Pneš išvažiuosiant i kai-
aldemokratų Užsienių Biu- ma> rūpėjo gerai ap- . .
ra. Jo vardu A. Moravskis saugoti tuos rankraščius ir draugai — K. Bielinis SL 
gana plčiai pasireiškė. Vo- .susirasti žmogų, kuris sutik- Kairvs. J. Paknys ir V. ©ira
kiečių dienraščiuose Die į tų juos peržiūrėti ir kartu su tavičius.
Neue Zeit, Leipziger Volks- autorium paruošti spaudai.1

išdaužytų dantis, išsukinė
tų žandikaulius, suspardytų 
šonkaulius ir vidurius, kol 
prisipažintų ir tai. ko nie
kad nė nesapnavo.

Be to. po tokių radinių per 
kratą, būtų išvežti ne tik tie 
ginklai, bet ir patys kaliniai 
į tokią saugią vietą, iš ku 
rios dažniausiai jau niekas 
į šį pasaulį negijžta.

Neabejotinai baigtųsi "ki 
taip“ ir kalėjimo prižiūrėto
jam, leidusiem Į sovietinį 
kalėjimą tokiu "gėrybių“ 
prisigabenti. Ilgus metus ir 
jiems jau netektu savo šei
mos pastogėje saldžiai mie
goti...

Taigi, viskas čia ir ten 
prasideda ir baigiasi kitaip.

KUR KOMUNISTAI 

TAIKO

bimo 50 metu sukaktimi, aš 
pasiryžau kelionei aplink 
pasauli, norėdamas visiems 
pasakyti, kad mes turime ne 
tik kovoti prieš komunizmą, 
bet ir siekti žmogaus teisių 
ir laisvės visoms tautoms“, 
pasakęs, anot minėto laik
raščio, 45 m. amžiaus lietu
vis tremtinys politikas.

Aišku, straipsnyje yra 
pažymėta, kame Lietuva y- 
ra, kas jos kaimynai, kiek 
turi gyventojų, kada atgavo 
nepriklausomybę, kada ko
munistai ją pavergė ir t.t.

Baigdamas straipsnio au
torius pažymi, kad dr. J. K. 
Valiūnas vadovauja tarptau
tinės prekybos ir finansų 
bendrovei New Yorke.

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

TAU, LIETUVJM^pono Kairio atsiminimų 
Q tomas, 480 pel. W

Kaina buvo $<.00, dabar ........ .. ........... S2.0&

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

Kaina buvo $0.00, dabar........................$240.

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.

pasiryžėlis, tvirtas Lietuvos 
patriotas ir nuoširdus darbi
ninkijos draugas. Darbininkas kovo 5 d. sa

čia primintina, kad ir šių vo vedamąjį baigia taip: 
dienu Lietuvos okupacijos i "Būdinga: komunizmo 
metais veikia LSDP Užsie- taikiniai jau nebėra darbo 
niu Delegatūra, kurios stei-; žmonės, "proletariatas“, jis 

-- 'griežtoje komunizmui opo-gėjai buvo A. Moravskio

J. VDn,

zicijoje. Komunizmas taiki
niais pasirinko viršūnėles: 
milionierius, akademikus, 
kunigus, vyskupus. Žino,

kad žuvis imą gesti nuo gal
vos.

"Ar tokios rūšies taikinių 
neieško ir tarp lietuvių?“

Iš tikrųjų, kaip matome, 
jau neviena ir mūsiškė žu
vies galva žiopčioja, pamau
ta ant komunistinio kabliu
ko. , ...

w.. . $2*<^ki l*)V
:-Kili«.■(

TERORO IR VERGUOS IMPERUA SO- 
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bfaliate, $09 ( ( v: 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tertk 
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina bnve $KS0, dabar ........... 78 centai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 80 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE 9IAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasi joj

Se. Bsslsn, Mass. 02127
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KAI M1B0 METODĄ, Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Lietuviai Australijoje PATERSON, NJ.

ADELAIDE (P.A.) tinės juostos, daug gintaro 
Į išdirbinių;
r 7. Lietuvos pinigai, vėlia* 
: vos, vimpilai (vėliavėlės)— 
Į JAV lietuvių krepšininkų

Kovoje už Lietuvos laisvę 1964 m- vizito Australijoje 
------- ’ • • Pasaulio

Kakarinių vertybių 

išsaugojimas

Lietuvi

50 m.
Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo paskelbimo

I KAS GBDCnNEV YORKE
'GRAŽINOS“ OPERA 

NEW YORKE

l ta. Taigi,, kaip kasmet, taip 
ir šiemet vėl visi atinlankysi- 

1 me prie Dariaus ir Girėno 
paminklo irtą minėjimą pa-

masmpa^i7vy'f0",,v^ WMime

rio25d. 10vai.30min.irto yJT^^UrtZTkai J*! Reti »««-i

^“KaziS’bažnS“ P“8 giliausias lietuvi, dai- į Kovo 940 dienomis
ir lietuvybės išlikimą mūsų su jų parašais ir hažnv«nip pills diliausias lietuvių oai-i kovo smu dienomis iš
veikla visuose penkiuose lietuvių jaunimo kongreso J • e f® * nos vienetas laisvajame pa-į Monterville. Pa., atsilankė
kontinentuose reiškiasi ke-j Chicagoje 1966 m.; į FžinT 831117 atv>'ksta j rytini pa-į čia Jakaičiai, Spūdžių gimi-
nomis kryptimis: politine—I 8. Keletas lietuviškų uni-;CI^ _ c_,2 krašti. -• nės. Kartu su jais atvyko r

' jų sūnus Robertas, kuris ne
seniai grąžo iš kariuomenės.

Robertas marinų gretose 
ištarnavo ketverius metus. 
Jis tik pusmeti buvo JAV, o 
vėliau visą laiką buvo kilno
jamas po įvairias vietas Eu
ropoje, Azijoje ir Artimuo
siuose Rytuose.

Indonezijoje, būdamas 
JAV pasiuntinybės sargybo
je, kartą pastebėjo įtariamus 
laidus, vedančius i pasiunti
nybės namą. Apžiūrėjęs jis 
juos skubiai nupiovė, nes 
jie buvo sujungti su padega
momis bombomis. Tuo bū
du buvo išvengta sprogimo. 
Tai įvyko prieš porą metų, 
ir įvykis buvo amerikiečių 
spaudoje aptašytas.

Jakaičių sūnus Robertas 
j marinus įstojo baigęs vidu
rinę inokyklą, o dabar, va
karais tęsia studijas, dirbda
mas dienomis.. Tai tikrai 
žvalus jaunuolis.

J. V.

UKMERGĖS GIMNAZ. 

80 METŲ SUKAKTIS

Nuo jos fsteigimo šių 
metų balandžio 8 d. sueina 

, 50 metų. Ukmergės gimna
zija Lietuvos švietimo srity
je yra atlikusi dideli uždavi
nį. Jos sukakties proga su
sidaręs iniciatorių ketvertu
kas norėtų bent spaudoje at
žymėti šj istorini įvykį. Ini
ciatoriai dėl to kreipiasi 
visus laisvajame pasauly gy
venančius buvusius Ukmer 
gės gimnazijos mokytojus 
bei mokinius ir prašo arti
miausiu laiku aprašyti pri 
simenamus faktus ar pergy-

Operos kolektyvą sudaro* 

asmenų. Drauge su cho- 
ristais atvyksta ir žymieji 
mūsų menininkai: Dana

tys yra vienodai svarbios. | lietuviškų kortų kaladės, ke-j Stankaitvtė, Stasys Baras,
Kiekviena jų atlieka savo U antspaudai, paveikslai,! Jonas Vaznelis ir Algirdas
pareigą; ir viena kitą papil- herbai, žemėlapiai, šeši me- *** » fS’l Brazis. Chorą ir solistus pa
do. niškai papuošti albumai iš » sukalbėjo kun. V Dabu-, lvf1i AiMėS.

lietuvių gyvenimo Australi- S1S' Angelė Stankaitienė

lifte — savųjų ir svetimųjų* giau kaip 500), lietuviškų ka**megejas Vytautas

tarpe. Visos šios veiklos sri-Į pašto ženklų rinkiniai, dvi i z^; nrQ-.n
» I lietuvišku korta kaladės, kp-i Susirinkimą pradėjo

i

Lietuviai Adelaidėje, ša
lia aktyvios tautinės, politi
nės bei kultūrinės veiklos, 
turi ypatingai svarbią ir pui
kiai organizuotą mūsų tau
tinių vertybių išsaugojimo 
ateičiai instituciją — Lietu
vių Archyvą-Muziejų, pa
talpintą Lietuvių Namuose.

šios institucijos organiza
torius yra mūsų tautietis Jo
ms K. Vanagas. Tiesą sa
kant. permaža būtų pasaky
ti, kad jis yra tik organiza
torius. J. Vanagas—šios sri
ties talentingas menininkas. 
Kiekvienas daiktelis, skirtas 
muziejui ar archyvui, perei
damas per jo gabias rankas, 
taip apipavidalinamas ir pa
ruošiamas savo paskirčiai, 
kad tampa pažiba muzie
jaus ar archyvo lentynose.

Archyvo-muziejaus orga
nizavimas truko kelerius me
tus, ir vis dar papildomas 
naujais eksponatais.. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės

LaikrašttAinkai. apspitę New Yorko gobernatorių Nel
soną Rodtefelierį, nori iš jo gauti aišku žodį. ar jis kan
didatuos į prezidentus.

lydi 50 asmenų simfoninis 
orkestras. Visam kolektyvui 
diriguos muz. Aleksandras 
Kučiūnas.

Programo je bus koncerti-

perskaitė Patersono miesto 
Archyvo skyriuje randa- ™j?r° Pr<>klamaciw Gra-

,,.c puikiai jriž» komplek- “’era^'Z^laa S, * —---------™

tus visų^Australijoje einan- L Simutis. Jis krfrtž lieto- ne f°™a ištrauk“ 
ciųbei ėjusių periodinių lei- yius djrbti dfl Lie. ravimus operos Gražina“,

tuvos laisvėj nes Patersono

joje

»cių
dinių, paruoštos atskiros
knygos didesnių lietuvių gy- . , .. . . .
venimo įvykių Australijoje
(1) Lietuviai Pietų Austrą-
Ujoje 1948-1960 m., 2) Li- v»į _inžji_. j-j. atri.
thuanian Artistą Jn Austrą-1, 1 ?PineJim4 U1P P*1

™ lanke kongresmanas Ch.
ha 1948-1967 m.. 3) Lietu- y , vra tikras i;e.
viski dokumentai ir * • Joelson’ kuns UKras lieviski -dokumentai ir tt); . . .’ . 7 . .
Australijos lietuvi, skautų Dariui ir
rajonojjręhyvo lotyną; vi- ! Kovo :

operos
čis nepaprastas koncertas 

ivvks Brooklyno kolegijos 
Walt Wbitman salėje, kuri 
talpina arti 3000 asmenų.

Opera i New Yorką pa
kvietė "Laisvės Žiburio“ ra
dijas.

tuvių ir visų pavergtųjų, .. GiriBu.

m ažiai Įrištos lietuviško, “ žodi- 1 Kovo 10 d- ūkusiame
knygos. išleistos AdStraHjo-' Mie8t0 maJOraS E Kra' Uetuviu Darbinink,» D™'majoras P.

prisiminė nuotaikingą gi jos susirinkime buvo pasi- 
nWrtnP J^riMunu laidiniu”1 Lietuvos trispalvės ir su ati-! dalinta įspūdžiais iš buvusio 

.Jį v'f r . tinkamu įrašu plakato paka-' Vasario 16-sios minėjimo.
1S* j-- * • • u binimą prie miesto rotušės.! Šia proga daug kalbėta ir

žodžiu. muziejus-archy-jMat> ji8 pagiūlė? kad; apie būsimą margučių paro- 
vas turtingas ir vis dar tur- prje vėlyvos pakabinimo1 dėlę, kuri ruošiama balan- 
teja gabaus jo kūrėjo Jono dalyvautų lietuvaitės, pasi- džio 20 d. Bručo svetainėje. 
Vanago vadovybėje. , pUOgUsjos tautiniais rūbais. Bilietai iau pradėti platinti.

Šia progą noriu pažymė-, Lietuvių tautiniai rūbai jam Visi atsilankiusieji į margu
ti, kad be čia kalbamo lietu- yj-a labai gražūs, ir jis no- čiu parodėle bus pavaišinti, 

muziejaus-arehyvo, Jo-rėjo, kad tos mergaitės kar-, jėiimas — $6. Kaina*aukš- 
pirmininkas J. Bačiūnas, nas Vanagas yra suorgani- tu su juo nusifotografuotų.toka. bet reikia turėti gahro- 
lankydamasis Australijoje, zavęs vieno nedidelio mies-j jjs taip pat palinkėjo lie-' je, kad už tuos pinigus bus 

telio Lobethal (apie 23 my- tuviams sėkmės visuose jų duodama gera vakarienė, o 
lios nuo Adelaidės) muzie- darbuose. . i dar norima turėti ir kiek pel-

1997 metų sausio 28 d. ofi
cialiai atidarė archyvą-mu
ziejų. Ta proga jis pažymė- jų, kurio atidarymas buvo. Meninę dalį atliko mer- no kitiems reikalams. Svar-
jo, kad taip puikiai suorga
nizuotas archyvas-muziejus 
yra vienintelis visame lietu
viškajame pasaulyje. Jis 
lankęsis visuose kraštuose, 
kur tik esama lietuvių, ta
čiau taip puikiai, rūpestin
gai ir meniškai sutvarkyto 
archyvo-muziejaus niekur 
neaptikęs. "Garbė jo orga
nizatoriui Jonui Vanagui!— 
baigė savo žodžius J. Ba
čiūnas.

