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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
By His Excellency 

FRANCIS W. SARGENT 
Governor

A PROCLAMATION 

19 7 2 I
WHEREAS. On February 16, 1918, Lithuania threw off 
more than a century of domination by czarist Russia and 
adopted a Declaration reaffirming her position as an in- 
dependent democratic nation. During her brief period of 
freedom Lithuania’s people earned world admiration, ha. 
ving established a progressive and enlightened statė 
based upon respect for the individual’s dignitv and for 
eųuality of opportunity, and
WHEREAS, Lithuania flourished in progress and world 
prestige until 1940, when Soviet troops re-entered the 
country and started its suppression as a political entity.1 
As do other statės, although the basic rights of freedom Į 
and justice are circumscribed, depriving countless persons 
of their national independence and liberty of religion, 
speech and communication with the free world. Lithuania 
neverless nurtures an abiding hope for eventual liberation 
for her people from their suppression. and j
AVHEREAS, The freedomdoving people of Lithuania. i 
and those of her neighboring republics of Estonia and į 
Latvia, look to the United States as a citadel of human j 
freedom and to our people as leaders in bringing about 
their freedom and independence.
AVHEREAS. We in Massachusetts joint with all Ameri-i 
cans in firm commitment to iLe principles of independence ; 
and self-determination, personai liberty and human dig-, 
nity, and share the concern of over one million Lithuanan ' 
Americans and their brothers in the enslaved homeland 
that liberation shall come to the Baltic States:

NOW, thereforė, I, FRANCIS W. SARGENT. Go- Į 
vernor of the Commonvvealth of Massachusetts, do hereby j 
proclaim February 16. 1972. as

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY
and urge all citizens of the Commonvvealth to take cogni- 
zance of this day. and to participate fittingly in its obser- 
vance.

GIVEN at the Executive Chambcr in 
Boston, this eighth day of February, ‘ 
in the year of our Lord, one thousand 
nine hundred and seventy-two, and of 
the Independence of the United States 
of America, the one hundred and nine. J 
ty-sixth.

FRANCIS W. SARGENT
(Seal)
By His Excelency the Governor.
John F. X. Davoren,
Secretary of the Commonvvealth

GOD SAVE THE COMMONVVEALTH 
OF MASSACHUSETTS

Dr. Jonas Basanavičius, lietuviu tautos patriar
chu vadinamas. Įkūręs ir redagavęs pirmąjį lie
tuvišką laikrašti "Aušrą“, turėjusią didžiulės 
reikšmės lietuviu tautiniam atgimimui. Mirė 
Kaune 1927 m. vasario 16 d., palaidotas Vilniaus 
Rasų kapinėse.

ir

I)r. Vincas Kudirka, varpininkas, Lietuvos ne

priklausomybės šauklys, savo eilėraščiuos 

"Varpo“ laikrašty šaukęs savo tautai: '‘Kelki 

te. kelkite, kelkite!“ Mirė 1899 m., ligi pasku

tinės valandos kovodamas prieš rusu okupaciją.

Didž. Britanija įžengė 
į grėsmingą tamsą

r

Angliakasių streikas suparalyžavo kraštą. Pritrūko 

elektros energijos. Gresia ekonominė ir politinė sutema.

Anglija pastai uoju metu 
Įžengė i tokią vidaus gyve
nimo krizę, kokių retai jos 
istorijoje būta. Kaltinama, 
kad i ją kraštą Įvairavo kon-

Prof. J. Brazaitis 

gavo premiją

Jurgis Bielinis, didysis knygnešys, vadinamas 
Knygnešių karaliumi, atkakliai kovojęs prieš 
caro valdžią, platinęs draudžiamas lietuviškas 
knygas, reikalavęs Lietuvai laisvės. Mirė 1918 

m. sausio mėnesi, taigi prieš pat Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo paskelbimą.

Pirmadienį Nixonas 
išvyksta į Kiniją

Vasario 21 d. prez. Nixo-’ servatorių vyriausybė su jos 
nas su 300 žmonių palyda iš. premjeru Heath priešakyje,
vyksta i Kiniją. Griš vasa- <Jai pritrūkę būtino apdairu- 
rio 28 d. mo if lankstumo, o tą silpny

bę dar vykusiai išnaudojo ir
Ji lydi užsienio reikalų opocicija. kuiią sudaro ne 

sekr. Rogers, patarėjas už- tik Darbo partija ir unijos, 
sienio reikalams Kissinger. bet ir Šiaurės Airijos revo- 
Baltųjų rūmų štabo viršinin* bucinis elementas, 
kas Haldeman, spaudos sek
retorius Ziegler ir eilė kitų Didžiausią smūgi vyriau- 
Kinijos žinovu. Palvdovu sybei ir aplamai kraštui su- 
tarpe yra 87 laikraštininkai^ (lav.ė ilgai užsitęsęs anglia- 
fotografai, radijo ir televizi. kasių streikas, kuriuo reika- 
jos technikai. 68 susisiekimo laujama pakelti atlyginimą 
technikai jau seniau yra iš- bent 25',. Perilgai streiko 
vvke, o taip pat ir 13 specia- vienokiu ar kitokiu būdu ne- 
liai ‘ pastatytos televizijos likvidavus, ėmė trūkti ang- 
stoties specialistų. Jie visi bes, o dėl to trukumo — ir

Jau 20 metų veikė Pa-j rūpinsis, kad prezidento ke- elektros energijos.. Del to 
i vergtųjų Europos Tautų Sei-1 lionė būtų kuo plačiau apra. teko suvaržyti elektros nau-

Laišveš kom iietus 
paleido į pensiją

; mas, kuri sudarė 13 tautų 
I Laisvės komitetų atstovai. 
1 Jų tarpe buvo, žinoma, ir 
Lietuvos Laisvės Komitetas. 

1 Jie buvo remiami JAV vv-I • *! i iausybės.
Nuo šių metų sausio mė

nesio galo jiems parama nu
traukta, bet prez. Nixonas 
64 asmenims, 20 metų dir- 

, busiems minėtuose komite
tuose. paskyrė visiem bend.

, rai $1,850,000 pensijos.
’ Senato užsienio reikalų 
i komisijos pirmininkas šen. 
Fulbright ypač spaudęs, kad 
ta parama būtų atimta.I

Radio Free Europe ii Ra- 
dio Liberty (Miunchene) y* 
ra dar paskirta lėšų viene- 
įiems metams, o kaip bus vė. 
Iiau, nežinia.

Jau kuris laikas JAV ir 1968 metų. Mat. yra ženklų.
* — * * 
•Pietų Vietnamo aviacija la- kad komunistai ruošiasi di- mejima
bai smarkiai bombarduoja ,. • x x n • • w \ detio masto puolimui
komunistų telkinius P. Viet-

šyta ir parodyta televizijoj, dojimą apšvietimui, ir kraš
tas jau beveik grižo i žvakių 

Ta kelione yra susidomė- ar, kaip mese sakytume, i
jęs visas pasaulis, nes ji gali balanos gadynę, 
turėti reikšmingų politinių
rezultatų. Taip bent norima situacija pasidarė dar

rimtesnė, kai tos energijos 
ėmė trūkti pramonei. Jau 
dabar kaikurios mažesnės

tikėti.

Suomija negali 
sudaryti valdžios

Įmonės pradėjo dirbti tiktai 
pusę dienos ar atleidinėti 
dalį darbininkų, o streikui 

Ir naujajame Suomijos dar savaitę užtrukus, dėl 
parlamente, kuriame yra anglies stokos gali sustoti ir
200 atstovų, nė viena parti- pliero pramonė. Žinoma, 
ja neturi daugumos. Di- vyriausybė galėtų imtis ati
džiausia frakcija yra sočiai, tinkamai griežtų priemonių 
demokratų — 55 atstovai, angliakasių streikui palauž- 
antroj vietoj centro partija ti. galėtų pašaukti pavojaus 
— 35 atstovai. Be jų, dar y- atveju tam darbui kariuome- 
ra 8 frakcijos, kurids turi nę. bet tada gali kilti visuo- 
po kelis ar keliolika atstovų, tinis streikas, ir prievartos 
Taigi vyriausybė turi būti veiksmai sukelti atvirą revo- 

: koalicinė, bet partijos jau liusinĮ sąjūdi.
Tai didelis komunistu lai-į keli mėnesiai negali susitar-

t Pavergtųjų Europos iau-| 
tu Seimas ir tautiniai Lais- 

nutarė ir to-name. Laose ir Kambodijoj. me,u- kai Prez Nixonas vie’j vės komitetai

Tokiu intensyvumu dar ne- sės Kinijoje. Bombardavimu liau veikti be JAV vyriausy. 
^larO ligOS reiškiniai ^UVO bombarduota nuo pat norima puolimą sutrukdyti, bės paramos

Lietuvoie

ti, ir todėl pareigas tebeeina Skaičiuojama, kad, strei- 
i kui užsitęsus, po poros sa- 
Į vaičiu Anglijoje jau gali at’ 
į sirasti net 20 milionų bedar. 
Į bių... Tada kraštą ištiktų dar 
! nebuvęs ekonominis chao- i sas su visais kitais jo pada- 

Vokietijos senatas pa- riniais.

Tau- Į senoji vyriausybė.

Vokietijos senatas 
prieš sutartis

Lietuvių Katalikų Mokslo Tiesa rašo. kad medžioto- 
akademija pirmąją žurnalis-; jai, užtikę leisgyvi šerną ji 
tikos premija paskvrė prof.! pribaigę, mėsą pasidalinę ir 
Juozui Brazaičiui. Darbinin-'jos dali sušėrę kiaulėms, 
ko redakcijos nariui. PremD Netiukus 3 medžiotojai su-
jos mecenatas yra kun. Juo- sirgo. Susirgo ir kiaulės. Pa
žas Prunskis. Draugo redak. aiškėjo, kad tai maro liga 
cijos narys.