Savaime suprantama, kad 
nėra galima trumpame raši
nėlyje išvardinti atskirai vi
stas eksponatus ir juos apra
šyti. Paminėsime tik svar
besnes jų grupes.

1. Lietuvių dailininkų kū
riniai : E. Kubbos, L. Urbo-

1956 m. gegužės mėnesį. A- gailių kvartetas: V. Vaši- biausia. — to pelno dalis 
tidarė Pietų Australijos to neskaitė, S. Senulytė, J. bus paskirta Dariaus ir Girė- 
laiko premjeras Sir Thomas Mockutė ir J. Praleikaitė.. ro skridimo i Lietuva ir iu 
Playford. Jis ypatingai iver- jos padainavo keturias dai- tragiško žuvimo prieš 35 
tino Jono Vanago sugebėji- neles. Kvartetą paruošė An- metus liepos 17 d. minėjimo 
mą ir jo iniciatyvą taip pui- Stankaitienė. Jonas išlaidoms padengti,
kiai suorganizuoti vertingą Stankaitis akordeonu pagro-! Tų dvieiu drąsauju lakū-
įnstituciją. kun amžiais by- jo lietuviškų dainų pynę. i nu paminėjimas kasmet i-J ventUB epizodus iš gimnazi- 
los ateinančioms kartoms a-| p0 to abiem valdžios pa-Į vyksta pne ju paminklo* jos Iafkų ir paskelbti jiems 
pie to miestelio praeit} ir jo reigūnams buvo įteiktos lie- Brooklvne. Minėiima visada prieinamoje spaudoje ar pa
kūrė jus pionierius. Jis Aviškos lėlės, kurios jiems ruošia Dariaus ir Girėno Ko-i atsiminimus pasiųsti
taip pat pareiškė vilt}, kad iabaį patiko. Lėles pasiuvo mitetas. Jam pirmininkauja pr Pauliukoniui. 95 Harri- 

Veronika Eitmanienė. J. šaltis, ji pavaduoia Br.!^ gt Worcester, Mass. 
Salėje surinkta aukų —• Snūdienė. o sekretorius yra 01604.

Jono Vanago pavyzdžiu pa 
seks ir kitos vietovės ir su
organizuos savus muziejus. 
Ir tikrai, visa eilė miestelių 
jau tai padarė.

J. Vanago sugebėjimo ir 
jo pasiaukojimo mūsų tauti
niam reikalui dėka lietuvių 
gyvenimo pėdsakai Austra-

1,018 dolerių. Daugiausia ’ adv. St. Briedis,
aukoio Joi 
100 dolerių.

Knikonis —

B. P.

BROCKTON, MASS.
no (2 kūriniai), H. Saikaus- lijoje taip greitai neišnyks, 
ko, V. Rato, A. Rakštelės (21 Pažymėtina, kad mūsų

- n<ir i ^ūziejus-archyvas jau ofi- 
renoa Jakubauskienės, Vyt., baliai atitinkamų įstaigų |- 
Šereho. o taip pat ir Alf. ragytas į lankytinų vietų są- 
Budrio meniška foto nuo-
trauka. , X A.

2. Skulptūros: Ievos Po
cienės (ypatingai aukštai į-' 

vertinta Australijos meno 
kritikų ir laimėjusi daug
prizų viešose meno parodu; ’ Ketių ap9augog įtaigos,
se), B. Grėbliūno (2 kūri- viršininkas dr. W. Haddon 
niai) ir L. Kano (2

Susirgo teisėjas A. Knopka
Petras Vaičiūnas mums 

pranešė, kad širdies liga 
sunkiai susirgo teisėjas An
tanas Knopka.

2 MIL. EISMO AUKŲ
LAIŠKAS REDAKCIJAI

SENATORIAI —

MILIONIERIAI
i

Spėjama, kad mažiausiai) 
vienas iš penkių JAV sena-' 
torių yra milionierius. Tarp' 
jų du Kennedžai. Percy (iš 
Chicagos) ir kt.

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

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

Tundra Talės, Manyland 
Books leidinys paaugliams

Siuskite Pinigus ! ||
riję, 175 pust kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

Timeless Lithuania — pa
raše buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C Norem,

LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GRAMERCY
įteikiami gavėjui kaip |! 299 psl., kaina $4. 

PINIGAI per Bank fot

i

Foreign Trade.
PRISTATOMA 

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

NAUDOTI PAGAL 
SAVO NORĄ.

IOS ESATE SAUGOS
TIK SU FIRMA, TURIN_________
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ Ii Laįįbergii

Kun. Stasys Yla 
Dr. Jooaas Jakštas

Dr. Jonas Purinas 
Pr. PauKokonb

VELTUI VAISTAS 

PRIEŠ NUODUS

Pernai JAV pusantro mi-1

šiemet norima tų dvieiu 
lakūnu paminėjimą suruošti 
iškilmingesni ir turininges
ni. nes iau suėjo 85 metai4 
ruo jų žuvimo dienos. Be 
to. šie metai mūsų oolitinių 
veiksniu vra pavadinti Lie
tuvos Laisvės Kovos Metais, 
taigi dera geriau prisiminti 
ir tu didvvriškuiu lakūnų Uono vaikų, iš jų 90% iki 51
- . -- . ’ • _ • ( ,__ a_  -_ ____ „5^11.. _ ♦- a-- Iskridimą ir (rirvybės auką,1 metų amžiaus, užtikę virtu-1 

kuri buvo skirti Lietuvos vėj ar kur kitur valgė ar gė- 
laisvės idealams iškelti ir iš- rė nuodų. 400 iš jų dėl to mi-| 

garsinti. Tai jie pabrėžė ir rė.
savo testamente. I Sveikatos apsaugos |stai-

Dariaus ir Girėno komi- g» nuolat pataria namuose!
♦etas lėšų neturi, tai Lietuvių laikyti nuodus vaikams ne-

| Darbininku Draugija pasirv- pasiekiamose vietose. Kovo
___________ ______________ o. „ . . ’žo ta minėjimą paremti ft 17-23 d. yra paskelbta Nuo J

kan- sako, kad per 6© metų eismo!.. prenumeratą v narodos pelno. nuodų apsaugos savaite., j
, | nelaimėse žuvo 2 mil. žmo- ‘^k do^?V1 ?laik.1.U2JJ“. Kodėl LDD prisiminė m Mass. vrirtininkų draugi-

3. Keramikos: trys eks- nių nelaimingų atsitiki-! i x n ,.kinga. i1^8’ Dariaus ir Girėno paminė ji- ja paskelbė, kad tos savai-
ponatai; | keliuose jų aukos per ka” Jie . • ,r , ,ma? O tai dėl to. kad po jų tės metu bus veltui dalija-

4. Keturios tautinės lėlės; metus išguli ligoninėse 8 yaa?™ Vk* man.® aP»n*co skridimą ir paminklo statv- mas Ipecac syrupas, kuris
5. Penki medžio droži- mil dienų. Pank jj, — kas- kiekX!en.ą ba gausiai rėmurios siuvėjų gelbsti išgėrusiems ar su-

iai, jų tarpe pora žemsitiš- dien keliuose sužeidžiama , ir a^t , ĘJTSSt uniios, LDD vra antroji or- valgiusiems nuodų. Tas vais-
apie 10.000 žmonių, kas sa- t®-?,*"*?6 irkltus Ke eivk>, ganizaciia. skyrusi tam pa- tas veltui dalijamas vaisti-
vaitė užmušama apie 1,000. 8Kaitywjns. J ^m tikslui i.š savo iždo ne- nėse tėvams, kurie turi vai-
Eismo nelaimės vien me-l Pasilieku gero linkėdama, kad ji ir dabar ku iki 5 metų amžiaus,
džiaginių nuostolių per mė- Marija Subačiena , n- -- fcMfauw»..«irB.«
nesį padaro apie 1 bil. dol. 1 Kingston, Pa.

Gerbiamieji,

kų klumpių;
6. įvairūs: dail. A. Kudir

kos {deginimai medyje; o- 
dos dirbiniai; ašutiniai 
rankdarbiai; audiniai, tau

kiu kilniu tautiečių žygio įsidėmėkite: tik šią savai- 
sukakties niekad nepamirš-tę!

i

TARPININKŲ. JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. PER 20-T! METU 
VEIKLA ŠIAME VERS 
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMU
Visos perlaidos pilnai garantuoto 
«r apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap 
drauda. Apsidraudę $20.000.00. O- 
Ficia’ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
•ravėjo
Kursas: 9 rubliai nž $10.00.

Iki $20 00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
ftt Rr«*ad St.. Nrw»rk. N. J.

^PECIALCS SVENTftMS IP 
PAVASARIUI PASIŪLYMAI 
Kainos AUTOMOBILIAMS 
atpigintos 10% šventėms

Užsakymai turi būti gaut’ 
ne vėliau 1968 balandžio 2R d 
Pasinaudokite šiuo pasiūlymu
SIŲSKITE U.S. DOLERIŲ 
K1VANOMS PAZTMftJIMĄ pe- 
irinki-r.ui N Mi.TOSK SPECIA- 
IOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 

;į nstarnaviiaa'
-Tarkite mūsų nemokamu 

katalogų reikmenims, audek
lams ir maistui!
Duokite DABAR užsakymus 

VELYKOMS!

GRAMERCY
(Įsteigt a 1945)

118 E. 28 St. New York, N.Y.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

’The Herdsman and the 
\ Linden Tree“ (Vinco Krė- 
i vės), 128 psl., kaina $3.95.

"Lithuanian Quartet“ (A. 
i Baronas, M. Katiliškis, A.

ir I šeinius), 
209 psL, kaina $4.95.

“The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (L šeiniaus), 61 psl% 
kaina 12.00.

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

I Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 

| stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7. 

“Lithuania land of be- 
ė L. Valiukas,

kaina $4.75.
Awakenmg Lithuania, a 

study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

Vytantas the Great Grand 
Doko of Lithuania. dr. J* B. 
Končius, iliustruota. 211 
psl.. kaina kietais vualiais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI. 
AN RECIPES- nerašė 
Daužvardienė, kaina $2.50.

* u<: .x!» •
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

„Geriausias Lietuvos 
liaudies sūnus“

Rusams komunistams iri 
kolonistams Lietuvoje lei
džiamas dienraštis Soviets- 
kaja Litva vasario 27 d. pra
nešė. kad mirė Fedoras Ilji- 
čius Petrovas. 75 metų- am
žiaus „pei-sonalinis pensi
ninkas“ tai yra, toks pensi
ninkas, kuriam pensija pa
skirta ne bendra tvarka, o 
atskiru nutarimu, jam asme
niškai nustatyto dydžio.

Šiame pranešime apie 
mirtį taip pat yra. nors apie 
20 metų ir pavėluotas, bet 
atviras paliudijimas, kad ta
sai Petrovas iš Rusijos, iš 
buvusios Tverės gubernijos 
(Rževo rajono). 1946 me
tais buvo atsiustas i Lietuvą 
valdyti Zarasų apskritį. — 
čia buvo „išnaktas” Zarasų 
apskrities vykdomojo komi
teto pirmininku. Rusai ne-i 
patikėjo tų pareigų niekam 
net iš vietinių rusų, kurių 
Zarasu apskrityje tam rei
kalui negalėjo stigti. Vėliau, 
kai apskritys buvo susmul
kinti rajonais, Petrovas bu
vo perkeltas viršininkauti į 
Pūkštą ii- valdė tą rajoną vi
są kolchozinimo laikotar
pį, iki 1952 metų. Petrovas 
buvo prityręs kolchozinto- 
jas. nes. pasirodo, tokį pat 
darbą buvo dirbęs keliolika 
metų anksčiau savo gimto
joj Tverės gubernijoj (Kali
nino oblasty).

Atlikęs tą okupacinio vir-i 
šininko uždavinį Dūkšte. 
Petrovas dar penkerius me
tus daibavosi Vilniuje, pre
kybos administracijoje. Ši
taip per 11 metų okupacinio 
viršininko pareigose Petro
vas ii- užsidirbo Lietuvoje5 
„personalinę pensiją“.

Tokių iš Rusijos atsiųstų 
„geriausiu Lietuvos sūnų“ ir 
dabar Lietuvoje pilna. Sau
sio-vasario mėnesį skelbia
muose pranešimuose apie 
įajonines partijos konferen
cijas mirga partijos pareigū
nų tokios pavardės, kaip 
Laškovas (Kaune). Golubo- 
vas (Šančiuose). Butylkinas 
(A. Panemunėj). Mogilce- 
vas (Trakuose), Labinąs 
(Tauragėj) ir taip toliau. 
Dabar jie — lyg nieko dėti 
vietiniai veikėjai. Tik kai 
kuris numirs, tai paaiškės, 
kad to būta iš Kalugos, ano 
iš Saratovo, dar kito vėl iš 
kokio "plačiosios tėvynės“ 
kampo atsiųsto „suvereni
nės respublikos“ tvarkyti.