Tai Įvyko Vištytyje. Ten 
paskelbtas karantinas. Ligos 
židiniai esą likviduoti.

sisakė prieš sutartis su Šo-i 
vietų Sąjunga ir Lenkija, ku.
nas kancleris Brandtas jau

Reikia manyti, kad koks 
nors sprendimas turės būti 

p padarytas pačiom artimiau- 
el šiom dienom, arba bus priseniau yra pasirases. 

tuo klausimu sprendžiamąjį 
žodi tars reichstagas, kuria- 
me vyriausybės šalininku y-, 
ra dauguma. Vasario 22 d. Šiuos Britanijos rūpesčius 
jis tas sutartis svarstys. .Jei- dar didina ir situacija Šiau- 
gu jis patvirtins, tai sutartys !'čs Airfroje. kur jau stovima 
bus giįažĮutu-; senatui, o iš jo prie civilinio karo ribos, nes 
vėl gris Į reichstagą, kurio ten, be kokio nors radika* 
žodis tada bus paskutinis, i politinio sprendimo.

: /argu begalima tikėtis itam. 
sušvelnėjimo.

Pastaruoju metu kilo ne- . _____ _ _------

susipratimų tarp Graikijos ir
Kipro salos vyriausybės, va- Buvęs transporto unijos

versta pasitraukti vyriausy-

; dovaujamos arkivysk. Ma- vadas Hoffa. neseniai pa
kartos. Sklinda žinios, kad leistas iš kalėjimo, pareiškė, 

prez. Nixonas yra ge
riausias kandidatas i prezi- 

mia sovietai. dentus.

Prez. Nixonas savo politi
nės padėties Draneiime kon
gresui teigia, kad, jeigu nei * A. .. .
JAV pastangos, karas Indi-’ . njoje praeitą sekma- 

J dieni vėl vyko didelės kata- 
joje dar būtų nepasibaigęs likų demonstracijos, nors jos 
ir nežinia, kuo jis būtų išvir- ir draudžiamos. Bet susirė-
tęs. nes Indija planavo pasi- mimų su kariuomene ir šį -^ass- Rubernatoriu*. I ranci> Sarącnl pa.-iraš<» Vasario 16-tajai skirtą proklamatiją. dalyvau jant
imti ta proga ir Kašmirą. Tik karta išvengta nes demonst- Amerikos Lietusiu Tarvbos Bostono skvriaus delegacijai Paveiksle iš kairės i dešine— vicepirm. • . ■ ,* 7" ■ .
JAV > -i ! . • i .. Į Graikija spaudusi, kad atsi- kad t

P angom ir seikas rantai, priėję barikadas, su- ^las.vs Lusys. pirm. Meksandras (aplikas, gubei natorius Francis Sargent. Felicija Grendalvtė iri , j- , • i;ub ;— ■-------- I iv ei nitu, ries jo ooiuikh re~ nsiusi
, grizo atgal. sekr. Juozas Rentelis.Rabman išliko gyvas.



Puslapis antras KELciViS, 50. BOSTON Nr. 7, 1972 m. vasario 15 d.

POVILAS DARGIS, SLA prezidentas

Ieškokim daugiau talkininkų 
laisvės kovai

/ MINTYS TAUTOS ŠVENTĖS PROGA

Vasario 16-sios dienos aktas, kurį 1918 metais pa
skelbė Lietuvos Taryba Vilniuje, yra mūsų tautos ilgų 
siekimų ir kovų Įkūnijimas, lai pats didžiausias laimėji
mas. Tuo aktu buvo atstatyta Li< uvos valstybė iš senųjų 
griuvėsių, ir mūsų tauta pradėjo savo gyvenimo naują 
laikotarpį.

Kai kyla klausimas, kas atkūrė Lietuvos valstybę, 
tiksliausiai atsakysime tarę, kad tai padarė pati tauta. Iš 
tautos kilo veikėjai, vadovai, kovotojai, didvyriai, ir jų 
daugelio metų kova davė Lietuvai nepriklausomybę.

Kova dėl Lietuvos laisvės vyko ne tik pačioje tėvynė
je, bet ir kituose kraštuose, i kuriuos likimas atbloškė 
nemaža mūsų tėvynainių. Ypač didelis nuopelnas yra A- 
merikos lietuvių, kurie savo darbais ir aukomis rėmė tau
tos atgimimą ir jos žygius ' "1 laisvės. Kas nebuvo galima 
atlikti pačioje tėvynėje, t liko čia Amerikos lietuviai. 
Visų bendras darbas padėjo Lietuvai atsikelti.

Kalbant apie Amerikos lietuvių Įnašą kovoje dėl tau
tos laisvės, tenka nepamiršti ir Susivienijimo Lietuvių A-
merikoje. Nuo pat SLA Įsikūrimo jo veikla buvo paremta Į 
patriotiniais darbais. Jis kėlė lietuvių tautini susipratimą, 
telkė jėgas bendram darbui, kurio tikslas buvo atgauti 
Lietuvai laisvę. Jis tuomet buvo laisvės kovos organizaci- Į 
ja. Tokiais tikslais jis tebegyvena ir šiandien.

Bet šiandien prieš mus visus stovi didesni sunkumai,, 
ir todėl mes turime dar daugiau glaudinti lietuvių gretas, • 
kad būtume pajėgesni. Jei anais laikais neturėta tokios 
organizacijos
laisvės, tai šiandien mes turime Amerikos Lietuvių Tary-į 
bą, jungiančią visus lietu.ius patriotus didžiajam- sieki.' 
mui — atstatyti nepriklausomos Lietuvos valstybę. Todėl 
ir SLA, suprasdamas kovos sunkumus ir vienybės reika
lingumą. Įėjo Į Amerikos Lietuvių Tarybos sudėti ir kartu 
su kitomis organizacijomis dalyvauja Lietuvos laisvinimo 
darbuose. i

Steponas Kairys. Nepriklausomybės akto teksto autorius 
vavęs Lietuvos Taryl>ns grupei, kuri smarkiai pasipriešino (ir lai
mėjo) tarybos pažadui sujungti Lietuvą su kaizerine Vokietija, 
'isą gyvenimą kovojęs, kad Lietuva būtu nepriklausoma ir demo-

Būkim dosnūs, kaip anksčiau
JAV L. BENDRUOMENEI 
PRADĖJUS POLITIKUOTI

JAV Lietuvių Bendruo
menės valdyba yra linkusi 

1 ne savo tiesiogini, ' darbą 
Lietuvos nepriklausomybės diena. Vasario 16-toji. j dirbti — vadovauk JAV lie

jau čia pat. Lietuvių tauta, rusų komunistų prislėgta ir j tuvių kultūrinei veiklai bet

MIELI LIETUVIAI J. A. VALSTYBĖSE,

naikinama, tos dienos viešai paminėti negalės. Negalės to 
padalyti ir lietuviai, ištremti Į tolimą Sibirą. Tik laisvojo 
pasaulio lietuviai šią dieną iškilmingai atžymės.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (Vlikas) 
ir Amerikos Lietuvių Taryba (Altą) kviečia visus lietu- 
' ius Vasario 16-sios minėjimuose gausiai dalyvauti: pa
brėžti nusistatymą, kad Lietuva teisės nepriklausomai 
tvarkytis laisvų pasaulio tautų šeimoje niekad neišsižadės, 
stiprinti pasiryžimą aktyviai siekti lietuvių tautai laisvės.

Jaunosios mūsų kartos išeivijoje parodytas užsian
gažavimas Lietuvos nepriklausomybės atstatymo darbui 
stiprina mūsų viltis šio tikslo siekti. Kudirkos. Simokaičių, 
Bražinskų ir kitų tautos kovotojų pastangos bei aukos ro
do, kad pavergtoje Lietuvoje nepriklausomybės siekimas 
yra gyvas ir stiprus.

kištis Į kitas sritis, kurioms 
jau seniai yra sukurtos spe
cialios organizacijos. Turim 
Altą. turim Vilką, kurių 
svarbiausia paskirtis rūpin
tis Lietuvos laisvinimo rei
kalais. Bet LB valdyba ir 
čia veržiasi, o kiek ji sugeba 
toje srity, gana vaizdžiai pa
rašė Juozas Bubelis vasario 
5 d. Naujienose.

Jis priminė, kad JAV LB 
valdyba Philadelphi joje su
rengė politinių studijų die
nas. Vienas iš pranešėjų bu_ 
vo Valstybės departamento 
Rytų Europos skyriaus (ku
riam priskirti ir Lietuvos rei
kalai) direktoriaus pava
duotojas Doyle V. Martin.

Jis tarp kitko štai ką pa
porino savo pranešime:

Vlikas ir Altą dėkoja lietuvių visuomenei už vienin
gumą ir už moralinę bei finansinę paramą laisvinimo dar
bams. 1971 metų sausio 9-tą dieną Vliko ir Altos vadovy= 
bės sutarė, kad „Vasario 16-tosios proga renkamos aukos 
skiriamos Lietuvos laisvinimui ir siunčiamos Altai“. Altą t

į savo ruožtu remia Vliko veiklą. Matyt, kad šis susitarimas j 'JAV nepasisako už visiš- 
lietuvių visuomenės buvo teigiamai sutiktas, nes jis pa- Lietuvos nepi iklausomy- 
kėlė surinktu lėšų Lietuvos laisvinimo reikalams kieki, ,et ^z ei»ę ie uvos n 

| Kviečiame visuomenę bei organizacijas ir toliau šio sula- ■ a,. jie nori"lais.
rimo bei tvarkos laikytis. Lėsos didele dalimi lems musų!,-. , \ fAmefo,rfAmolaikytis. Lėsos didele dalinu lems musų į veg. t0, |omg tautOms ne.

vado- darbo sėkmę ateinančiais metais, ii dėl to piasome aukoti siūlvti už ka pasisa-

kuri telktu visus lietuvius kovai dėl tautos krališkai valdoma. Mirė New Yorke 1961 m. gruodžio 16 d.

dosniai, kaip ir anksčiau.
Dr. J. K. Valiūnas,

t Vliko pirmininkas 
1972 m. sausio 31 diena.