(ELTA)
Panevėžio teatras 
naujame pastate

"Miltinio teatras“ Pane
vėžy vasario 17 d. vaidino 
jau naujame teatro pastate. 
Teatras pastatytas prie cent
rinės miesto aikštės (šiauri
niame krašte, kur prasideda

Pagarbinę čekistus,

garbina jų aukas

Visas Rusijos bolševikų 
sukaktis Lietuvoje dabar 
tenka minėti ir gerbti, kaip 
savas. Tie minėjimai iškil
mių rengėjus dažnai įtrau
kia į labai keblią padėtį.

Vasario mėnuo buvo skir
tas rusų bolševikų raudona
jai armijai penkiasdešimties 
metų sukakties proga pa
gerbti. Bet lietuviai bolševi
kai. neskaitant kelių pensi
ninkų. nieko žymesnio toj 
armijoj nebeturi. Nebėra nei 
„lietuviškos divizijos“, nei 
kokio kito dalinio, kuris Lie
tuvoje kokiu nors požiūriu 
būtų savas. Privalomąją ka
rinę tarnybą toj armijoj lie 
tuviams tenka atlikti išsklai 
dytiems po visą Rusiją. Ka
rininkai lietuviai, tik žemes
nio ar vidutinio laipsnio. — 
retenybė, ir tie patys irgi iš
sklaidyti. Tad tos svetimos, 
okupacinės., armijos sukak
ties minėtojai bent pasiguo
dė „senais gerais laikai 
laikais, kai toj raudonojoj

Iš lėktuvu ne visada pavyksta numesti krovinius į numatytą vietą. Taip atsitinka ir marinę Khe 
Sanh stovykloj Vietname, štai kaip atrodo, kai krovinys numestas ant bunkerių sukelia dulkių 
ir visokio laužo debesis.

Auksas ir giljitona
B. KLOVAS

Lietuva yra kraštas, kuris klaracija, kuria buvo nusta- 
žiauriausiai nukentėjo Ant- tytas principas, kad tokie 
rojo pasaulinio karo metu. perleidimai yra niekingi ir 
Tai liudija ne kas kitas, be reikšmės, net jei jie Įvyk- 
kaip Hitleris ir Stalinas, ku- dyti sutinkant tų teisių fci-ė 
rie mums neturėjo jokių rėtojams. Prancūzai nenei>| 
simpatijų. Jie buvo naikini-i gė. kad prieš tuos piliečiui 
mo specialistai ir gerai žino- buvo panaudota prievartai 
jo. ką reiškia naikinti. Hit- bet vistiek juos baudė. Angį 
leris aiškino, kad Lietuva! lai ir sovietai tan; pritarė, 
buvo kraštas, kuris labiau- Į Kaip matome> tai buvo 
šiai nukentėjo nuo Stalino. I jajkoma tarptautinės ir vi- 
Stahnas Jaltoje įrodinėjo, < (jaug teisių nusikaltimais, 
kad Lietuva buvo kraštas., Ąrgj jabar, kada tai daro 
kuns žiauriausiai nukentėjo i patys nu?aiėtojai. jau tie 
nuo Hitlerio Tai yra genau-1, vejksmaj nebėra joks nusi- 
S! įrodymai, kad mus naiki-' kaltimas?
no ir Hitlens, ir Stalinas ir!

, vė. (Salėj plojimas). Netei- 
! sybė, kad Pabaltijo valsty
bės savanoriškai Įsijungė į

Vasario 15 d. sovietų am- K. red.) iškeltų Jungtinėse Sąjungų. Lietuvoje
Tautose Pabaltijo valstybių partizanai po Antiojo pa- 
okupacijos klausimą?“ i saulinio karo eilę metų ko

vojo prieš sovietų okupaci-
Makarov: „Nėra nei Pa-

Suplakė sovietų diplomatą
basados Washingtone pir
masis sekretorius ir Soviet 
Life žurnalo redaktorius A- 
leksander Makarov ir tos 
ambasados informacijos pa
reigūnas bei sovietų televi
zijos ir spaudos direktorius 
Boris Sedov lankėsi Kali
fornijos universitete. Jie 
buvo pakviesti dalyvauti 
diskusijose šių dienų tarp-

armijoj ir vienas kitas lietu- 'au"nii“s ,ir Sovietą} Sąjungą 
vis bolševikas buvo iškilęs! Bedančiais klausimais.
i pačias viršūnes. Vienas iš ~ . ....
tokiu buvo eenerolas. arini- S?v!et’-J lagūnai jau 
iu vadas Jeronimas Vbore- i t31'P°.. sunkumų bendrose 
vičius. iš Antandrajos, Dau- ^stajose. bet blogiausioj
gailių valsčiaus... Jam šia l“’’**?* ata,r!ure- ka> P»- 

raudonosios armijos I aidėjo klausimai atsaky-
garbintojai Antand- į ma1,

rajoj pastatė paminklą...
Bet ir čia nebuvo įmanoma 
nusikratyti didžiai nepato
gaus keblumo: teko nutylė-Į 
ti. kad L’borevičius gi žuvo 
ne nuo priešų, o nuo Stalino 
čekistu kulkų... Keblu apie 
tai užsiminti, nesgi kątik 
tiems patiems veikėjams te
ko ir čekistus garbinti. — jų 
sukakties proga...

Vborevičiaus paminklo a- 
tidarymo iškilmėje kalbėjo 
ir armijos atstovas, karinis 
komisaras Utenoje — Ke- 
pačiovas. Ir Daugailiu aš
tuonmetės mokyklos direk
torius — Rybakovas...

(E)

proga
uolūs

Dalyviai, kurių buvo apie 
250. netvėrė juokais, klausy
damiesi sovietų atstovų mė
gėjiškų ir išsisukinėjančių 
atsakymų i aštrius pabaltie
čių studentų klausimus.

Štai kaip vyko tas nuomo
nių pasikeitimas:

Latvis studentas Atis L.:
"Ponas Makarov kalbėjo a- 
pie ginčijamas problemas 
Jungtinėse Tautose. Kokia 
būtų Sovietų Sąjungos lai
kysena, jei Batun (Pabaltie
čių organizacija, kurios tiks
las kelti Pabaltijo valstybių 
reikalą Jungtinėse Tautose.

niekas mums nepadėjo ir Musų diplomatinė tamy-
nepadeda. nors ir kaip žiau- ba ir \ likas turėtų gerai iš- 
riai mes nukentėjome. Bet studijuoti tuos Prancūzijos 
su tuo mūsų vargai dar ne-* teismo sprendimus ir panag- 
pasibaigė. Dabar po 28 me- rinėti, ar kartais ir Anglijo-

„Lietuvos kultūrininkai“

Šumausko "aukščiausias 
prezidiumas“ nusipelniusių 
Lietuvos kultūros veikėjų 
garbės vaidus suteikė to
kiems "Lietuvos kultūrinin
kams": Josifui Dubravinui, 
majorui Genadijui Alfimo- 
vui ir papulkininkui Pavelui 
Siragovui...

(E)

MES ŠITAIP STATOM...
Vilniuje leidžiama šluota 

šitaip juokiasi iš komunisti
nių statybininkų:

„Gražu žiūrėti, kaip da
bar Lietuva statosi. Važiuo 
jam vasarą su svečiais pa-

Ramygalos gatvė). Įrengta žiūrėti naujų statybų. Ap- 
sukio jama ir aukštyn-žemyn Į link mirga pastoliai. O prie 
kilnojama scena, mygtukais
valdomi prožektoriai ir eilė 
kitokių naujoviškų techni
kiniu įrengimų, kurių tarpe 
ir Įtaisai žiūrovams vaidini
mo metu klausyti jo vertimo 
j rusų kalbą.

Atidarymo dieną vaidino 
J. Grušo „Adomo Bradzos 
paslaptį“. Miltinis rengia 
netrukus parodyti Fr. Due- 
renmatto „Franką V.“. Vė
liau žada pateikti eilę grai
kų klasikų — Sofoklio. Eu- 
ripido. Aristofano — kūri
nių. (E?.

jų vaizdas toks. kad nors 
spalvotą kino juostą suk. At 
vežė prie statomo namo ce
mentą. šoferiukas įjungė 
savivartės hidraulinį iškro- 
vėją. Per minutę kalnas ce
mento maišelių atsidūrė 
ant žemės. Į dangų, lyg ato
minis grybas, pakilo cemen
to dulkių stulpas. Kai dulkės dar didesnes istorines buhal- 
nusėdo, darbininkai išrinko! terijos knygas įtraukta, at- 
netrūkusius maišelius ir su-i bėgo iš sandėlio pats sandė-

nei
baltijo, nei okupacijos klau
simo. Estija. Latvija ir Lie
tuva 1940 metais laisvu no
ru Įsijungė Į Sovietų Sąjun
gos respublikas. Batun neat
stovauja pabaltiečiams. nesi 
jo nariai nėra Pabaltijo 
valstybių gyventojai. Jie ne
turi teisės kalbėti pabaltie
čių vardu. Kai Pabaltijo 
respublikų piliečiams kyla 
kokių nors sunkumų, jie tai 
išsprendžia Tautybių Tary
boje, kaip veikiantieji Įsta
tymai numato“.

ją-

Makarov:
tvirtinate. Iš 
note?“

„Tai jūs taip 
kur jūs tai ži-

Studentė N.: „
vau partizanė.“

Makarov:
pavardė?“

Aš pati bu-

'Šitaip! Jūsų

Studentė N.: „Aš nepriva
lau jums tai pasakyti. Aš ži
nau, kad pasipriešinimas tę
siamas net dabar. Aš tokias 

Ati* L: „Pabaltijo valsty-i informacijas gavau iš savo 
bės i Sovietų Sąjungą Įsi- giminių ir kitų“, 
jungė ne savanoriškai: jos
buvo sovietų karo pajėgų o- Makarov: O kaip vadi- 
kupuotos, pagal nešvarų su-1 naši jūsų giminės?“ (Salėje 
sitarimą, vadinamą Moloto- triukšmas ir juokas). 
vo-Ribbentropo sutartimi“
(Salėje plojimai).

Makarov: „SovietųSąjun
gos konstitucija kiekvienai' 
respublikai duoda teisę pa
sitraukti iš Sąjungos, bet nė 
viena respublika tuo nepasi
naudojo. Pabaltijo valstybės 
turi teisę ir progą išspręsti 
visus ginčijamus klausimus, 
jei tokių būtų. įstatymų nu
matytu keliu. Bet tokių pro
blemų nėra.“

Studentė N.: „Ar jūs ma
ne laikote kvaile? Aš nepri
valau jums pasakyti jų pa
vardžių. Mes, pabaltiečiai, 
bėgome į Vakartis, norėda
mi išvengti čekistų teroro, 
kaip ir rytų Vokietijos vo
kiečiai bėgo į vakarų Berly
ną. kol jūs nepastatėte sie
nos.“

je tie veiksmai nebūtų vi
daus teisės nusikaltimai?

Nei Anglija, nei Sovietų 
Sąjunga kol kas dar nėra 
svetimų okupuotos. Tai kaip 
tik yra jom> dar labiau sun-

tų dar ir demokratinė Ang
lija nori mus apiplėšti.

Antrojo pasaulinio karo 
laimėtojai taip žemai nusi
gyveno, kad net Lietuvos 
auksas jiems tapo reikalin
gas ir būtinas, nors abu ne- kinanti ir didinanti nusikal-
mažas sumas išplėšė iš Vo
kietijos kaip karo reparaci 
jas, ir Lietuvai neskirdami 
nei pfenigio. Be to. jie abu

timą aplinkybė, nes laužo 
net savo pačių kitiems su
kurtus nuostatus.

Visai nerimtas ir vaikiš-
gerai zmo, kad jie vykdo kas yra angiu vyriausybės 
tarptautini nusikaltimą, čia 
nėra joks moralės klausi-
mas, ir tisai nėra reikalo 
skraidyti moralybės dauso
se. Tai vra tarptautinės tei
sės klausimas, ir tarptautinė

pasiteisinimas, kad šiuo me
tu nėra su kuo tartis dėl 
Lietuvos aukso. Todėl tik ir 
nėra šiandien su kuo tartis 
dėl to aukso, kad Anglija ir 

. Sovietų Sąjunga nesirūpina
teisė yra mūsų pusėje. Tik į ĮgyVen(ijnti Lietuvos atžvil- 
mes turime turėti drąsos pa- gįu tarptautinius pasižadėji-

iškrovė. Kas ten skaičiuos, 
kiek sudužo?

— Ale jūs, matyti, turtin
gesni už milionierius? —nu
stebo svečiai. — Ir niekam 
už tokį darbą galva nuo pe
čių nenusirita?

— Ne, — sako darbų vyk-7 t v
dytojas. — Mes medžiagą 
nurašome.

Nurašė nieką

Ar galima iš nieko ką nors 
padaryti? Kiekvienam aiš
ku? Bet atminkite, koks pa
saulis margas. Toje pačioje 
Tauragėje saugomas kaip is
torinis dokumentas medžią 
gų nurašymo aktas, išgarsi
nęs visus to miesto statybi
ninkus.