Mūsų tėvynės padėtis dabar yra sunkesne, 
carų laikais. Nėra ten laisvės. Ji atskirta nuo laisvojo pa
saulio, laikoma lyg kokiame kalėjime uždaryta. Todėl tu-' 
rime suprasti, kad mūsų tautiečiai tėvynėje negali vesti 
atviros kovos, todėl mums tenka daryti tai, ko jie negali.. 
Mūsų laisvoj šaly gyvenančiu lietuvių vaidmuo ir atsako
mybė yra labai didelė. Mes turime skelbti pasauliui, ko 
lietuvių tauta trokšta ir siekia.

-* I
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakti mi

nėdami, ne tik stiprinkime savo dvasią ir vilti atgauti tauri 
tai laisvę, bet kartu ieškokime talkininkų šitai didžiai; 
kovai. Visiems turime sakyti., kad Lietuva ir kiti paverg-; 
tieji kraštai kovoja prieš visos žmoni jos laisvės priešą, ir i 
todėl toje kovoje reikia visiems dalyvauti.

Tautos šventė testiprina mumyse laisvės ugnį!

negu

Mykolas Sleževičius, būdamas ministru pirmininku.
1918 m. gruodžio 29 d. išleido atsišaukimą, kuriame 
kvietė visus prie ginklo savo krašto ginti. Jo pašauk
tieji savanoriai apgynė Lietuvos laisvę ir iš krašto 
išvaikė iš visu pusių puolusius priešus. Jis mirė 1939 
m. lapkričio 11d. Kaune.

***»»»*** M v%*&***««** » M M M MUM“ *M*X*M*A

Vieningai siekime tikslo

1 kyti4
Dr. K. Bobelis, |

. į Gerai, kad buvo pakvies- 
Altos pirmininkas įag įas ]y[artln. gerai, kad jis 

j gal daugiau teisybės pasakė, 
; negu kiti valdžios pareigū- 
j nai, bet negerai, kad jam 
į smarkiai plota.

i „Man atrodo.“ rašo'Juo- 
i zas Bubelis, „ir sūsirinkusiė- 
• ji Į tas svarstybas privalėjo

, 1 ’geriau orientuotis4 susida-
Pirmojo pasaulinio karo griuvėsių šešėlyje 1918 m. riusįoje situacijoje po Doyle 
vasario 16 d: atgimė nauja valstybė Lietuva — , v. Martin kalbos — ne plo-

LAISVA NEPRIKLAUSOMA LIETUVA. Jimu pritarti, o visuotinos
j 1 tylos ženklą parodyti. Ir net

Prasidėjo gražus ir kūrybingas gyvenimas. Lietuviai jį išlydint šauniame Shera- 
visame pasaulyje vieningai prisidėjo prie Lietuvos atgi- ton viešbutyje susirinkus 
mimo ir stiprėjimo. Ypatingai dideli vaidmenį Lietuvos prie tauriais gėlimais apdė» 
atsikūrime suvaidino Amerikos lietuviai. Jie jautriai is- giamonėjinfai. Kureina 'mū. 

j gyveno visus Lietuvos vargus bei džiaugsmus ir niekada gų jAV Lietuviu Bendruo- 
, neužmiršo savo tėvų šalies. Todėl ir komunistiniam oku- menė?44 klaupia Juozas Bu=>

pantui 1940 metais užgrobus Lietuvą, jie pirmieji išėjo belis. baigdamas straipsni, 
viešai to smurto akto teisėtumo paneigti ir Lietuvos inte- Į
resų ginti, kur tik laisvajame pasauly galėjo. Jų Įkurtoji 1 Jau JAV LB vado-
Amerikos Lietuvių Taryba jau daugiau nei 30 metų va»j^ nežino, kokioms Valsty- 
dovauja sunkiam ir atsakingam Lietuvos laisvinimo dar
bui.

MIELI LIETUVIAI,
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Daug pakeičiu daug pakelsim
PATVARUSIS LIETUVI.

| NEPRIKLAUSOMYBĖS
Vasario 16 išsako mūsų tautos vargą, kraują ir skaus- j AKTAS

mą, atskleidžia didybę, jungia gilią praeitį ir netolimą is. ‘ 
torija su dabartimi, saugf 'kis ateičiai, nors prošvaisčių 
dar nematome. Neužsimt. ..„.me prieš tikrovę, tačiau ne
pamirštame: šiandiena nėra amžina. Nesiremiame po di
džiųjų valstybių interesais palaidotu idealizmu, bet tiki
me skriaudos taku šimtmečius keliavusiu lietuviu. Lietu
va yra jame. Su juo Lietuva via prie Baltijos, Sibire, išei
vijoje.

Lietuvos Taryba nepri
klausomybės paskelbimo ak
to tekstą priėmė 1918 m. va_ 
sario 16 d. 12:30 vai. dienos

t ėjęs 67 metus. Stasys Naru
tavičius pasirašė būdamas 
58 m.. Jonas Vileišis — 46, 
Antanas Smetona — 44. dr. 
Jurgis šaulys — 39. M. Bir» 
žiška — 36. Aleksandras 
Stulginskis — 33. Petras Kli
mas — 27 ir pats jauniausias

Lietuvos valstybė niekados nebuvo jėgos žaidimuose 
dirbtinai sukurtas administracinis vienetas. Ji, natūrali 
tautos bendruomenė, kildavo pati. Tarptautinin gyveni- 
man ateidavo ne kurio nors didžiojo užnugaiy pasislėpusi, 
bet pati apsisprendusi už savarankų gyvenimą. Ir siaubo 
atvejais, viena palikta, pati surasdavo kelius išlikimui, 
pajėgdama pakelti nelaimės laikotarpių nuostolius.

Vilniuje, dr. Jono Basanavi-I Kazys Bizauskas — 25 me
čiais bute. Lietuviu Mokslo amžiaus.
d-joj'. Lydos skersgatvy, ir j . ..................
vakare susirinko jc pasira-1 v. . pasirašiusiųjų am- 
šyti Lietuvių Komitete. Di- • žiaus vidurkis buvo 42 me- 
džiojoj gatvėj nr. 30. !tai-

Nenriklausomvbės atkūrimą prisimindami, ryžtamės: 
daug pakelėm, daug pakelsime: ilgai nešėme ir nešame .
skriaudą, tačiau einame re pražūtim bet gyveniman: Lie-' amas ls Lietuvos, paslėpęs 
tuva mūsų ir mūsų jaunimo mintyse liks reali, svetimos 
valstybės prievarta užimta mūsų arba mūsų tėvų gimtoji 
šalis, niekados netapsianti abstrakčia sąvoka. Todėl ir 
mūsų rankos darbu nepavargs.

JAV LB Centro Valdyba

5,6 556; ’
. _ i Jau visi aktą pasirašiusie*

Lietuvių Tarybos protoko.1 jj vra nij,.ę pirmasis mirė po 
lų likimas nėra žinomas., g metu Jokūbas šernas ir 
Prof. Vaclovas Biržiška yra ! paskutjnis _ Aleksandras 
sakęs, kad jis turėjęs Nepri-! Stulginskis 1969 m. 
klausomybės paskelbimo dori
kumento originala ir, išvvk-'

Visi žinome ir suprantame, kad laisvės niekas nepa- 
Į dovanos veltui. Tik savo pastangomis ją galime atgauti. 

Kovoti už laisvę yra sunkus, daug ištvermės ir pasiauko
jimereikalaująs darbas. Pasiaukojimo ir pasišventimo
iš lietuvių visų.

Kiekviena auka. kiekvienas pasiiyžimas. pasiauko
jimas, kiekvienas darbas prisideda prie artėjimo i laisvės 
šviesą. j

Maskva naikina mūsų žmones, griauna mūsų tautiš’ 
kus. religinius papročius, panaikino mūsų valstybę, bet 
niekada nepajėgs sunaikinti mūsų troškimo laisvai kalbė
ti, kurti, gyventi, mūsų vilčių ateičiai, nes mes giliai tiki
me kiekvieno žmogaus laisvės instinktu, meile savai tau. 
tai, kiekvieno žmogaus jausmu, siekimu — būti laisvu, 
nevaržomu, nekalinamu.

Simas Kudirka atėjo sustiprinti, prikelti mūsų sąži
nės — meilės Tėvynei ir pasakyti mums, kad Lietuva yra 
dar gyva, kad mūsų broliai ir sesės nori laisvės ir laukia 
mūsų pagalbos. Mūsų visų—jaunų ir senų, vaikų ir tėvų—
kiekvieno lietuvio pagalbos.

bės departamento pareigūno 
mintims ploti ir kokioms pa
reikšti protestą, tai ko gali’ 
me tikėtis iš jos politinio va
dovavimo? O kai jai sako
ma. kad nekištų nosies ten, 
kur nėra reikalo, tai dėl to 
labai pyksta.

SVEIKINA
STASJ MICHELSONA

Gerbiamasis.
Sveikinu Tamstą, sulau

kusi 90 metų amžiaus. Būk, 
kaip buvai, ąžuolas mūsų lie
tuviškajame gyvenime, jo
kių audrų nepalaužiamas.

Būk sveikas ir sulauk šim* 
tą ir dar daugiau metų!