Šiame akte buvo parašy
ta, jog sunaudota statybose 
2,800 plytų, 565 kokliai, ne
mažai medienos ir kitų 
smulkmenų. Kai viskas bu
vo parašais sutvirtinta ir Į

Makarov: (pertraukda
mas) "Juokinga! Vakarų 
vokiečiai bėgo ir bėga Į rytų 

mis pasinaudoti. Sovietų vy- okietiją.“ (Salėj triukšmas 
riausybė stengiasi sunaikin- ir juokas).
ti jų tautines savybes rusi-]
nimu. Tai nėra komunistinės Studentė N.: „Pone Ma- 
ar nekomunistinės ideologi- karov. tamsta esi melagis.“ 
jos klausimas. Rusai vykdė
masinį valymą net tautiškai Čia ir pasibaigė drąsių 
galvojančių komunistų tar- ir sąmoningų studentų po
pe, kad pašalintų jų pasi-, kalbis su sovietų diplomatu 
priešinimą. Kada nacionali- bei enkavedistu. Čia sovietų

Ati* L.: "Pabaltijo žmo
nėms nėra leista savo teisė-

nių komunistų vadas Berk- 
lavs ir jo bendrininkai per 
daug stipriai protestavo 
prieš kolonializmą ir geno
cidą, pats Chruščiov atvyko 
Į Rygą ir Įsakė juos suimti.“ 
(Salėje plojimai).

krovė i vieną pusę. Koks 
ketvirtadalis cemento liko

lininkas ir sako: 
— Kaipgi jūs

sakyti tiems mūsų „išlaisvin 
tojams“ visą tiesą. Į Lietu
vos auksą teturi teisę tik tei
sėta Lietuvos vyriausybė, ir 
ji tėra Įgaliota spręsti visus 
turtinius klausimus, kilusius 
karo pasėkoje. Tiems klau
simams išspręsti Lietuvos 
vyriausybei visai nėra reika
linga jokia Anglijos ar So
vietų Sąjungos pagalba.

Anglai ir sovietai gerai turtiniu teisiu, 
žino ar turi žinoti visus tuos 
teisinius nuostatus, kuriuos 
yra sukūrusios Jungtinių 
Tautų vardu, būdamos dvi 
didžiosios galybės toje or
ganizacijoje ir net teisėjai 
Nuernbergo Teisme.

Anglijai ir Sovietų Są
jungai turi būti gerai žino
mas faktas, kaip buvo elgia- j 
masi su Belgijos Tautinio; 
banko auksu^Jie už tą auk
są vokiečių nepagyrė.

mus. Tik jau ne Lietuva ir 
lietuviai yra dėl to ko nors 
dėti. Tegul tik anglai ir so
vietai pasistengia dali savo 
laiko ir pastangų paskirti 
tiems tarptautiniams pasiža
dėjimams jgvvendinti, tai iš 
Lietuvos pusės netraktų tik
rai nei vienos valandos, kad 
jie turėtų su kuo tartis dėl 
to aukso ir dėl jų piliečių

Anglai turi gerai žinoti 
savo teisinį dėsni, kad dvi 
neteisybės nekuria teisės.

10 knygų už 2$
Demokratinio socializmo

m • v i I pradai, (S Kairio ivadas), 
Belgijcs Tautinis bankas 64 psl.. kaina 50 centų.

1940 m. gegužes menesi pa-

atstovai tikrai akivaizdžiai 
pademonstravo bolševikinį 
melą ir savo tamsumą, su
sidūrę su nenumatytais opo
nentais. Būtų gera daugiau 
tokių progų sulaukti ir ap
laužyti prieš amerikiečių au- 

; ditoriją sovietiniam propa-

tikėjo saugoti savo auksą 
Prancūzijos bankui. Kaip 
sakė Nuernbergo Teisme 
prancūzų prokuroras M.
Certhoffer. 1940 m rugsėjo! 
men. Vokiečių banko atsto- kaina 25 .
vas, pažeidžiant tarptautinę]

Lietuvos socialdemokratų 
partijos programinės gairės,
32 psl.. kaina 20 centų.

Tavo kelias Į socializmą,
35 psl.,

Makarov: "Nieko pana-! gandistam liežuvį, 
šaus nėra buvę. Iš kur jūs • 
gavote tokias informaci
jas? Ar jūs kalbate rusiš
kai?*

DĖL Mf SV SOSTINĖS,
Atis L.: ' Taip, aš kalbu Viktoro Biržiškos atsimini- 

rusiškai. o taip pat latviškai, j mų iš Vilniaus 1920-1922 m. 
Šitas informacijas aš gavau n laida, 312 ps., kaina $3.75

teisę, vertė Vichy vyriausy
bę išduoti tą auksą vokie
čiams, ką Vichy vyriausybė 
ir padarė. Po išlaisvinimo 
Laikinoji Prancūzijos vy
riausybė grąžino Belgijos 
Tautiniam bankui aukso kie
ki- lygu tam, kuris buvo 
Vichy vyriausybės išduotas 
vokiečiams. Tuo dar viskas
nepasibaigė. Prancūzijos vy-' 20 centų, 
riausybė iškėlė baudžiamą 
ją bylą buvusiems Vichy vy-

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Socializmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 psl., kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psk, kaina

Tikra teisybė apie Sovietų

iš Latvijos komunistų parti
jos organo „Gina“. Gal jūs 
apie tai girdėjote?“ (Salėje 
juokas).

Makarov — tyli.

KETVIRTOJI PRADAL
GĖ, Literatūros metraštis. 
384 psl., kaina $3.75.

Abi knygas išleido Nidos

riausybės ministeriams; ki-; R“*!».<J-Januškio), 96 
rie prisidėjo prie to auks0' psl. kaina 50 centų, 
išdavimo vokiečiams. Juozas Stalinas, 32 psl.,

Taip pat buvo baudžiami kaina 25 centai, 
ir visi tie Prancūzijos pilie- * , . . ... v. ,
čiai. kurie atsisakė savo tu- .g\n? m}1*,», paraše dr. 
rimų teisių Vokietijos nau- Baugirdaite-Sruobiene, 24 
dai, nes tai buvo laikoma Ps^- ka^na oO centų. 
Prancūzijos išdavimu. Prieš

nui-ašėte I Knygų Klubas, I Ladbroke: piliečius byloje buvo remia-1 sude^ M kaina

gulėti. O paskui atvežė ply-' kad pas mane šito gero vi-i Lietuvė studente N. (apie! Gardens. London \V II, Gr. masi Jungtinių Tautų 1943 • • -L 'artu par
tas. Jas irgi „automatoiškai“' sai ir nebuvo? 1 40 m. amž.): „Aš esu lietu-, Britain. __ m. sausio 5 d. T/mdono de-j duodamos uz $2.
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STASYS MICHELSONAS

Henrikas Čepas, Patiicia,’ 
Mamertas Cvirkos,, J.D., O. 
ir O. Daneriai, Mildred Mc 
Devitt, Dorchesterio Lietu- 

Lietuvos neprikalusomy- Tokių buvo 109. Po $1 au- vių Pil. Klubas, Vytautas Ei
bės atstatymo paskelbimo 50, kojo 34, po $20—31, po $25 kinas, Ed. ir Ona Eitai, Sta

Bostoniečių aukos

metų sukakties proga bosto
niečiai laisvinimo ir lietuvy
bei išlaikyti reikalams suau- dinis sąraša. 
kojo daug daugiau, negu 
kitais metais, būtent — vi
so labo $5,736.10. Iš tos su
mos Amerikos Lietuvių Ta
rybai $3,313.10, Lietuvių 
Fondui $1,150, Tautos Fon
dui $1,162.

buvo 21 ir tt. sys Gedutis., Dzidas Gied-
O štai ta> aukojusių var- j raitis. H. ir M. Gineičiai, dr.

kuris veltas J. Girnius, Stanley Grigana- 
pastudijuoti: į vičius, Antanas Gustaitis,

Ona Ivaškięrė — $1,125. j A. ir L. Herbstai, Ivanaus- 
Po $150: Jonas Mikalaus-; kas, D. ir L. Izbickai, St. ir 

kas, A.L.T. Sandaros 7-toji; C. Janeliūnai, S.B. Janke- 
kuopa. j vičiai, Fulgentas Janonis,

Po $100: Bostono Skautui Teofilis ir Ieva Janukėnai,
Žalgirio tuntas Vladas ir A- Į K. Jauniškis, Petrė Jozaitis,

Juozapas Į Elena Jučaitė, Antanas Juk
nevičius, Jurgis Jurėnas, 
Vincas Yankus, Anthony 
Young. A. Kalvaitis. Pauli-

Viso labo aukojo 404 as- dėlė Mickūnai n 
menys (be to, dėžėse rastai Truša;
$27.75, bet nėra žinoma,! Juozas Rasys — $75. 
kiek asmenų tą sumą sūdė-Į Po $50: Eleonora ir Alek- 
jo). Fizinių asmenų skaičiusi sandras Čaplikai, Gabijos - na Kalvaitienė. Ramūnas ir 
bus didesnis, nes šeimos au-j choras, Eugenijus Manomai-1 Irena Kalvaičiai., Birutė ir 

vieno asmens j tis, Petras Pilka. Brutenis • Rimas Karosai, Andrius Ke- 
Veitas, Romas Veitas. I turakis. E. Kleinas, Morta 

Po $40: Julija ir Pranas j Kraunelis, Jonas Krikščiu- 
Leščinskai, Bronius Makai-! kaitis, Bronius Kruopys,

ka laikoma 
auka.

Daugiausia aukota po $10. 
Tokių buvo 117. Antroj ei
lėj yra aukojusieji po $5. tis. Vladas Kulbokas.

(Pabaiga kitame numery).

PueUpU penktai

čia matome, kaip šra*ka 
kasyklų, netoli 
dienomis vienoj 
spekcija jau 
trūkumus, bet

» į laivą iš Belle Isle 
t jty.La. kaip žinoma, šiomis 

Ihsykkmj žuvo 21 asmuo. In- 
/ įspėjusi pašalinti tam tikrus 

Mti ja d«lsė.

negalime taip mėtyti savo 
sėrvbių po Azijos džiung
les. kaip mes mėtom dabar. 
Mes aklai skiriame 25 bilio
nus dolerių per metus Viet
namo karui, daug bilionų ki
toms savo pozicijoms Azijo
je. Europoje ir po visą pa
sauli, kai tuo tarpu namie 
mes neturim gana lėšų žmo
nių apšvietai, sveikatai, ge
resniems namams, oro ir 
vandens užteršimo kontro-

Antar.as škudzinskas $35.
Po $30: Kęstutis Devenis,1 

Aleksandras Lapšys, 
vas Mickūna 
mavičienė, Jonas 
tautas Žiaugra.

Po $2o: Baltic Realty & INTERTRADE EXPRESS 
Insurance Agency, Edmun-iCorp > 125 gt Ngw
das Cibas. Juozas Dacys, York, N.Y. 10010, praneša, kad 
Bronius Galinis. Zigmas Ga-j dovanų pažymėjimai yra geriau 
velis, dr. Jurgis Gimbutas, ~

Česlo-I_ ■
s Jadvyga Tu- Į DOVANU PAŽYMĖJIMAI 
mas Vasys, Vy-iy ' I LIETUVĄ IR SSR

I šia ir vertingiausia dovana jū-

i

— Vot. Maiki. ir nepaju- rimas bombarduoti šiaurės 
tom, kad pavasaris jau čia Vietnamą buvo išgautas ne-'- ......
pat! ! teisingu būdu. Buvo tvirti-!lcl- apsauga, nuo uz

— Nesidžiauk, tėve, dar, narna, kad šiaurės Vietna-! PuoaM ir plėšikų,
bus ir sniego. į mo karo laivai užpuolė du

— Kas tau sakė, kad bus?1 Amerikos žvalgybos laivus
— Mano nuojauta taip sa-j Tonkino Įlankoje, todėl se

ko. į natas ir balsavo už preziden-
— Nu, jeigu tavo nuo jau-! to „Tonkino rezoliuciją 

ta taip daug žino, tai aš no-! 
rėčiau jos paklausti, kada 
pasibaigs Vietnamo vaina?

— To, tėve, niekas neži
no.

— Maiki, kas nors turėtų 
žinoti. Aš galiu bečyt, kad 
prezidentas žino.

— Nežino ir jis.
— Nu, tai jo generolai tu

rėtų žinoti.
— Jie taip pat nežino.
— O iš kur tu žinai, kad 

jie nežino?
— Jie patys parodė savo 

nežinojimą.
— Kada jie parodė?
— Prieš pat Kalėdas, tė

ve, jie skelbė Amerikos 
žmonėms linksmą žinią, 
kad karas mums labai gerai 
sekasi, komunistų jėgos jau 
baigiasi ir netrukus jie bū
sią visiškai paklupdyti. Bet 
pasirodė, kad komunistai 
kaip tik ruošiasi naujam 
puolimui, ir kai per Naujus 
Metus davė. tai ir tie patys 
generolai nusigando. Ar tai 
neparodo, kad jie nežino, ką 
jie kalba?

— Aš. Maiki, kaipo gene
rolas, šitą bizni suprantu ki
taip. Aš tau pasakysiu, kad 
tas komunistų pasispardy
mas buvo smūgis jiems pa
tiems. o Amerikai didžiau
sias laimėjimas, ba 50,000 
komunistų buvo užmušta.