Jus gerbiąs
J. ŠiaučiūnasShaw

jį saugioj vietoj, bet nepasa- Į 
kė tos vietos.

Lietuviai ir žemaičiai, at
i
t

galvijai esame? Argi tėvii-* * *
Aktą pasirašė 20 Tarybos kos kalbos niekad nebmoke-

narių. Iš jų seniausias buvo
dr. Jonas Basanavičius, tu- sime

Kudirkos žodžiai teisme „prašau nepriklausomybės 
mano Tėvynei Lietuvai“ yra testamentas mums visiems, 
pavergtos Lietuvos ir laisvojo pasaulio lietuviams.

Ateitis priklauso Lietuvai, nes laisvės idėjos nemiršta, 
tik mūsų pareiga yra nenukrypti nuo savo tikslo ir ištverri 
mingai bei vieningai jo siekti.

Dr. Kazys Bobelis,

Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininkas 
1972 m. vasario 16 d.

Siunčiu prenumeratą ir ta 
pačia proga nuriu pasv ?ikin. 
ti St. Michelsoną, garbingo 
amžiaus sulaukusi. Nevisa- 
da sutinku su sukaktuvinin
ko Tėvo ir Maikio pasikalbė’ 
jimuose reikštomis minti
mis, bet visad jaučiu juose 
jaunystę ir buvau Įsitikinus. 

į kad S. Michelsonas yra 40- 
50 metų amžiaus.

I Linkiu, kad jaunatvė ir to
liau Ji lydėtų.

Albina Lipčienė
D. Polka
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KAS ĮKAITO

tai duonos Amerikos Lietuviu Gyvenimas
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Visi amžinjon vasaron Mirė Vincas Anesta

KAS NIMO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NUPEIKIA.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Apsileido klubo valdyba

.i aivut;
straipsniu, kaip vyrą, kuris, 
būdamas bankininkas, daug 
padėjo miestui ir jo gyven
tojams atsistoti ant kojų. 

Ten. kur per ištisus metus Kitomis dienomis po pie Velionis ištarnavo Second
palmės žaliuoja, kur noksta tų delegatai galės kiekvienas National Banke (dabar va- 
citrinos, apelsinai ir auga ki. pagal savo norą praleisti . . ,,
ti gardumynai, ten, kur dos- laiką: kaip jau anksčiau sa- d‘?as' of Ha?’l"
nioji saulutė netaupu savo kyla, - išplaukti laivais į shne) 4, metus ir ,w.Sijon
... -ar.* -• jūrą meškeriot ar ka noi'S ki- 1>eJ° *.'? m? Judamas \i-
siltų spindulių, tai yra šio ta ma,onaus susi,.asti. eeprezidentu ir palikimų di.
kontinento dalis, vadinama ,. . ,__  v ,.
Plnridu Šiltaiame . . . rektoriaus padėjėju. \ elio-
..•vi, i • i Trumpai tariant, niekam nis kelerius metus buvo vie-Amenkos ampeyje gyve- netej-s nuobodžiauti. Tad tos YMCA ir vietos golfinin-J 
na nemažas skaičius .r musų visi SLA na,.iai h. ju (h.au, R klub(| iž(lininku i|
tautiečių - lietuvių. Tačiau gai ,.uoJkimės ; ateinanti ’
Šiais 1972 metais besiarti- SLA seimą š. m. birželio 26-; Į kapines palydėjo kelių 
nančiame birželio mėnesyje 30 dienomis Miami Beach. vietos bankų specialūs dele^

■

M bBri
Į Floridą vyks lietuvių iš vi- Florida, 
sos Amerikos, nes ten —j
Miami Beacn, Fla.. — birže-; 
lio 2630 dienomis Įvyks Su.' 
sivienijimo Lietuvių AmerK 
koje seimas. Tai bus nepa-; 
prastas seimas, nes SLA mi
nės savo 85-riu metų sukak
ti- ‘ ‘

;rr:i Žemaitis A.

NAHUA, N.H.

Nepriklausomybės 

paskelbimą minėsime 

vasario 27 d.

gatai po pamaldų šv. Kaži- J 
-------k------ eroje, Rimos na.miero

! riu jis buvo.
Rep. r f

Aį...*» ■'• £ V

WATERBURY, CONN.

Vincas Anesta savo gyvenimo 
geriausiomis dienomis.

Nepriklausomybės šventė 

ši sekmadienį
Teko nugirsti, kad šis sei.'

mas bus darbingas, tačiau. Balfo skyrius, kuris mūsų
prisitaikant prie gražios vie- kolonijoje eina ir Altos sky ų,onto v.,,.,.:,, ic ,-a , , • , • ,f - 1 .. . , rianc noiu-ik-iuncn- šventę, v asario lb-ją, \vacei_ keleri metai, kai io tetoves, seimo sesijos rytmety llaus P^161^.-, nepiiKia.i>°- ...... ’

fins klek anki mvbčs paskelbimo sukakties bu, iečiai šiemet svęsva-a. to matydavome, nes j.prasidėsiančios kiek anks- mybės paskelbim 
čiau, kad po pietų delegatai minėjimą ruošia šv. Kazi-
galėtų būti laisvi ir poilsiau- ’ mie! ° saleje- ' Vėliavos pakėlimas prie
ti, jūroje maudydamas ar! Minėjimas prasidės sek^ miesto valdžios rūmų bus 9 
žuvaudami, ar susipažinda- madieni, vasario 27 d. 10 vai rrvt0’ 0 Pamaldos lvYks 
mi su šiuo gražiuoju kuror- 17to pamaldomis bažnvčio- 11 val; ’Yto Sv. Juozapo lie- 

~ baigsis meno ir kalbų tuv1^ bažnyčioje.
a'^e Pagrindinė minėjimo da

lis bus 3 vai. popiet mokyk
los didžiojoje salėje. Prog
rama numatyta Įvairi ir turi.

- . . .. i-x • - ninga. Kalba sakys iš Newciu istorijos mylėtoju grupes T & - z . . Te.< 7- 4 Jersey atvykęs rasvtojas. L.paruostas filmas Lietuvos r, ~rt „ - , , , - -U t i - , i-j i- B. Centro valdybos pirmi*Kelias, kuris buvo su dideliu . , • ~ ki„ nmkas mz. Vytautas voler-
• 1 °Se tas. Visi Waterburio ir a- n pa^

tiniu miestu. je ir
programa parapijos 
(119 Temple St.). Čia pra-Viešbutis, kuriame vyks

seimas, vadinasi Di Lido ir džia bus va! pietu. 
yra pne pat Atlanto. Visi 
viešbučio kambariai yra erd
vūs ir kiekvienas jų turi vė
sinimo Įrengimus. Tuo tarpu 
kambarių kainos yra žymiai 
žemesnės, negu, pav., buvoj dėmesiu sutiktas ir 
New Yorke praėjusio seimo Į lietuvių kolonijose, 
metu.

Programoje bus ’bostonie-

jau atsidūrė Cambridge. 
Mass., kur gvveno jo dėdė. 
Čia jis tuoj Įstojo i Laisvės 
chorą, Lietuvos Sūnų Drau
gystę, Vytauto d-ją. Cam
bridge lietuvių klubą, vėliau 
i socialistų kuopą. šv. Kazi- 
m i ero d -j ą. A psi gy v e n ęs
Dorehesteryje, Vincas įstoja 
Į Dorchesterio Lietuv ių klu
bą, So. Bostono Lietuviu Pil. 
d-ją. sukuria SLA $59 kuo
pą. Jis nuolatinis Lietuviu

Lietuviu klubo valdvba *
kažkodėl nebeatnaujino Ke

Kelias savaites kankino 

gripas

Nelabasis gripas privertė
leivio. Naujienų ir kitu laik- 3 savaites nesiskirti su lova 
raščių prenumeratų. Klube ir namais, bet jau baigiu ji i_ 
dabar tėra tik Draugas, Dir. veikti.
va ir Darbininkas. Nemaža 
narių dėl to pyksta.

Daug ligonių ligoninėse

Krasinskas

NORI SUNAIKINTI 

POGRINDŽIO SPAUDĄ

Ligoninėje guli Bernardas1 Tai Sovietų Sąjungoje. O 
Tamulevičius, Vytautas IK jr ap]amai so.ietų sistemos 

Darbininku d-jos 21 kuopos ūnas. Stasys \ askevičiūs < arbintojai turėtų stebėtis, 
valdybos narrs. Jis ir vienas (M ackell). SLA viceprezi- kad toje "laisviausioje vals- 
Keleivio patikėtinių nuo pat dento A. Čapliko pusbrolis, tebėję“ yra pogrindžio spau-> 
jo atidavimo Socialistų s-gai.1 Vasario 1 d. su A. Čapliku (]a. j<am gį jį būtų reikalin- 

i i aplankėme V aškevičių ir ga, jeigu tenai tokia neribo-
Visur, kur tik dalyvavo, kaikuriuos kitus tautiečius. ta iaįsvė?

! Vincas stengėsi, kiek pajėg- Ten radome Praną Šutą su
damas, daugiau ir geriau at- užnuodyta ranka. Jis mėgi- sovietinės pogrindžio 

i likti, kas jam priderėjo. no perskirti dvi susipiovu gpau(jos pjrrnoje eįjėje tenka
: Senieji Bostono gyvento- ... .. sias kates, ir viena jų Įkando; p‘aniinėti‘ ^Einamųjų Įvykių
: jai Vincą Anesta dažnai su- Ir sunkiai susirgęs, jis do. bei Įdrėskė ranką, ir... dėl to chronika“. kuri leidžiama
j tikdavo Įvairiuose pobū- mėjosi savo organizacijų ir jis guli ligoninėje. i nuo 1968 m balandžio 30 dDidžiąją Lietuvos tautinę viuose, di augi jose. bet jau aplamai lietuvių veikla. La-, J naianozio ,o a.

en nebe- bai sielojosi ir dėl Lietuvos' Dar vis tebeserga Domi-j _
. beveik likimo. įninkąs Mažeika, Mykolas. merjs tebuvo keliu pusią niu.

20 diena šitaip: m-bšinmetn ištiL-n naraiv.; 'Žemaitaitis, Vincas Mitri-! ,.QCKnf;„vc:c .ja * i

Iki šių metų sausio 5 d. išėjo 
numeriai. Pirmasis nu-

prieš 10 metų ištiko paraly 
žius, nuo 
sveiko iki 
dienos, kad amžinai užmigo 
savo namuose.

o kurio jis nebepa- Kaip minėta. \ incas ilgus Kas, Jonas Kiela, Petras Ka
ti 1972 m. vasario 9 metus buvo paralyžuotas,; tauskas ir kiti Keleivio skai- 

tad buvo priverstas atsisa-j tytojai.
! kyti nuo visuomeninės veik-1
los. Vėliau jis liko ir visai!

Tai buvo ramus ir taikus prirakintas prie lovos ir kė-! Šiais metais jau mirė
žmogus, vienas iš tų siūlelių, t dės- f .. A. j-. r * • , i Vytautas Giedraitis. 40iš kurių audžiamas lietuvių; „ 1 J•• • •• i n- • • • ■ Ta sunkia ilgu metu našta' m., palikęs liūdinčią seimąįseivnos kultunnis ir politi- _T. -ngy mnašią 1 Y 7
nis audinvs skirtas liptuvv- lncm Anestai labai lengvi, ir motiną; Antanas Tumas, hS išla ki į no jo dukra Milda, kuri jį! 55 m.. Pi anas Graitaitis,

; globojo sunkiai Įsivaizduo- i Liudvikas V irbickas, \ incasglobojo
Velionis Vincas yra gimęs' Jamu pasišventimu. Gyveni.' Bačys

1885 m. gruodžio 20 d. Viš
tytyje žemės ūkio darbinin
ko šeimoje, todėl iam tekolietuviu Koiom ube, u t i • t l ./***••

grindinis kalbėtojas Asso- j)y mklų hetuyiai’ nežiūrint ]abai anksti susipažinti su Velionis° v or Lntrfcc an m u’at- • -i- i • ■» -i- v.
Di Lido hotelyje už kam

barį vienam asmeniui terei= 
kia mokėti 11 dolerių die
nai, dviem asmenim — 13! 
dolerių, o jau trim asmenim!
kambarys tekainuoja 17 dol. I šiemet mirtis jau pasiėmė 

septynius lietuvius; 95 m.

Vincas iškeliavo *
cu.c, vv-.w,u, ....................... dalia, amžinojo poilsio Į Bostono i
skyriaus vedėjas Adolfas be.s bebūtų, maloniai prašo- Kadangi gyveno prie Vokie. Mount Hope kapines, tenai į 
Bernotas. mi savoJausiu atsilankymu tijos mbežiaus. tai Vokieti-, vasario 12 d. palydėtas gi-j

pagerbti savo Tautos šventę, joje ir piemenauti pradėjo, minių ir artimųjų draugų;

ciated Press Concord, N.H.. k?ks. (),ra_l ar kltos. aPlmky\ piemenėlio

Mirė
Ta pačia proga salėje bus 
priimamos aukos Lietuvos 
vadavimo reikalams.

Vėliau ir 
dirbti.

Uršulė Šimanskienė.

i o paskutinysis — jau 39 psl.

Be šio pogrindinio žurna
lo, prieš metus pasirodė 
”Vece“ (Seimelis). Jo teiš= 
ė';o pora numeriu. Dar eina 
”Obzor“ (Apžvalga). Uk
rainiečiai slaptai leidžia lei. 
dini ”Ukrainsky Visnyk“ 
(Ukrainiečių Pranešėjas).

Pogrindžio spauda atvirai 
rašo (o vėliau tai pakartoja

, ... .TV. ’-i- z. q;i užsienio spauda) apie visas
me nebuvo tekę sutinti Kitos i Petįone e aP sovietu gyvenimo blogybes,
tokios dukters, kuri taip au-i vestras Aleksandravičius,
kotųsi savo tėvui. • Ieva Mažuknienė,

Barnatavičius.

darbus teko' būrio. Tegyvena ilgai juose j 
'šviesus Velionio atminimas! i

\ incas Anesta
O ir pati kelionė nėra 

brangi. Tie, kurie važiuos 
visai savaitei, ekskursiniais

Joną GrauslĮ. gimusi Gargž- 
jduose; '79 m. Joną Monių,

lėktuvais gaus keliones paRi.' ®ete™na Adilfa f. Karlon™ 

g. Nashua: 69 m. Julių Jezu=>

Vieno asmens Vasario 16

gintas. Pavyzdžiui, skren 
dant iš New Yorko. Chica-
gos, Pittsburgho ar Bostono 
Į Miami Beach, Floridą, bi
lietas Į abi puses (round

minėjimas

kevičių. g. Nashua; 70 m. Danutė Venclauskaitč jau 
Joną Axton . Akstiną, g. Na- eilė metų, palaikydama serą 
sh-ua: 82-m. Petrą Adamoni. Venclauskių šeimos tradici- įj 
g. Viipįuje. ir 66 m. Alek ją. Vasario 16-ją -surengia i-

Be to. bus Įdomi ir ivairi 
meninė programa. Vėliau 
bus lietuviška vakarienė, bus 
renkamos aukos Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Visi kviečiami atsilankv-

trip) tekainuoja ne daugiau; sand);$;iį. V'hitė - Verikaus- vaišes,; kurių nelnas,sk«fiar/Į . 
kaip 125 doleriai vienam as-1 ką, g.- Alarlboro, Mass. mas Vasąijio į
meniui. Žinoma, dar ' ' 1

Klubo valdyba

pigiau
atsieina važiuojant autobu
su ar nuosavu automobiliu. 
Tuo būdu taip pat verta va. 
žiuoti, nes automobilius bus 
galima pasistatyti viešbučio 
kieme veltui.

Vietinė SLA 44-ji kuopa 
kuri yra Miami Beach. jau 
dabar pradėjo ruoštis tinka-

Šermenimis rūpinosi K. F. 
Kazlausko Įstaiga, išskyrus 
Karlona, kuri aprūpino Da
vis, ir Aleksandrą J. White, 
kuriam patarnavo Sullivan 
šermeninės. Kartonas ir Mo- 
nius buvo palaidoti lietuvių 
kooperatyvo kapinėse, o 
White — EneeKvoode. Visi 
kiti amžina atilsi rado para.

mai priimti seimo delegatus, pijos šv. Kryžiaus kapinėse. 
Seimo rengimo komisijai1 Hudson, N.H.
pirmininkauja veikli visuo-'

• " Šių metu klubo valdyboje 
Šiemet toks pobūvis bus yra šie asmenys: pirm. Vv- 

ateinantį trečiadieni, vasa-! tautas Tamošaitis, vicepirm. 
rio 16 d. 6 vai. vak. Lietuvių Juigis Mikali<c is. sekr. Juo* 
klubo patalpose (48 Green, zas' Matijošakis, ižd. Ona 
Street). J VVallace, fin. sekr. Aldona

; Merkienė. ,
Visi kviečiami dalyvauti.)

LONG BEACH, CAL.

Klubas ruošia Vasario 16 

minėjimą

Britanijos vidaus reikalų mi-; 
nistras Rejfinald Maudlinjr. kuri 
parlamente smarkiai apdraskė j 
ir apstumdė airė atstovė Berna- 
dette Devlin. nes jis teisino 13 
demonstrantu nušovimą š. Ai
rijoje.

Vladas todėl valdantiesiems ji yra 
i didelis krislas akyse. Spėja- 
j ma. kad sovietų žvalgyba i 
i tą pogrindi jau yra Įkišusi 
! savo agentų, bet ji kolkas 
! dar nesiėmė priemonių tai 
j slaptajai spaudai sunaikinti,

ot a rrr i -z, i nes norėjo kuo daugiau josSLA kuopos /O metų, bendradarbiu išaiškinti.
sukaktis'bus paminėta gegu-|

Pagaliau valdžia susirūpi’ 
no dėl vis plintančio pogrin
dinio sąjūdžio, ir, kaip yra 
spėjama, gruodžio 30 d. par. 
tijos centro komitetas nuta
rė ta sąjūdi užgniaužti. Sau* 
šio mėnesį prasidėjo suėmi- 

traukus iš sekretoriaus’ pa-|mai ir kratos Maskvoje Le- 
reigų, jo vieton išrinktas1 .n.',n^ade’ RlJeve "P;™* 
Juozas Matulevičius, Tauti-

SLA 57 kuopos 70 metų 

sukaktis

žės 21 d. 1 vai. Lietuvių Pi- 
Į liečiu klubo salėje. Tam ban*

ketui jau ruošiamasi.

Naujas SLA kp. sekretorius

Jūsų bendradarbiui

nės S-gos skyriaus pirminin^ 
kas, valgomojų dalykų par 
duotuvės savininkas.

Revizijos komisija: 
nius Basiulis, Bronius 
kis ir Vincas Pučas.

Trūksta lietuvių kunigų

Ne taip seniai Worceste- 
rio lietuvių parapijose buvo 
po 3 kunigus, o dabar bėra 
po vieną, ir tie silpnos svei
katos.

menininkė Jadvyga Jankie
nė, todėl reikia tikėtis, kad 
seimo metu
moginiai parengimai bus Į- 
domūs ir gražūs.

Lavvrence, Mass. COLUMBUS, OHIO

Kas tai atsimena?