— Klysti, tėve, klysti.
— Maiki, taip gazietos ra

šo.
— Jos rašo, tėve, ką iš 

Washingtono skelbia prezi
dento žmonės. Bet tai tik 
gražios1 pasakos žmonių mo
ralei palaikyti, karo prieši
ninkams nutildyti.

— Tai tu rokuoji, kad val
džia skelbia neteisybę?

— Ne aš vienas taip gal
voju. tėve. Michigano guber
natorius Romney pakartoti
nai tvirtino, kad „Johnsonas
teisybės nepasako“. Dabar j smerkė ir senatorius Mans-1 niekas neskaičiavo, 
senatorius Fulbright. prezi- j field, senato demokratu va-1 — Maiki, dabar tu gali 
dento partijos žmogus. Iro-'das. Kad ir turtinga mūsų sau eiti. ba aš noriu vienas 
dinėja, kad ir senato prita- šalis, jis sako, vistiek mes apie tai pamislyt.

— Aš manau, tėve, kad 
kuri davė jam teisę „gintis darytų taip, kaip jis kal- 
nuo užpuolikų“. Pasiremda- Į*?* J1® sako, Vietnamo karo 
mas ta rezoliucija, prezi- klausimą reikia pavesti pa- 
dentas Įsakė bombarduoti parlamentui, tai yra
šiaurės Vietnamo miestus. Jun£timU Tautų organizaci- 
Dabar šen. Fulbright sako, -iai isspręsti. Tuo tarpu A- 
kad tas užpuolimas ant A- menka neprivalo tą karą 
merikos žvalgybos laivų P^sti, neprivalo . daugiau 
buvęs prasimanytas mūsiš
kių ”karo vanagų“. Liudi
ninkai parodę, kad tiedu lai
vai nebuvę nei sužaloti, nei 
užgauti. Ir priešo laivų, ta
riamų užpuolikų, niekas tuo 
laiku nematė. Todėl šen. 
Fulbright ir sako, kad. šitų 
faktų šviesoje, prezidento

. . T T -i • o t-' i sų giminėms ir draugams Lietu- A. ir J. Januskeviciai, S. E. Voje ir SSSR.
Kazlauskai, Maiy Keefe.; Su dovanų pažymėjimais jū-| 
Laima ir Česlovas Kiliuliai,1 SU giminės gali pirkti ką tik no- 
Algimantas Krikščiūnas., i . sPeci^liose Y neshposyltorg ]specialiose
. . TZ ------ , į dolerių krautuvėse. Apie tas
Antanas Kriksciunas, Juo- krautuves jūs būsite daug gir- 
zas Kuncaitis, dr. Jonas dėję iš giminių ir kitų, kurie ten 
Kuodis, Stasė, Ernestas ir 'ąnkesi. Giminės turės didelį pa-

Bet sakyk, Maiki, kaip Algimantas Šmitai, Jackus karų ^o^s^^detinVų^rekia 
tas mister Mansfield pada-i Sonda, G. ir A. Stapulioniai,1 k. a. maisto, rūbų, medžiagų, 
rvtn ieimi iis būtu nrezi-l Juozas Stašaitis, Jurgis ir batū ir daugybės kitų daiktų. Sj7lgU PreZ‘ i Elena Strazdai ir X. ,

Antanas ir Juzė Matjoš- mai gali būti naudojami atosto- 
kai__ §21. > g°ms sveikatos kurortuose ir

Pn $20- Ona ir Antanas ba143"1 kooperatyviniam bu- 
. j.’“ .a V tui pirkti. Vneshposyltorg vis
Andriulioniai, K. ir V. Auks- didinant prekių pasirinkimą ir 
tikalniai. Antanas Bartašiū- tobulinant patarnavimą, jūsų 
nas. Juozas Blažys. Romas
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daljrVai.
Vibčioniiki ir tautiški vardai.

kariuomenės tenai siųsti. Ir 
Europoje Amerikos armija 
turi būti sumažinta. Wa-

giminės gali gauti ką tik nori su 
dovanų pažymėjimais specia-1 
liom labai žemom kainom.

Dovanų pažymėjimai verti ke
turis kartus daugiau negu pini- Į 
gai. Giminės tai patvirtins 

Specialios dolerių krautuvės i
a . » x t - -vra daugelyje miestų. Steigia-
Amceta ir Antanas Janus- ma vis daugiau. Vneshposyltorg 

shingtonas turis imtis šitų į kai, dr. Petras Kaladė, A. C. praneš giminėms apie artimiau.
žingsniu tuoiau, o ne atidė-1 V. Kazakaičiai. A. Keršulis, doJeri^ krautuvę. Kur nėra luuiau, u ne auuc i . ’ specialių dolerių krautuvių, gi-|

Viktoras Kubilius, n A. mįnės gali pirkti tas pačias pre. | 
Lileikiai, Gene ir dr. Bro- kės tom pačiom žemom dolerių 
rius Mikoniai. Bronius Pa- kainom per paštą.

lioti ir aiškintis, kad „reikia 
dar palaukti ir pažiūrėti“.

— Bet aš noriu daugiau 
žinoti. Maiki. Pasakyk, ar

išgauta Tonkino rezoliucija ^ki. kad per Naujus Me- 
savaime nupuola, ir kartu tus buvo užmušta 50.000 ko- 
atpuola neteisingai sudaiy- munistu Vietname? 
tas Vietnamo karai pagrin-’ —Netikiu, tėve. 
das. žinoma, prezidento pa- — Kodėl?
dėjėjai su tuo nesutinka. Pa-1 — i?os Vietnamo žinios 
vyzdžiui, jo užsienių reika- parodo, teve, kad kiekvie- 
lu ministeris Rusk užsispy-' Ram užmuštam kareiviui bū
ręs tvirtina, kad Amerikos na mažiausiai 5 sužeisti, 
žvalgybos laivai Tonkino Į-i Reiškia, jeigu 50,000 komu- 
lankoje tikrai buvo užpulti į nistų būtų užmušta, tai su- 
Užpuolikų nebuvę matyti Į žeistu turėtų būti mažiausia 
dėl to. kad oras buvęs aud-, 250,000. Taigi iš viso jie 
rirgas. šituo pono Rusk ar-Į būtų praradę 300,000 karei- 
gumentu. tėve. gali tikėti tik j vių. O amerikiečių nuostolių 
tas, kas nori, kad taip būtų. beveik nesimato.

— Jes, Maiki, komunis
tams turėtų būti jau kaput.

— Taip turėtų būti,, tėve. 
Bet atrodo, kad taip nėra, 

tėve. Žmonės tą karų nes generolas Westmore- 
pasaulis Ameriką land šaukiasi iš Vietnamo, 

kad prezidentas Johnsonas 
tuojau nusiųstų jam dar 
206.000 kareivių. Čia. tėve, 
ir kyla klausimas: kam jam 
reikia tokių dideliu sustipri
nimų dabar, kai tiek komu
nistų buvo sunaikinta? štai. 
tėvej kodėl aš nenoriu Wa- 
shirgtono žiniom tikėti. Gir
dėt, kad ir artimieji prezi
dento draugai Washingtone 
nenori tom žiniom tikėti. Ir 
Pietu Vietnamo armijos 
<ren. Nguven Duc Thang sa-

dabai
vaina

— Nu, tai kaip 
bus? Ar Vietnamo 
ous atšaukta?

— Bus taip. kaip buvo iki 
šiol, 
smerks, 
kritikuos, bet mūsų valdžia 
nieko nepaisys. Ji užsispyrus 
tą karą tęsti ir tęs toliau, o 
mūsų prezidentas sakys, 
kad jis noris taikos, bet 
priešas nenoris taikytis.

— Ale sakai, kad ir jo 
partijos senatorius Fulbright 
jam priešingas, ar ne?

— Priešingi ir kiti žvmūs 
demokratai. JĮ aštriai kriti
kuoja senatorius Robert 
Kennedy, nušauto preziden
to brolis, šiomis dienomis 
griežtai Vietnamo kara pa-

liulis, Kostas Nenortas, Leo-; šis patarnavimas yra visiškai | 
nas Rudžiūnas, Juozas. Adaiveltui ,r KaveJU1'

Vneshposyltorg padengia is 
laidas. Nėra jokio apribojimo— 
galima siųsti kiek norima ir 
kaip dažnai norima.

Labai paprastas procesas — 
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ir Vyt. Izblckas. i kuo pasirūpins.
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nai, Sofija ir Steponas Kiliu-1 laukite nemokamo katalogo.

ir Lylė šilimai. Bronius 
Skrabulis. Albinas ir Ona 
Šležai, Jonas ir Antanina 
Starinskai. A. ir I. Treiniai.i

liai, Aldona Labuckaitė, V. 
Lendraitis, M. Mockapet- 
ris, Sandaros Motera Klu-į 
bas. J. Y'aičjurgis. E. ir K. 
Simanavičiai, J. Yrcmbrė. 
Jonas ir Birutė Y’izbarai. i 

Lietuvos Kariuomenėsi
Kūrėju Savanoriu Sąjungai 
$13.' ‘ ‘i

(Skelb.).
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Po $12: Aleksas MisaitisĮ kuckio eilėraščių rinkinys.
359 psl-, kaina $2.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An 
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376

ir Ona Sinkienė.
Po $10: Kazys Adams,
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čienė. Julė Arlauskienė, Sta-i Gyvulių ūkis, George Or 
sys Augonis. A. Austras, EI-j wel bolševikinės santvarkos 
vira A veika, Stefanija A ver-į satyra, 71 psl., kaina $1.00 
ka, Bronius Bajerčius, Juo-Į Per giedrą į audrą. Myko- 
zas Bakšvs V. Bakšvs. Jur-, lo Y’aitkaus 1909-1918 m 
gis Balčiūnas. Kazvs Balta.'atsiminimų IV tomas, 272 

ko, kad komunistų lavonų. Stasys Baltušis. Zigmantas psl.. kaina kietais viršeliais 
’ 1-‘J— 'Baranauskas, Kazys Bara- $3.75.

nas, R. Reder. Gertrvdė Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
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26. Patarimai: (lj bipm kovoti su sodo kenkėjais 
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(3) Kaip pkMdjpųilvres; (4) Kaip išvalyti brūžą 
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MOTERŲ SKYRIUS
I.f

Vandens lašelis
(Tęsinys)

Nukritau ir atsikvošėjęs dairausi, kas aplinkui darosi. 
Tylu, tik ežero paviršius mirga nuo nukritusių kartu su 
manim lašų. Manau, gausiu tame ežere pasilsėti. Tik kur 
tau: po valandėlės — kad sušniokš iš naujo! Iškilo iš eže
ro vidurio stulpas vandens ir supliuškėjo paskui atgal vi
sas lašų lietus. Kiek palaukus, vėl tas pats. — Tegu jį, sa
kau, tą ežerų — tai juk tas pats puodas, tik daug gilesnis 
ir smarkiau kuriamas. Kuo greičiau iš jo pasitraukti.

Ėmiau ir išgaravau į orų. Paskui kaimynuose sužino
jau, kur mano būta patekta. Tai buvo karšto vandens 
versmė, labai gili, nuodėmės kaitros šniokšnuojanti. bur
buliuojanti. Toji didžiulė versmė vardu geizeris. To gei
zerio dabar labiau saugojausi.-kaip puodo.

Tiesa, ir žemėje, į žmogaus rankas patekęs, gali at
sidurti dar baisesnėje vietoje. Pamenu, buvo gana seniai, 
buvau patekęs į traukinio katilą. Tai. žinot, kad kaitino, 
tai kaitino. Atsiminus net dabar baisu darosi. Aplinkui 
tamsu, nuo šilimos lašai virsta garu, darosi ankšta, o iš
trūkti nėra kaip kitaip, tik tam tyčia padarytais abipus 
katilo keliais. Tie keliai veda i tam tikrus du katilėlius, 
panašius į sviesto muštuvus. Nori išeiti, tad atsistumk ka
tilėlio dugnelį. Tas dugnelis, mat. sujungtas su garvežio 
ratu; kai pastūmėsi dugnelį, tai pasuksi ratą ir gausi pro' 
kaminą išlėkti, — mat. garas čionai vietoje arklio pakin- i 
kytas. Taigi garas nuo kaitros kad ėmė veržtis laukan. { 
kad ėmė suktis ratai ir nešti traukinį ’. Bėgo, kaip pašėlęs, i 
Man pačiam teko netikėtai kitu keliu išlėkti iš katilo, pro į 
švilpuką. Taip sušvilpiau iš džiaugsmo, net mašinistas su-, 
siraukė. s. j

Ramiausias mano laikas — kai žiema ateina. Kartais į 
upėje ar kuriam ežere, šalčio pagautas, virsti sau ledu ir 1 
guli iki pavasario arba, siegule virtęs, lakstai sau po orą. į 
Turiu pramogėlių užtektinai ir žiemą.

Bet saulelė ima šildyti ne juokais. Keliausiu įorąJr 
paskui... į savo tėviškę — vandenynus. Jau gerokai esu 
mūsų plačių jūrų pasiilgęs.

Ir pranyko vandens lašelis.
(Galas). i

PRANAS MAŠIOTAS

h

grįto fi In- Clair Peteraen, 10 
l'tah su sava 
jis Saugino.