Ukrainos ir net Lietuvos 
miestuose. Policija konfis
kavo daug pogrindžio litera^ 
tūros ir spausdinimo prie- - 
monių.

Pogrindžio spaudoje bū
davo žinių ir iš Lietuvos. •

Bet tuščios pastangos nu
slopinti tai, ką pats gyvas 
gyvenimas verčia gimti, aug’ 
ti ir gyventi. Suėmė vienus, 
jų vietoje dar daugiau atsi
ras nauju, dar uolesnių ko
votojų su laisvės priešais, 
diktatūrine valdžia.

Kun. Jutkevičiui rnii-us, iš 
j pareigų pasitraukė du jauni 

kunigai, abu čia gimę ir au
gę. Dabar bažnyčioje pa-* 
gelbsti kitataučiai kunigai. 
Parapijos administratorius 

’ kun. Bakanas silpnos sveika, 
j tos. |
Į

Aušros Vartų parapijos 
klebonas tebėra kun. Yolun

Bernadette Devlin pn A 
kruvinojo sekmadienio 
kariuomenė nušovė 13 demonst
rantų) parlamente gerokai ap
stumdė vidaus reikalų ministrą 
Reginald Maudling. nes šis tei
sino kariuomenės elgesi.

•i • 4-i -4- i j 4 0.4 t . . Lietuvių klubas šioje Pa-ūkia tikėtis, kad metų S asys L. Zapenas pakųrantėje nėraJ u.
kultunma. • pra. įmetus gyvenęs Nąshua., v<k|a k
-------------------  •>-H- .Pr’«s mis stengiasi neatsilikti nuo

jon. j.s ture# ^įtusfuve ę.: () *
Paliko našlę Julę. sunu Sta-;
I ''•"CIabeI.kurivrai gjajs metais Vasarj(>

k^eSiame IJetuvin ^lafu«e .Gu?.te'Pal%e- Pala1’. sios minėjimą jis ruošia va i kers of America Union. Tai- 1 
KS;i?kb hi d° ? ' Ma"J RaP,nese-1 sūrio 26 d. 6 vai. vak pažio-i gi. šiemet vakario 20-16 d. nid’- Britanija parlamento at-
liečiu Kluue yra numaunąs; j LT.,n 700 00 4.»___ _'stove iš Ulsterio (š. Airijos)

1890 metai.- angliakasiai 
išrinko 250 a:-tovų, kurie 

; vasario . 20-25 ienomis ikū-

Paragink savo pažistamus 
'šsiraš'ti Keleivį. Jo kaina 
Tietams $7.00.

United
PATARIAMA ĮSIGYTI

i;e Machinist Hali. 728 Elm sueina 82 metai, kai ta ang- 
visų delegatų ir svečių prie- Nashua dienraštis Tele-. Avė., antrame aukšte. : liakasių sąjunga gyvuoja ir 
mimas — pokylis. Čia visi graph White _ Verikausko; } visaip kovoja dėl savo na-5
bus pavaišinti gardžiais vai. mirti pranešė pirmajame; Sveikinimo žodi tais Lie- rių geresnės būklės. Jos na-
giais ir gėrimais. Na, o ant* puslapyje, su plačia velio- tuvos konsulas dr. J. Biels* rys ir aš esu.
rąją seimo dieną, antradie- nies biografija ir paveikslu, kis. pagrindinę kalbą pasa-
nj vakare, bus iškilmingas Po kelių dienų ji paminėjo kys teisininkas Stasys Pal-

1 !šias K. Barėno knygas:
! Buvęs veiklus Worcesterio j .
t lietuviu gyvenime kun. Jus-' Tūboto gaidžio mėtau 
tinas Steponaitis dabar kle- premijuotas romanas. 43S 

(tada honaiiia Atholn lietuviu na- Pei., kaina minkštais VirČC 
liais $3.15, kietais $3.75.bonauja Atholo lietuvių pa

rapijoje.

Antanas Bačėnas

banketas. ir gana plačiu redakciniu Bexler

Vietinis vyskupas skun-* Atsitiktiniai susitikimai, 
džiasi, kad trūksta lietuvių 216 psl.. kaina minkUais vir- 

. šeliais $2.50.kunigų.

-»1 jUi.I ClOlJlA
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Mao ir Ni xonu tarsis 
naktį?

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl.,, 
kaina $2.00.

Knygos padėtis

Apie dabartinę knygos 
padėti okup. Lietuvojee Tie
sai (272 nr.) papasakojo 
spaudos komiteto pirminin
kas F. Bieliauskas. Jis pri
pažino, kad nors knygai pa* 
klausa yra didelė, tačiau vis 
dar labai trūksta kaikurių 
sričių literatūros. Tai ypač
liečia žinynus, žodynus, en
ciklopedinius leidinius, gro
žinę literatūrą suaugusiems 
ir kt. Jau esanti ruošiama 
„Lietuviškoji tarybinė enci
klopedija“ ir paskutinysis, 
aštuntasis tomas, pasirody
siąs 1978 m. (Reiškia, per
vienerius metus numatoma 
leisti po vieną tomą. E.). 
Plečiamas žodynų leidimas 
ir, kaip reikia laukti, pirmon 
galvon jau baigiamas spaus
dinti lietuvių-rusų kalbų žo. 
dynas. gi teberuošiami ang
lu- lietuviu, vokiečiuTietu* 
vių. prancūzu -lietuvių kal
bų žodynai, gi neseniai jau 
pasirodė mokslinis rusų-lie* 
tuvių kalbų žodynas. Pernai 
iš viso knygų Lietuvoj buvo 
išleista 17 mil. egz.

Pasirodo, anot Bieliausko, 
Lietuvoje knygynų skaičius 
mažesnis kaip kitose Balti 
jos respublikose. Lietuvoje 
vienas knygynas aptarnauja 
18.000 gyventojų, tuo tarpu 
Latvijjoje — 11.000 ir es- 
tijoje — 13,000. Per penk
meti numatoma Įrengti 18 
naujų kny’gvnų.

Spaustuvių darbai nėra 
patenkinami. Tik 1972 m. 
K. Požėlos (buv. Spindulio) 
spaustuvė Kaune pradėsian. 
ti naudoti iškiliosios spaudos 
lakštines rotacines mašinas. 
Spaustuvės dar aprūpina* 
mos dažnu atveju nepaten
kinamai geru popierių, ge
rais dažais bei kitomis prie
monėmis.

Į Klaipėdą atpaukė 2,215 

laivų

Knyga apie vedybinį 

gyvenimą

Lietuvoje išleista iš vo
kiečių kalbos versta vokie* 
čio Noybert „Nauja knyga 
apie vedybini gyvenimą“.

Rytų Vokietijoje per aš
tuonerius metus jos išleistos 
astuonios laidos. Į lietuvių 
kalbą vertė A. Klimka, B. 
Šta'plerienė ir V. Cemno- 
lonskis.

Adv. T. Stungurys Komj. 
Tiesoj rašo, kad Lietuvoje 
gyventojai išsiskiria dau
giausia dėl šių priežasčių: 
girtuokliavimo bei jo pada
rinių, nesirūpinimo buiti* 
niais reikalais, neištikimy
bės, nepagristo pavydo ir ki
tų priežasčių. Tuo tarpu vo-' 
kiečio autoriaus knygoje pa. ■ 
teiktos visai kitos skyrybų ■ 
(Vokietijoje) priežastys.

i
Mokytojų nusiskundimai 1

Jaunieji kaimo mokytojai 
Lietuvoj nusiskundžia, kad 
juos kamuoja Įvairūs buiti
niai nesklandumai. Komj T. 
jie rašo štai ką: Tryškių vid. 
mokytojai kaime negali Įsi
gyti maisto produktų — pie
no. mėsos, miltų, kruopų ar 
šviežios duonos. Dėl to jie 
važiuoja į rajono centrą. 
Mokytojai norėtų laisvalai-

Kinijos premjeras (’hou En-lai.

tys ten kaip poteriai kalba
mos rytą ir vakarą, prieš 
darbą ir darbo pertraukos Į 
metu.

Mao. kaip ir Stalinas, yra 
nakties paukščiai: svarbiau-

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAI Julijos švabaitės ei-, 
lėraščių rinkinys. 96 psl., į 
kaina 82.00.

ROMANAI
Birutė Kemėžaitė, SU

DIEV! AS IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINTAI

sius darbus 
nakti.

meg; >ta dirbti

Atsikėlęs 8 valandą, prieš 
pusryčius jis, jeigu nėra šal
ta, eina Į sodą 45 minutes 
pasivaikščioti, o vėliau mau- 

Į dosi. Sakoma, kad jis yra 
j neblogas plaukikas. Po pus*

Į ryčių jis 
f mąji cigarą.

užsirūko save pir-

va- į Primintina, kad Alao turi 
j tris namus, ir niekas iš anks- 
į to negali žinoti, kuriame na* 
i me tą ar kitą dieną jis gy
vena.

11 vai. jis eina i savo ofi
są, peržiūri korespondenci* 
ją. 12 vai. priima pirmą lan
kytoją, paprastai ministrų, 
pirmininką Chou En-lai. Ten- 
pat pavalgęs priešpiečius,! 
Mao ofise valandą ir pa** 

! snaudžia, o tada rašo savo: 
j vadinamąsias „genialias 
• mintis“. Jas atiduoda pa-( 
i samdytam rašytojui Chen, j 
; kuris tas mintis surašo taip. "
kaip reikia.