Medus
padeda

Ar pavydas
(Galas)

Kazya Jąkphėi^a

GĖLĖS ANT BROLIŲ KAPO

• - •y

*
i

Be charakterio savybių, ris pajunta (ąrsi nępi 
tam tikrą reikšmę liguistam tiškumo jausmą? Ta 
pavydui atsirasti turi ir be- pradeda labiau pavydėti 
saikia alkoholio vartojimas.. yę» vyrę
Juk daugiau išgėręs žmogus * 
paprastai būna priekabus, 
įžūlūs. Girtas vyras užgau
lioja žmoną, plūsta, reika
lauja meilės prisipažinimo.
Toks vyro elgesys įžeidžia 
moterį, ir Intymioji gyveni
mo pusė jos nebetraukia.
Tuo tarpu išgėręs vyras yrą 
ypač seksualus, mat, alkoho
lis atpalaiduoja požievį, ir 
tuomet pradeda vyrauti že- 
me3nieji jausmai. Jis nebe- 
supranta, kad savo grubiu 

. elgesiu pats atstūmė žmoną,
■ ir josios abuojumą savaip

Atostogaudama Meksikoje Jacęueline Kennedy buvo 
nuvykusi h* Maya griuvėsių aplankyti.

Pasijo sesutė gėlių raudonžiedžių 
ant žuvusių brolių kapų.
Užaugo tos gėlės gražiam at 
kankinamos liaudies draugų.

Aplinkui daug vėjų, daug žalčių praėjo, 
bet jes nenuvyto šalnoj.
Kers Šiandien dar slėnį lavonai nūseja, 
ims vėtros dainuoti rytoj.

Teauga, kaip gėlės, valia geležinė.
Težydi narsumo žiedais.
Dar mes nepalinkom po jungu grandinių, 
^bifiatųgų mažyčiais langais.

V./''
»ių brolių miškai tedejuoja, 

jiems pušys svyruos. '
.Ui juos mes žingsniuokim keliu kruvinuoju, 
stovėkime mulių latakuos. *»,

?- - x ’ * * t -NI i

ŽALIUOK. ŽOLYNĖLI .

fine minos langelio neverk, motinėle, 
?M*užyk'rankelių varguos.
Km ai vaikštinėjau, takeliai užžėlę,
4ali Žolynėliai žaliuos.

uš tais gal niekad neteks vaikštSaėti, 
ir aušrelės skaisčios.

kaitau kad kelias kitur nužymėtas, 
Tolyn nuo lūšnelės skurdžios?

Ir gal, kai rytojus, tamsus ir aptemęs, 
Užgrius ties padange graudžia,
Sugrįšim gimtinėn ir pulsim prie žemės, 
Ručiuoaim su ašarom ją.

Tų ašarų mano jau tu neregėsi,
Kaip man ir tavų neregėt.
Toj žemėj, kurią aš bučiuosiu, gulėsi,
Toj žemėj nereiks bekentėt

Prieš 3,500 metų Eberao 
papiruse rašoma, kad medus 
buvo naudojamas žaizdoms 
ir skrandžiui gydyti. Garsu
sis graikų gydytojas, medi
cinos tėvu vadinamas, Hi
pokratas, gyvenęs ketvirta
jame šimtmety prieš Kristų, 
o taip pat ir arabų filosofas 
ir gydytojas Avieena (mirė 
1037 metais), kuris net iki 
17-jo amžiaus laivo Rytuose 
laikomas didžiausiu medi
cinos žinovių rekomendavo 
medų gydymui, maistui ir 
gyvenimui prailginti.

Medų organizmas grei-j į&iškina: ^moaa
čiausiai įsisavina ištirpintą. I
Jis, ilgai neužsilaikydamas į° ^V08’ kartais pneman- 
skrandyje, patenka j žarny-t ?108 lkl smyrto. Išupagino-. 
ną, o iš ten - į kraują ir au-ff8^ atsiprašinėja, aiš- 
dinius kmdamams, jog buvo įsgė-

; ręs. Tačiau geriant, tokios 
Bičių medus žymiai geJ scenos kartojasi, kol paga

nau negu cukrus atnaujina iau į®** yj818^?1
ir išlaiko raumenų jėgą, pa- apvaldo asmenybę. O tada 
greitina normalų organizmo vyr?s ir^J.ai\u^{?a’
augimą. Jame esantys eferi- £d.L T?*081 kh!'
niai aliejai ir kitos medžią- ^iroo MaPįe
gos švelniai dirgina organiz- f1™*** neištikimumą . Ir 

mą. ypač kraujo ir nervų
sistemas, reguliuoja vidų- zm?2S4 ka^^a. nel&,kl' 
rius. Todėl medus yra nau- pnsipažjnimo kelia
dingas nuvargusieros bei nu- **nas. Liguistą pa
supusiems žmonėms, o taip vį?«įar 9Ujt1Pn.na įį a.~ 
pat sveikstantiems po sun-
kių ligų, turintiems užkietė-
jusius vidurius. I JPnonį’ pasirodo..

t ji pila j maistą nuodus“.
Liaudies medieinoj me- “J*kiSuJ 

dus plačiai taikomas širdies. ate,I??da nuoį1Jį1?S 
susirgimams (ypač nusilpus Pastebėti, kad li-
širdies raumens darbui) gy- Kristai pavydus asmenys, 
dyti, prieš astmą. Jamee- £*uot. bovęsi gėrę. dar la
santis manganas ir geležis J>iau.1™a g®rtĮ,’-?aip 
sustiprina virškinimą, Jrody- ginasi. ’ is pergyyem- 
ta, kad liepų medus mažina m0, ^mona neištikima, links-

skrandžio sulčių sekreciją minasi su kitais, kas belieka
bei rūgštingumą. Todėl jis ’ Suprantama, kad
gerai veikia ligonius, ser- k«*vien» dien, genama ne 

rančius gastritu, opalige.; 18 pergyvenimų.
Medus su karstu pienu nau-j Liguista pavydą neretai 
dojamas plaučių ligoms gy-, sukelia užsitęsę susirgimai, 
dyti.

Medus gerai veikia ligo-

kaip tuberkuliozė, hiperto
ninė liga, vėžys ir kt., kurie 
sukelia nepilnavertiškumo

nius, sergančius nervu ligo- jausmą. Tokiais atvejais li- 
mis. Jis malšina galvos ( gonių argumentacija pa- 
skausmus, sumažina silpnu-' prasta: “aš .sunkus ligonis, 
ma, padidėjusi dirglumą. Jį {niekam nereikalingas, todėl 

žmona neištikima, ji juk 
jauna“.

. X

UžŽels tave kapas, kaip mano takeliai, 
litais žolynėliais užželi. '
Am lūšnos griuvėsių nušvis gal aušrelė,

motinos nieks neprikels.

pavasaris aušta. Ims girios žaliuoti,
Ir gruudžiosios dainos skambės. 
Žaliuok, žolynėli! Užteks man dainuoti, 
Nto lig galo gerklės.

Praeitą savaitę New Hampshire buvo pirminiai rinki
mai. čia matome maža WaterviUe Valley miestelio bal
suotojų būrį. Tee viso labo galėjo balsuoti 31 asmuo, e 
balsavo 23.

s • »

Poetas Kazys Jakubėnas yra gimęs 1908 m. sausio 
28 d. Kaušiškių vienkiemy, Biržų aps. 1928 m. baigęs Bir
žų gimnaziją, išvyko Kaunan studijuoti teisė Lietuvos U- 
ąiversitete. Dar gimnazijoje būdamas, dalyvavo mokslei
vių aušrininkų organizacijoj, o vėliau ir Kaune darbavosi 
Socialistinio jaunimo tarpe, organizavo Kultūros būrelius 
ir kt; 1929 m. už priešišką veiklą to meto režimui buvo nu
baustas 15 metų kalėjimo, vėliau paleistas ir vėl suimtas, 
kalėjime išsėdėjo iki 1935 m. Jo poezijoj dažnai vyrauja 
Socialinės gaidos, revoliucinė nuotaika ar šiaip vargdienio 
Žmogaus išdainuota kančia ir liūdesys. Su savo revoliuci
nių temų Žbdžitt if* savo tiesiu būdu jis neprisiderino prie 
jokių Lietuvos okupantų. Vokiečių okupacijos metu jam 
teko slapstytis Alytaus apylinkės giriose, o grįžus bolše
vikų okupacijai, ir šiems pateko į nemalonę Už viešą kri
tikavimą raitojo darbo sąlygų sovietinėje santvarkoje jis 
buvo ištremtas į Sibirą. Nors tarybiniai raštai skelbia, kad 
jis mirė Vitaliuje, bet mes turim labai patikimų žinių, kad 
žuvo Sibire, sušalęs sniego purgoje, išvarytas iš barako.

valgant pranyksta nemiga, 
organizmas darosi žvales
nis. Medumi galima gydyti 
kaikuriuos odos susirgimus. 
Sumaišę ji su kiaušinio try
niu ir grietine lygiomis da
limis, galima naudoti odai 
sušvelninti ir sustiprinti.

Nors medus nėra stipriai 
veikianti medžiaga, tačiau 
be saiko naudoti negalima. 
Suaugusiam žmogui per 
dieną patariama suvartoti 
apie 4 uncijas; o vaikams — 
apie uncija, pusantros. Me
dus vartojamas pusantros 
valandos prieš valgį arba 
praėjus 3 valandoms po val
do. Dienos kieki geriausia 
naskirstvti, suvartoti per 
tris kartus — rvte, dieną ir 
vakare. Nepatartina medaus 
šildyti. Esant aukštesnei 
temperatūrai, pradeda skil
ti kaikurios jį sudarančios 
medžiagos.

MSMVMSMMMSMSMIMIMM

Yra dvi motorų rėžys: tos, 
pro kurias prsiname, ir tos, 
pro kurias negaliose praeiti. 
Sustojus joms bitinai mitale 
kažką pasakyti, ir mes sa
kome: “Aš myliu tave~*“

Taigi, liguistas pavydas 
atsiranda ne dėl vienos ku
rios, bet dažniausiai dėl dau
gelio priežasčių, kuriu vieną 
iš ju išskirti sunku. Atitinka
moje situacijoje kiekviena 
gali būti svarbi.

Kas dažniau pavydi: vy
nu ar moterys? Tuo klausi
mu nuomonės įvairios. Ta
čiau visi autoriai sutinka 
kad pataloginis pavydai 
dažniau pasireiškia pas vy
rus. Kodėl? Jie daugiar 
vartoja alkoholio. Antra 
vertus, kaip nurodo lenki’ 
psichiatras Alapinas: “Jav 
civilizacijos pradžioje dau 
giau ištikimybės buvo reika- 
lauiama iš moters, o ne ir 
vyro“. Be to, vyru povvdar 
turi didesni susijaudinime 
antspalvi, labiau pasireiškia 
išorėje. Tuo tarpu moterys 
nors ir pavydi, dėl to pergv 
vena, tačiau tą savo pergy
venimą dažnai ir neparodo 
Jos geriau kur nore kampu
tyje išties ašarą, tačiau 
stengsis neparodyti to viešu
moje. Moterims pavydas la
biau išryškėja Klimaktori-

vyd6:sbej?a».vf rj/^Ilia^ 
rai yra didesni savimeiliai, 
žiūri į žmoną, kąip į«ąuosa- 
vybę.

Mūsų duomenimis~<|ides- 
nė dalis liguistai pėdžių 

vyrų patys neištikimi savo 
žmonoms. Ir nepaismRt to, 
juos persekioja pavy&klie- 
desiai. Jie aiškina, kS juos 
“jaudina kankina“ fijkpats 
“neištikimybės faktjįįį', o 

tai, kad kažkas kitas ittudo- 
jasi jo žmoųa, kurijgfe jo 
nuosavybė. Taigi, toivydu 
susirgti gatipubb^talifeėntė- 
jiis“ gavime!

Gyventi su liguistai pavy
džiu asmeniu labai sunku. 
Pavydo scenos, nepasitikė
jimas. nuolatiniai reikalavi
mai prisipažinti, atsiskaity
ti vos ne už kiekvieną mi
nutę, kiekvieną žingsnį — 
visa tai neigiamai, traumuo
jančiai veikia antrąją pusę. 
Neretai pavydo scenos — 
barniai, neištikimybės prisi
pažinimo reikalavimai — 
vyksta vaikų, akivaizdoje.
Tai labai žaloja jautrią vai
kų psichiką, ir jie tampa 
neurotikais. Tokių namų ap- - 
linkoje neretai išauga pata
loginės asmenybės su tokio
mis charakterio Savybėmis, ; 
kaip nepasitikėjimas, įtaru- 
mas. Taigi, tam tikra pras- , 
me tėvų pavydas gali atei
tyje persiduoti ir vaikams. 
Todėl iškyla natūralus kiau- - 
simas, ar verta toliau gyven- » 
ti su tokiu liguistu asmeniu, 
ypač jei yra vaiku, ar su juo 
išsiskirti? Duoti konkretų ;- 
patarimą nėra lengva. Kiek
vienu atveju šis klausimas 
sprendžiamas atskirai. Pa- 
čiam pavydo objektui, sei- 
mai, skyrybos, be abe jo, pa- ? 
lengvina gyvenimą. Na, b 5 
ligoniui ar palengvins skyry- ' « 
bos gyvenimą, ar po skyry- 
bų pranyks išsivystęs pavy- , 
do kliedėjimas? Mūsų ste
bėjimai parodė, kad patalo- < 
ginės idėjos po skyrybų pra
randa jausmine įtampą, jos ’ 
lyg ir inkapsuliuojasi. mat. 
nebelieka pavydo objekto. 
Tačiau, jei atsiranda nau
jas pavydo objektas, liguis- ‘ 
tas pavydas vėl pasireiškia.

Ką daryti, kad nesusirg
tame liguistu pavydu? Daug 
pagelbėti gali kova su girta
vimu. Tačiau pagrindinė ap
saugos priemonė yra teisin
gas vaiku auklėjimas, mei- ; 
lė ir pasitikėjimas šeimoje. 
Vaikai turi augti sveiki ir fi
ziškai ir dvasiškai.

“M. ir G.“

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

A
H.

— Vytės 

4 kų išėjotia km», MSfcia 

KIUKAS RUDNOSIUKAS/ 

Tai jau trečioji laida. Lietu

viškos knygos istorijoje tol 

nedažnas reiškinys. Tas ro- 

do^ kad tie, kuriems knyga 

iktriama, ją tikrai i 

tei mėgsta. Todėl

ginkite savo vaikačius, įsi

gykite ją tuoj arka Kalėdą

*> • ’ X' r

mame kai, nyks- Kaina $3.00. Gauna

tant lytinei funkcijai, mote- ma ir Keleivy.
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Ona Ivaškiaaė, kari* Lietavių Moterų Klibų Fede-

kara 31 A 4 vaL 
OnagijaB aalčje.

Ges Lietavių Pik

Kovo 31 d. Lietuvių Pilie
čių Dr-jos IH aukšto salėje 
4 vat popiet Lietuvių Mote
rų Klubų Federacijos Bos- 
tono skyrius rengia iškilmin
gų Onos Ivaškienės pagerbi
au.

Jos 30 metu nenuilstamo
ji veikla. pasišventimas mū
sų jaunimui, atstovavimas 
kitataučių tarpe mūsų gra
žiems įr taip mums bran
giems tautiniams šokiams,

Tai bus Onos Ivaškienės 
pagerbime, kurį rengia Lie
tuvių Moterų Klubų Federa
cijos Bostono skyrius kovo 
31 d. 4 vai. popiet So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dnjos sa
lėje. / >

šio parengimo meninėje 
dalyje dalyvauja Ma dar 
mažai kam bostoniškių gir 
dėta, bet žavi dainininkė 
Violeta Balčiūnienė (sopra- 

turi būti visų mūsų įvertinta. • nas)t kuriai akomponuos 
T6d« fr ruošiamas šis jo8|mui, jeronimag KaSnakas. 
pagerbimas, kad nors savo
atsilankymu mes galėtume
parodvti Onai Ivaškienei sa
vo dėkingumų už jos dideli 
pasidarbavimų ir jos pasi
šventimų lietuvybės labui. 
Tki bus tik mūsų bent kukli 
padėka U£ jos ir jos šokėjų 
daiyvavityug įvairiuose mū
sų festivaliuose,, minėjimuo
se ir smulkesniuose paren
gimuos*,kuriuose be jos pa
galbos jyb neapsieidavome.

VįaaMfostono ir apylinkės 
visuomenė prašoma nepa
miršti, *kad kovo 31 diena 
yra skirta tflc mūsų visu bi- 
čftdėi it jodriajai kolonijos 
narai Onai Ivaškienei.

Visos oraanitacijos bei 
draugijos, kurios dar nega
vo LMKF Bostono skyriaus 
pakvietimo ir kurios ta pa
gerbimo proga norėtų tarti 
sveikinimo žodį, malonėkite 
kreiptis iki kovo 25 d. į šias 
nares:

Taigi, dalyvaudami pager
bime. padarysime malonu
mą sukaktuvininkei ii* patir
sime jo ir oatvs

Dvi šimtinės L. Fondui

Kazimiera* ir Alyte linam 
nai, gyv. Dorchestery, švęs
dami savo tradicines vardi
nes, atžymėjo Lietuvos Lais
vės Kovos Metus įstodami į 
Lietuvių Fondų su 100 dole
rių įnašu.

Antenos LizdunU taip pat 
paaukojo 100 dolerių ir įsi
jungė į Lietuvių Fondo na-

Skautų mugė — tai tikras 
jomarkaa, kuris tik vienų 
karta matuose tegali būti. 
Sekmadienio rytų prasidėjo 
darbymetė, lyg Donelaičio 
Metuose. Svečiai rinkosi 
sparčiai. Skautų tuntai išsi
rikiavo visoje savo didybė
je* Tuntininkė V. Kleinienė 
pasveikino susirinkusius, 
pristatė garbingų viešnių, 
atvykusių iš Nėw Yorko, At
lanto pakraščio vadovų L. 
Milukieftę, Ši irgi sveikino 
ir-linkėjo, o skautai ir skau
tės šūkiais palydėjo. Pakal
bėjo ir tuntininkas Č. Kiliu
lis, o tėvų komiteto pirmi
ninkas & Baltušis perkirpo 
platų kaspinų irkvietė visto 
į mugę..

O ko čia nebūta ! Kasmet 
vis kasnors naujo, įdomauk. 
Stalai pilni* skautų darytų 
rankdarbių. kiekviename 
kampe sukosi ir mirgėjo vi
sokie laimės šuliniai, loteri
jos, golfas ir iaidimai. Vie
name kampe buvo būda, ku
rioje tūnojo skautas, persi
rengęs i baidykle. Jos pama
tyti reikėjo gerokai pastovė- 

Į ti eilėje -r- toks buvo geras 
pasisekimas. Svetainė irai 
pilnutėlė publikos, kuri vai-i 
šinosi tėvelių pagamintais Į 
valgiais. — namuose keptais 
tortais, kava ir kitokiais gar
dumynais.

Po pietų salė pasidarė 
perankšta. Sausakimšiai pri
sikimšo mažų, didelių ir vi-‘ 
dutiniu. Visi laukė vaidini-* 
mo apie "Ali Baba“ iš paša-1 
kos ''Tūkstantis ir viėna 
naktis“.. Užgęsta šviesos, 
atsiveria užuolaida, ir sceno
je pasirodo "Strausai*, Tai 
baltom plunksnom išpuoštos 
grakščios paukštytės. Jas 
pakeičia "jūrininkai“. Visus 
lydi plofmai. Pasirodo ir 
pats Ali Baba su savo Žmo
na Morganą. Būrys judrių 
plėšikų velka turtus į olų. 
Griausmingai nuskamba jų 
daina: » "Ui mylimą vadų, ’ 
kurs pergalę žada...“ Na, ir 
puikūs tie plėšikai... Vergės, 
apsidengusios šydais, juos. 
linksmina. * j

Tai paaišventusios fr au 
didele kantrybe vadovės P.1 
Kalvaitienės nuopelnas. Jai 
talkininkavo ir muaikinę. da
li tvarkė Giedrė Karosaitė. 
Dekoracijos darytos E. Klei
no, o šviesų žaidimas -— A. 
Bičiulio,

Sunku tikėti, kad tokie F 
jauni vaidintojai galėjo taip 
gerai suvaidinti gana sun
kokų ir Ilgokų pačios Patrif- 

. nos Kalvaitienės parašytų 
J vaidinimų au baletu ir dari
ne. Kada pilnas sąstatas pa
sirodė scenoje, lydėjo gtu- 
&s plojimai, gėlės ir dova
nos. - -

MERCEDES-BENZ]
PORSCHE BMW

TRANS-ATLANTIC MOTORS INC:
HYANNIS, MASS. 
Telefonas: 778-4888

Ekskursijos į Vilnių-Drnskninikiis
trims savaitėms

BIRŽELIO 5 <L (registracija iki 1968 m. balandžio 25 d.) 

LIEPOS 1® d. (registracija iki 1968 m. gegužės 29 dTp 

LIEPOS 3* 4. (registracija iki 1968 m. birželio 21 d.)

KAINA g 836.-

Kelianė lėktuvu, pirmos k'*>sės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai, 
dvi dienos Kopenhagoje.

Grupių dydis ribotas — REGISTRUOKITPS IS ANKSTO

Trans-Atlantk Travel Service
•212?

•z39® Waat Braadvay 
Smith Bastau, Maaa 
Telefonas: 268-8764

BUVO M, DABAR TIK «3

arba SOUTH BOSTONE

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 W. Broadvvay 

Telefonas: 268-6764

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. vartojo 1® savaičių, pusę metų,
J. Gryneuraliio paveikslai paroda, kad JUL vaistai* ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo plrtoba—. lašas,
Maukę slinkimų, atgauna aatėrattų pinikų 
Ir VYRAM, 16® proe. garantuotai.

JIB. 8 Oz. 1® savaičių vartojiami $5AS, arka COti. 
Užsakymas sa Mansy Orderiu alųakMa 

JIB LABORATORIJA, 1437 Sa. 49tb Are^ Cfeara, BL SMSS

Parašė STASYS MICHELSONAS
šitų 500 puslapių gausiai iliustruotų knygų dabar 

galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.
Kų toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 

Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivi jos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudų, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt

Kitos tekios knygos neturime.
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 

skaitoma. Tad paskubėkite jų įsigyti.
.Pinigus siųskite:

KELEIVIS

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

MIAMI LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU 

KLUBAS

34tb Street, teL NE 5-4331

jo daugiau kaip SEPTYNIS M1UONUS dotart,

Gražios patalpos. Turtingas baras. Geriausia vieta 
saulėj pasikaitinus ir pasimaudžius vandenyne atsivė
sinti, maloniai praleisti laikų, su iš visų šalių suvažia
vusiais tautiečiais susitikti.

■ėoo—oo—OOOBOB—BBBBVOPOP*———OOBOOBOOBOPOOOBOOOBO—toooo—BO

riiĮ greta*. Tai irgiAditei 
jautrus lietuviškiem® raiką- 8™*an,!L5? VB“°*
lama tautiatis, giliai Mpratfa

ruošti tokių didingų ir įdo
mių šventę. St

PARDUODAMAS
dėl savininko senatvės

mažas ūkis Miami Fbu, mieste, 
žemės, 3 pastatai, gyve- 

naomes $4.650. 
išsimokėtinai. Kreip.

Sa 5 šeimos,

tis:
Panl Kraaea,

8050 N.W. 13 Canrt,
Miami Fla. 33147

(17)

j Reikalinga 
dviem seniem imsnlm pritiSrė. 
ti. Duosim kambarį b vblfi, at* 
lyginimas kaip smdtandaee.

Pranas AleMūnaa,
93 Fehadnat Avė, Nemirk, N J, 
Tdefoaas: MA 4^2977.,

38 Rub- 
sell No. Cambridge, 
Mass^fSMO;

EfatoVilhbiafanš, 99 P
St., So: Boston, Mass. 02127, 
tek 268-5264;

Irena Galinienė, 19 Mei
lėn SL, Dorchester. Mass.. 
02124, Ui. AV 2-2024.

Rengėjos būtų labai dė
kingos, jei pasiryžę daly
vauti pagerbiu)® iš anksto į- 
sigytų bilietus. Tas daug pa
lengvintų jų darbų ir leistų 
joms geriau pasiruošti sve
čius priimti.

AJ>.

didžiulę LF reikšmę,
A. Liždenis gimė JAV ir 

3-jų metų amžiaus su tėvais 
išvažiavo į Lietuvą. Lietuvo
je jis baigė 4-rias gimnazijos 
klases ir Telšių amatQ mo
kyklų, buvo amatų mokyklų 
instruktoriumi ir gražiai gy
veno.

' Lietuvą užgrobus komu
nistams, jis turėjo daug var
gų ir rūpesčių, kol 1949 m. 
atvyko į JAV. Čia apsigyve
no So. Bostone ir šiuo motu 
dirba Brush Comp.

A. Liždenis gyvai domisi 
mūsų visuomeniniu gyveni
mu ir lankosi visuose mūsų 
minėjimuose ir šiaip kulto-

Bostono
Kovo 24 d. 4 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos m aukšto salėje Al
bino Nevietos pagerbimo 
bankete®, kurį rangia minė
tos draugijos valdyba.

ooo
Kovo 30-61 d. Bostono 

Skaučių Eldinio meno pero- 
da Lietuvių Tautinė® S-gos 
namuose.

• 00
Kovo 31 d. 4 vai. popiet

Balandžio 14 d* Bostono 
Akademikų Skautų velyki
niai šokiai So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Dr-jos salėje.

• • •
Balandžio 21 d. 2 vat po 

pietų John Hancock salėje 
įvyks Bostono Lietuvių 
Tautinių šokių Sambūrio 
parengimas,

• « «
Balandžio 26 d. 8:30 vai. 

vak. Jordan Hali Pabaltie
čių Draugijos koncertas.

• ♦ «
Balandžio 28 d. So. Bos

tono Lietuvių Pil. Dr-jos aa- 
lėjer IR aukšte, Minkų radi
jo talentų popietė Ir N. Ang
lijos gražuolės balto.