6 vai. vak. Mao apleidžia 
Kitą savaitę JAV prezi- i savo Įstaigą. 9 vai. valgo 

dentas vyksta i Kiniją ir ten; pietus, po jų valandą pamie- 
. . , i , susitiks su Kinijos komunis*;1 ga, ir tada jam prasideda
kiu paskaityti gerą . knygą. tųva(k, MaoTsįtunOT ki.i maloniausia paros dalis. Ta-i 

tais partijos bei vyriausybės j da jis pradeda svarbiausius, 
vadovais, kurių jis iki šiol darbus, tada būna svarbiau-; 
nėra sutikęs. Tad Įdomu iši si posėdžiai. Jis retai kada 
anksto žinoti, kaip gi atrodo ' savo darbus baigia 3 vai. ry_ 
bent jau tas Mao? į to, bet, ir ilgiau užtrukęs, i

I jis tepamiega - tik iki 8 vai.'

bet nelengva Įsigyti ką tik 
iš spaudos išėjusią grožinę 
ar mokslinę knygą. Knygų 
tenka ieškoti didesniųjų 
miestų knygynuose. Tų ne
sklandumų esama ir dau* 
giau. k

* * *
Vilniuje išleista Ingridos 

Korsakaitės monografija 
„Arūnas Tarabilda“. Ap-1 
žvelgta 1969 m. mirusio gra* 
fiko kūrvba. Jis buvo gimęs 
1934 m. Teksto santrauka ir 
iliustracijų sąrašas pateik
ta rusų ir anglų kalbomis.

1971 m. pabaigoje Vilniu-

Rezistencija, romanas, 
parašą It, Spal's, 429 psl., 

■ kietais viršeliais, kain 
BALADĖS, šitoj labai $6.00

gražiai išleistoj, gausiai i-
liustruotoj knygoj yra sep 
tymos Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina............. $6.00

LABAI SVARBI’!
AUTOMOBILIAI

Į LIETUVĄ
GERIAUSIA DOVANA 

Jl SV GIMINĖMS 
Tik trumpą kliką!
Greitai gaunamu

Pilna garantija. 
Ilgai lauktas 

visiškai naujas
ZH IGLiLI VAZ 2101

Kaina --------- $3,275.00
Prabangus modelis

MOSKVITCH 412 IE
Kaina --------- $3,275.00

MOSKVITCH 108 IE
Kaina $3.000.50
ZAPOROZHETS ZAZ966 
Kaina-------- $2,012.50
Kiekis labai ribotas, tad 

skubėkite! 
Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per
Intertarade Express 

Corp.
125 E 23 rd Street 

Fifth Floar
New York, N.Y. 10010 

Tel. 982-1530
Mes turime šito biznio 23 
pietų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kyto jų.

Ką tik gavome

Andrius Valuckar NE- , no

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to-f 
mas 248 psl. Kieky leno tomo 

i kaina $4.00.
j LIETU VA BUDO. Stepo- 

Kairio atsiminimai. 416
MUNO SŪNŪS, romanas iš Ps^

.i.suvalkiečių ūkininkų sukili-į JAU. LIETUVA,
mo 3935 m., I tomas, 
psl., kaina $3.00.

280 no
na

Kairio 48' i

kaina................... $2.00
Stepo-

1., kai- 
.. $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 461 pri., kaina....$2.00

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

Audrus Valuckas, 
NŪS, II 

kaina $4.00.

NE
MUNO SŪNŪS, II tomas.
123 uSJ

Aloyzas Baronas, PAVA- 
i SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais! ATSIMINIMAI IR MIN- 

'$2.59, kietais $3.75. |TYS Kazi° Griniaus, I to-
rinas, 300 psl., kaina ...... $2.

Jurgis Gliaudą, LIEPS-j ATSIMINIMAI IR MIN
DOS IR APMAUDO ĄSO- TYS, dr. Kazio Griniaus, 
ČIAI, premijuotas romanas,, ij.tomas. 336 psl. kaina 35, 
304 pusk. kaina $4.00. ! LIETUVOS VYC1O PĖD-

Birutė Pūkelevičiūtė, — j SAKAIS, Juozo Strolios Įdo- 
i RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS,: mūs 1940-1945 m. atsimini- 
i premijuotas romanas, 237 i maU 1»psl. kaina $2.00. 
psl., kaina $5.00. ‘ PASKUTINIS POSĖDIS,

Kazys Plačenio, PULKIM ; 227
j Juozo Audėno atsiminimai,

psl., kaina........... $4.00
KONTRŽVALGYBA LIE-

ANT KELIU..,. romanas is 
kun. Strazdelio gyvenimo.
I tomas 200 ps., kaina $2.00 ■ TUVOJE, j ono Budrio at-
II tomas 160 ps., kaina $2.00 siminimai. 224 psi., kaina

! $2.50.
Anatolijus Kairys, IŠTI- RAŠTAI — STRAIPSNIAI,

KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. 
manas, kaina $5.00.

ro- ATSIMLMAIAI, parašė Juo
zas Liūdžius, 24b pusla
piai, kaina ...... $3.00.
ATSIMINIMAI’ APIEi -tr. Tarulis, VILNIAUS 

RUEAS, 495 psl., kaina .. „
minkštais viršeliais $3.15. UiūDZiŲ, retronė-
kietais viršeliais $3.75, kles. GiudziuvieneS, 08 psl., 

! kaina ..............................$1.
Nemunas teka per Atlan- į NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 

tą, Vytauto Alanto 5 nove-i TUVĄ ATSTATANT, Ka
lės, 263 psl.. kaina minkštais polo Skipičio, 440 puslapių,
viršeliais $3.00, kietais $3.50 kaina .............................. $0.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

ANTANAS’ SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J.

154 psl., kai-

Rene Rasa, MEILE TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.- 
šeliais — $3.7*5.

Mao Tse-tungas yra 78 į ryto. į Didžiosios Lietuvos Kuni-
! metų amžiaus. Prieš kelerius i gaikšti jos 1529 m. Statutas, Jilozas švaistas: ŽIOB
Įmetus jis pergyveno kraujo Ar jis ir su prez. Nixonu;261 psl., kaina $10.00. į RIAI PLAUKIA, romanais 
išsiliejimą i smegenis, dėl to: kalbėsis tik gilią naktį, ne- į jiš knygnešio Kun. M. Sida-
ir dabar jo lūpos nuolat ju-. trukus sužinosime. ■ Agonija, romanas, antra ravičiaus gyvenimo, 233 psl.,
da, rankos dreba, bet šiaip j i laida, parašė J. Gliaudą, 406. kaina $2.50.
jis yra geros sveikatos psl., kaina $5.00. | y Kavaliūnas. KAL
dytojai jam senokai uzarau-■ ' l„,, 7,^72
dė surūkyti per dieną 501 n • j J Aišvydo pasakos, parašei GIESME, premijuota*

j Antanas Giedrius, 140 psl., • romanas.- 20 J psl.. kaina 
I kaina $3.00. i $2-50-• angliškų cigarečių, bet Mao i

i paklausė jų tiek, kad metė. 
* rūkęs cigaretes, o jų vietoje.

ku

Poezijos knygos i
POEZIJOS, , + ™ , PILNATIS,

Švediio’ie leidžiamo biu-’ je išlelSa Juozo Gaudomo traukia Manuos cigarus ku-( Bernardo Brazdžionio poe-
letenio „Žinios išananus <?e ' aP>’braižl? knyga Tarybų} nųjam atveža iš ong on_; zijos rinktinė kurioje sutal- 
letenio žimo&isanapUbge.,Lietuvos kompozitoriai ir|go, žinoma, sumokėjus sve-: pinti geriausiejj visų j0 iš_

iniai. Puoš- 
psl., kai-

' na $10.00.'

ležinės uždangos“ (nr. 471) 1 muzikologai« (175 „uslapiu, tima valiuta, kurios Kn«ai> ci,tuTmv<n> kūtf
žiniomis, švedų spauda pa= &#00 , Pateikiamos labai trūksta. i nas leidi nį 592
skplbe me- Klainedoie esą- , i- ,uu, itnuių,,skelbė, jog Klaipėdoje esa
ma 16 prieplaukų prekėms. 
Iš Klaipėdos išvežami meta
lai, javai, medis ir Įvairios 
kitos prekės. Metinė uosto 
prekių apyvarta siekianti 7 
mil. tonų. 1969 m. i Klaipė
dos uostą buvo atplaukę 
2.215 laivų, iš jų 915 turėję 
užsienio kraštu vėliavas.

bibliografinės žinios bei kū- Į v . , . ,
ryboš apibūdinimai. I .Jls mė«sta astnus va«lus-1

išlenkia

Iš rytų atnešta

Lietuvoje išleistas Virgi-s 
lijaus Juodakio leidinys apie 
1898 m. gimusio kraštotyri
ninko Balio Buračo gyveni
mą ir kūrybą. Leidinio 176 
psl., tiražas siekia 15.009 eg_

! zempliorių. Santrauka ir i 
«« j liustracijų sąrašas paskelb- 

kultura ruslj, anglų ir vokiečių

į i& 
i tai“

gerą porciją ' Mao į 
tai yra —■ kinietiškos 

degtinės. ;

Tau, sesute, Prano Lem-I 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust-

Į Aloyzas baronas: ViENl 
Sudiev! Aš išeinu..., romą-j MEDŽIAI, 117 psl. Kai

nas, parašė Birutė Kemežai-i fl.
tė, 294 psl.. kaina $4.50. j *

Vytautas Voiertas, UPE 
Ištikimoji žolė, romanas, į TEKA VINGIAIS, romanai

parašė Anatolijus Kairys, i kaina $3.50.
254 psl.. minkštais viršeliais 

! kaina $5.00.
Alė Rūta, KELIAS

Augustaitis, 
na $1.50.

SIAURUOJU TAKELIU, 
' K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,
1 kaina ......................................$2,

NEPRIKLAUSOMYBES 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 

atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

GYVENIMO VINGIAIS,
dr. P. Kalvaitytės-Karveiie-
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

SIAUBINGOS DIENOS,
1944-1950 metų atsiinini-

> mai, parašė Juozas Kapa- e ».