•« •
Gegužės 5 d. 3 vai. popiet 

Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos tauaikoa koncertaa, 

o • •
Gegužės: 18 d. So. Bosto- 

torų Klubų Federacijos Bos- ’ no Lietuvių Pil. dr-jos salėj 
tono skyrius. UUsvėa Varpo koncertas.

r I

rimuose parengimuose. I§o. Bostono Lietuvių ^PB. 
IP HnotAnre Vatom 111 auW*
LF Bostono V$wbKwJJ* Ivaikiewi

i’™’LF **• ggrbti. Rengia Uetuvhj
ria nuoširdų ačiū. • ----- - - - - “

Vajaus

venti Ir farmeje, kad tik 
netoli kraatavė. Gyyeam ii 
sijos, ma dMIIdė ” 

naujas ir taisyti
V.

125 Atimtie Avėre Atimtie CRyį 
N J. ®84«1.

lietuvių fraternalinė organineija — 
gyvy bia aųdraadų ir Mgaja ųaialgų, kuri yra 

pifl Ma SUSIVIENIJIMAS aaMMa pato o teikia
patarnavimus savitarpinis pagalbos pagrindu. 

8LA~- jau turi daugiau, kaip tris sa
kapitalų, tad jo apdrato tikra I® daugt 
Hetavis ėia gali gauti įvairių klasių 
apdraudas nuo $100.00 Ūti $10.000J)C.

SLA—jaunimui duoda graa Taupi
dmrmeut Išnara ar a kad jaanuotia gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam* labai pigių TERM 
apdraudų: ui $1,000.09apdraudos tik $$.00 mokas- 
tie metama.

SLA—AKCIDENTAL« APDRAUDA naudinga visokio 
uuiliaim aamanimit. rekomenduojama MetuvMkų 
klebu ir draegijų neriama. U? $1<MO.OO skridanta- 
lia apdraudos mokeatia $2.00 į metu* ~

SLA—kuopos yra daugumole lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir tie

Gausite įrign

JMkoRnM >
tetari: Marl> MM^tMri- 

aienė, Juaaa dektė, Braštarasl 
į Amerika yriei Plrmųjį asanaH- 
nį karą i® RaneMę asJuTotr- 
kablio valai. RaiaiBę hačati*

Ji ayvsma CMeaaaja, BlaMIa 
až ■■ollok»«rto Artai t— kaMs 
kasyklose ir tavo. Ji tarėjo ® 
dukteris (vardai Žiaaml Ūktai 
dviejų — Marijaa ir JsaafiB) Ir

Jų ieško M. Mlefcytės-Grtoie- 
aės aaaam daktė.

Prašoma rašyti 
Lietava, Ramu 
21>eim Uapaa gatvė ar. A 
butas 15, Gmmvaitė Mar- 
einkatė.

GREITA PAGALBA

•••ia 
las yra

sava vardų
atolųMmųyi ________

BOT AL PRODUC1B 
U PAL Bw SIU 
A

r

307 Waųt30tfc StrųoLNėri York, N.Y. 10001

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

mvaitf duoda poKtines, kuRttrinea ir

bėgamųjų Hetuviėkųjų kronikų, 
gyvenimų Lietuvoj*

Ūiuetracijų ir tt. Laikraėtį apetanoka 

Naujiems prenumei
ei pušų kainos, kuri Amerikoje Imituoja $5.50. 

Adresas:

NBPRIELAUSOMA LIETUVA 
7722 Geaego Strsst,
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Matysime P. Vaškio parodą

Bostono Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Klubo 
kovo 23 d. susirinkimas ski
riamas skulptoriaus Petro 
Vaikio iš Philadelphijos kū
rinių parodos atidarymui ir 
jų apžiūrėjimui, dalyvau
jant pačiam skulptoriui.

Pradžia 7:30 vai. vak. To
dėl ši kartą susirinkimas bus 
ne Įprastinėse Tarptautinio 
Instituto patalpose, o So. 
Bostone Tautinės Sąjungos 
salėje (484 4-ji gatvė).

Paroda tęsis iki kovo 29 
d., sekmadieni ji bus atida
lyta nuo 11 iki 6 vai. vak., 
kitomis dienomis nuo 7 vai. 
iki 10 vai. vakaro.

S. Bostono Lietuvių Pil.

Dr-jos susirinkimas

Ketvirtadieni, kovo 21 d. 
8 vai. vak. Įvyks So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos mė
nesinis narių susirinkimas.

Visi nariai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Bostono Kultūros Klubo
i

susirinkimas

Kovo 23 d. 7:30 vai. vak. 
Stepono Dariaus posto legi
onierių namuose. 168 H St., 
So. Bostone, Įvyks Bostono 
Kultūros Klubo susirinki
mas.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 50 metų su
kakties proga svečias Vin
cas Trumpa skaitys paskai
tą tema: "Lietuvos nepri
klausomybės idėja*'.

Bostono ir apylinkės lie-? 
tuviai maloniai kviečiami 
nepraleisti progos išgirsti 
Bostone reto svečio žodi.
Bostono Kultūros Klubas

Į

Bilietai O. Ivaškienės 

pagerbimo banketui

Jie gaunami šiose vietose: 
E. Valiukonienė. 99 P St., 
So. Bostone, tel. 268-5264,' 
Kel eivio administracija ir 
Minkų gėlių ir dovanų par
duotuvė So. Bostone.

Pagerbsime A. Nevierą

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Draugija rengia banketą Al
binui Nevietai, išbuvusiam 
25 metus diaugijos valdybo
je, pagerbti.

Banketas Įvyks kovo 24 
cL, sekmadieni. 4 vai. popiet 
draugijos III aukšto salėje.

Kadangi patarnaus "ca-; 
terers**. tai svarbu iš anksto 
Įsigyti bilietus, kad būtų ga-; 
Įima žinoti, kokiam skaičiui 
svečiu užsakyti vakarienę.

Bilietus galima gauti pas 
draugijos teikalų vedėją S. 
Griganavičių prie baro li
pas valdybos narius. Bilieto 
kaina vienam asmeniui 4 
doleriai. Kas nori. gali užsi
sakyti stalus su draugais ir

artimaisiais.
Draugijos valdyba malo

niai kviečia draugijos na
rius bei kitus lietuvius gau
siai dalyvauti gerame ban
kete ir pagerbti Albiną Ne
vierą.

Iki pasimatymo!
Dr-jos Valdyba

"LIETUVA BUDO“ 
NEBETURIME

Pranešame, kad Stepono 
Kairio atsiminimų pirmojo 
tomo "Lietuva budo“ jau 
nebeturime.

Susirenka SLA 323 kuopa

SLA 328 kuopos narių 
susirinkimas Įvyks ši šešta
dieni. kovo 23 d. 5 vai. po 
pietų pas J. Tumavičienę, 
30 Robeson St., Jamaica 
Plain, Mass.

Šiame susirinkime vyks 
kuopos nariu balsavimai 
SLA centro valdybai išrink
ti. Kadangi susirinkimas v-į,
ra labai svarbus, tai v isi na
riai prašomi gausiai daly
vauti. Kuopos valdyba

Indėnai kelia bylą
Massachusetts valstijai
Passamaųuoddy giminės 

indėnai, gyvenantieji Maine 
valstijoj, iškėlė bylą Mass. 
valstijai, kaltindami ją su
laužius 1794 m. sutarti. In
dėnai sako. kad ta sutartis 
garantavo jų žemių neliečia
mybę. o jos buvo konfiskuo
tos, miškai iškirsti, žvyias 
išvežtas ir tt.

Seniau Maine priklausė 
Mass. valstijai, tik 1820 m. 
ji atsiskyrė, bet minėta gi
minė to nepripažino ir ne
pripažįsta. Skunde teismui 
sakoma, kad Mass. ne tik 
nemoka už pagrobtas že
mes, bet neduoda net ir pa
ramos, kurią sutartis numa
to.

Dr. Jurgis Gimbutas

skrenda į Europą

Kovo 20 d. dr. Jurgis 
Gimbutas išskrenda i Euro-! 
pa, kur jis užtruks net dvi Į 
savaites. Pirmiausia jis Į 
vyksta i Londoną aplankyti 
ten studijuojančios savo Į 
dukters Danutės, o iš ten į: 
Prancūziją aplankyti jau- 
niausiosios dukrelės Rase
lės, kuri jau metai laiko mo
kosi Pietų Prancūzijoje te
nykštėje gimnazijoje.

šia proga jis tikisi turė-į 
sias galimybę išsamiau susi-' 
pažinti su Anglijos ir Pran-i 
cūzijos lietuvių veikla, o taip 
pat su šių kraštų pastaiųjų 
laikų meno ir ypač architek
tu: os vertybėmis.

Dr. Jurgiui Gimbutui mes 
linkime laimingos kelionės' 
ir sugrĮžimo;

St. Patriko dienos paradą 
aplijo

St. Patriko dienos eisenos 
So. Bostone kasmet būna 
vienas didžiausių Įvykių, bet 
retai pasitaiko šiai iškilmei 
geras oras. Ir šiemet eisena 
buvo didelė, bet lietus visų 
nuolaiką gerokai šaldė. ŠĮ 
kartą eisenoj žygiavo taip 
pat eilė visokių politikų.

„Vyšnių žiedai“

Kaina tik $119.50

penkioms dienoms — liuksusiniu autobusu!

Išvykstama iš Bostono balandžiu 3 dieną 8 valandą rytu ir 
grįžtama balandžio 7 dieną 8 valandą vakare.

I šią žemą kainą yra Įskaityta kelionė, Howard Johnson viešbutis 
\Yashingtone ir ekskursijos po miestą.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!

TrAnS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

i —
. - t

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
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TRANS- ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai žemos kainos v v kstantiems i Florid a— 
MIAMI— iš Bostono. — tik $65.-

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikatus.

PASINAUDOKITE 10NUOLAIDA, KURI GALIOJA IKI ŠIŲ 
METŲ BALANDŽIO 28 D. šioms prekėms:

Rusiškos gamybos automobiliai — Volga. Moskvich. 
Zaporozhets; itališki nailoniniai lietpalčiai ir vilnonės 
skarytės.

Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. ik: 12 vai. dn.

Galite rašyti ar skambinti lietuviškai:
390 West Broadway. South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8761
Vedėja: Aldona Adomonis

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway., South Eoston. Mass.

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

šio banko direktorių tartoje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. ShalljKt ir adv. Jonas Grigaius. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš 8132,600,000

Dabar moka 5%
už visų rūšių taupomus pinigus

3E

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduotame tiktai vaistus, išpildomo gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Paarm.

$82 a W. Broadvray, tarp E ir F gatv.ų, »O. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL vn Išskyrus šventadienius ir seka.

VELTUI
LĖLIŲ

NAMELIS
pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos bumerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

FORTŪNA FUEL Co.
487 Wasbington St., Dorchester. Mass.

GE 6 1204

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ- 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA^

Sekmaditr.iai3 8-9 vaL ryte 
FM Bangom:.- 105." mexaciklų 
Iš WK0X, Framingham, Masa.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL

MASS. 02102

Peter Maksvytis
Carpcrter & Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku vicus pataisymo, remon
to ir projektavimo darous iš lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
avimą. Saukite visados iki 9 va- 
!andu vakaro.

Telefonas: 698-8675

A. J. N AM AUSY
į: Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645
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ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester. Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio 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 importuotų; 
prekių iš kitu kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia-

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston. Mass

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

0PT0METRIST1
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
[ Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAT
j SOUTH BOSTON, MASS.
aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeZ
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetfy

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
fUpastlngai taisome laikrodiios, 

žiedus, papuoialus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Miibury SL 

WORCESTER, MASS.

Tel. 3W 8-2868 

yra vienintelė oficiali jstai-į
ga VVorcestery, kuri siunčia Į ^y^**»»»»***»»***»»****»**»»»*

... . , siuntimus tiesiog is Aorces-mc maistą, pinigus ir galite uz- .... . , . iš
sakyti jų gamybos' prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas 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

KĄ LAUMĖS LEME

terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, pataraau- ( 
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. Svikliene

| Dažau ir Taisau i

* Namus iš lauko ir viduje. 1
Lipdau popierius ir taisau} 

viską, ką pataisyti reikia. ‘ 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Masa.

TeL CO 5-5854

Tai rašytojos Petronėlei 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa- 

£ lomėją Nėrį, tiek daug kal-
NELAUKITE, KOL BUS VĖLU ! į bų J^lusią ir šiame zemy-

..... .. ne, 234 pusi., kaina $3.
Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies # .

priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti . 1^ei ® lcagOS
„vo polinkį M,die. priepuoliui ir kaip jo iivengti. ^^^.teraturos Dr-ja, 

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas ir baig^

penktas vyras gauna širdies priepuoli. Nerizikuokite • -
didžiausiu turtu - savo .veika.a, ' I Ki.jja gaunama ir Kelet-

Perskaitę knyg, "SIRBIES PRIEPUOLIAI" vl° administracijoje.______
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį 

ir jo išvengti.
Ta knyga gaunama ir Keleivio admini»tracijoje, 

atsiuntus $3.75.

BROCKTON.

Tel. JUniper 6-7269

Paragink savo pažistamui 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

RADUO PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis) 
Baltic Florists gėlių ir dove 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
pay, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivi*.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
598 Broadvay 

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

Flood Sąuare a 
Uardivare Co. *
Barmiakaa K. J. ALEKNA
•M EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Benjamin Moore Daili 
Popieron Sienoms 

Stiklas Lantanu 
Visokio reikmenys namam 

Beikmenya plnmberiams 
Vtookie relaftfos daiktai

i
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