Mao yra 
žmoną, kuri uoliai 
komunistų partijoje.

vedęs ketvirtą1 ruota’ kaina kietais virše-
veikia ,liais $4-00-

tz - - rr,. Įkalbomis.
Komjaunimo Tiesa (24oi 

nr.) rašo, kad Vilniuje. Gor-j 
kio (buv. Didžiojoje) gatvė
je 46 nr. gyvena alkoholikų 
Gusevų šeima. Nuolatinės iš* 
gertuvės, barniai, muštvnės

‘ kistas 
neleidžia kaimynams ramiai į 
gyventi. Prašoma juos su i 
drausti. Ištyrus paaiškėjo, Į
kad Gusevas, 1970 m. Kaza- J--------
chi joje nuteistas -3 metams j 
laisvės atėmimu, pabėgo ir. 
atvykęs Į Vilnių, apsigyveno
pas savo tėvą. Niekur nedir
bo. giiluokliavo. Dabar jis 
suimtas ir išgabentas atgal

KAIRĘ, premijuotas romą-1 č*nskas -73 pusi. kaina $3. 
nas is JAV senosios kartos i PER GIEDRĄ IR AUD- 
iietuvių gyvenimo, 248 psi. Mykolo Vaitkaus atsi
eina $3.06- ; minimų (1909-4918) IV to

mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ..................  S3.75.

HHO t - O.)/. GU
saecooooooaeoaeoaovcooooe

-m
Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinj „Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

Vytautas Volertas, GT 
VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psi., ka? 
na $2.50

D. Nendre, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas, 
365 psl., kaina $5.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikauskt 

premijuotas romanas, 24*
psl.. kaina $3.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINES, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 

• psl., kaina minkštais virše- 
’ Lais $2.50. kietais—$3.75.

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSLMINIMAI, I tomas, 

i 320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kabia $3.50. -

DANGUS DEBESYSE,— 
1918-1919 m. išgyvenimai,

Broliai balti aitvarai,
elrėraščiai, 

Prano Gailiaus iliustruoti 
72 didelio formato puslapiai 
puošniai išleista knyga, kai-

Jis yra gimęs ūkininkų Henriko Nagio 
šeimoje, baigė pedagoginę
mokyklą, dirbo bibliotekoje, 
susidomėjo marksizmu, 1920 
m. Įsteigė socialistinę jauni- na $5- 
mo sąjungą, o 1921 m. buvo j

j vienas iš Kinijos komunistų 
Kiekvienas geras komu- * partijos steigėjų, 1923 m. iš-

VAKARĖ BANGA, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė. 
127 psl., kaina $2.00.nistas turi būti ir geras če- į rinktas Į jos centro komite

tą. Taip kildamas partijoje, 
dalyvaudamas visuose anų 
metų Kinijos Įvykiuose, Mao ;
1949 m. spalio 1 d. tapo Ki-' 
nijos liaudies respublikos j 
centrinės taiybos pirminin 

ku. 1954 m. — prezidentu ir į 
kartu partijos pirmininku. •'
Vėliau jis pasiliko tik paiti-

, jos vadu. ' 'ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus. 86 psl., kaina 

Mao garbinimas Kinijoje $1.50.
. . _ , . vra net didesnis, negu Sovie
ka, Mvaite gaudama, Relei- tų g^oje ,)UVl.s Sta!ino š,(). METŲ VINGIAI. Alf. Ty-

Leninas
AUKSINTAI RAGELIAI, 

lyrika, Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina $2.00.

j EILĖRAŠČIŲ RINKINYS.
Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina $2.50.

Geri žodynai
Aitvarai ir giria, Jurgio i Parašė Juoza< Švaistas, 325

Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos. 254 psl., kaina 
$4.50.Dovanokite savo drau

gams ir bičiuliams metinę 

Keleivio prenumeratą. Jums 

atsieis tik $7, o tas, kuriam

Į Kazachiją. Tačiau ir jo tė- ji bus dovanota, per metus 
vas Gusevas girtuokliauja ir 
triukšmauja. Numatyta ji iš-
riųsti priverstinai gydytis, j vi, jus tikrai atsiminę.

A.nglų - lietuvių kalbų žo 
dynas, V. Baravyko, 590 psl 1 
apie 30.000 žodžių kaina $6

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi-
naitė ir Šlapoberskis. apie! Aloyzas Baronas: LIE? 
27,000 žodžių. 511 psl., kai-j TAI IR BEDUGNĖS, pre 
na — $5.00. i mijuotas romanas, 279 psi.
r- . .. x kaina $3,00.Lietuviškai angliškas žo

dynas, Viliaus Peteraičio. U Vytautas Alantas: TARF 
laida, daugiau Kaip 30.000 DVIEJŲ GYVENIMŲ. 461

vinimaš .Te pa^ikrios min molis, 176 psl. kaina $3, žodžių. 586 psl., kaina $7.00. pusk, kaina $4.50,

psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl.,
Kaina $3.00.

Nuo krivūlės iki raketos,
Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00. _ .
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

iš Missouri. Jų buvo 15.000. ginimo, bet Missouri guber- 
Jie paliko tenais namus ir natorius dar pareikalavo, 
kitą turtą, kurį buvo sukūrę kad Illinois valstija išduotų 
per aštuonerius metus. Jiem jam ir pat} Šmitą, kaip nusi- 
vadovauti dabar stojo Brig- kalteli, kuris pabėgęs nuo 
ham Young, vienas iš 12 a- teismo. Kai tokiu būdu ne- 
paštalų tarybos. Traukdami pavyko mormonų pranašo iš | 
Missouri paupiu, jie dabar gauti, tai buvo surasta kito- 
atsidūrė Quincy vietovėje, kia priekabė. Nežinia kas 
lllinojaus valstijoje. Nors šovė pro langą buvusi Mis- 
vieta buvo šlapia ir klampi, souri gubernatorių Boggsą. 
vis dėlto jie nuspr endė čia šautuvas buvo atrastas po 
kurtis. Nupirko žemės ir langu, bet šovikas liko neži. 
pradėjo ėia statytis namus, nomas. Gal taip ir norėta, 
Bet šlapioj vietoj nuvargę nes tai davė progos apkal- 
žmonės pradėjo sirgti. Da- tinti mormonus ir Missouri į 
bar jau atvyko čion ir anas. valstija vėl pareikalavo, kad 
taias Šmitas su draugais, pa Šmitas būtų jai išduotas, 
bėgę iš Missouri kalėjimo. Šmitas buvo a»e-tuntas, ta- 
Ir, tikėsi ar ne. Šmitas pagy^ čiau jokio Įrodymo prieš ji 
dė visus ligonius, tartum nebuvo, ir teismas ji išteisi^ 
antras Kristus. i no. Iš viso jis buvo areštuo-

* tas 37 kartus ir vis išteisin-
— Maiki, as netikiu, kad tas. Bet šiaip ar taip priešai,

jis galėtų tokius cūdus dary- buvo užsispyrę ji sunaikinti, 
ti. •

i — O kodėl jis nepabėgo?
— Bet mormonai tiki, tė- — Kur bėgsi. tėve. nuo sa

ve. , vo žmonių? Jie pastatė ji sa-
i vo kandidatu i Amerikos

— (Ar tu šiur. kad tie Ii- prezidentus. Prasidėjo rin-
goniai pasveiko? kimine kampanija. Išsivystė1

Įkaršta agitacija: politikie-!
— Ne tik pasveiko, tėve. riai nėrėsi iš kailio save gir- 

bet nusausino pelkę ir pasta i darni, o kitus niekindami. ) 
tė puikų miestą kuri pavadi-’ — Taip yra ir dabar, Mai-, 
no Nauvoo vardu. Tas var-’ ki.
das buvęs išrinktas ir seno
vės hebrajų Biblijos ir reiš
kias „Puiki vieta“. Jei kas

— Bet prieš tą kerštą, tė
ve. kilo priešingas kerštas, 
kuiis išsivystė i baisiausią 
šėlą. o tas pasibaigė didžiau- ! 
šia tragedija.

— Kokia tragedija7

— Perdaug baisi, tėve. 
Užmigti negalėtum, jei day 
bar pasakyčiau. Todėl pali-į 
kim kitam kartui.

— Maiki. aš ir dabar jau 
negalėsiu užmigti.

MAIKIO IR TĖVO

KRAITIS

Po $1: J. Valentukevičius,
So. Boston, Mass., S. Griga
navičius. So. Boston, Mass., 
L. Petrovvski. Chicago, III., 
Z. lomas, Chicago. Ilk, A. 
Drungėla. E. Chicago. Ind., 
O. Rojus, Lethbridge, Alber
ta, A. Gantautas, Bridge- 
port. Conn., H. York, Wa- 
terbury. Conn., P. Sagaitis. 
Amsterdam, N.Y., J. Navas,
La\vrence. Mass., R. Barta

'šius, Worcester, Mass., A.
Liokaitis, Verdun, Que.. J.
Kuliešius. Waterbury, Conn.
A. Bertulis. VVaterbury Ct..
L. Merkelis, Toronto, Ont./
B. Mikulskis, Lethbridge J
Alb., B. Narkevičius, Gard-j 
nėr, Mass., K. .Kudvkis, Ha- 
milton, Ont., A. Vencius. 
Brookfield. Mass., I). Po
cius, Brookiyn, N. Y.

Po 50 ct.: A. Dvariškis, 
Naugatuck. Conn., A. Lau
cevičius, Chicago, III., F. 
Masaitis. Pittsburgh, Pa.. K. 
Jakus, Chicago, 111.. J. Ku- 
lik, Ne\vark, N.J., S. Pa 
plausi, Bradford. Mass., V. 
šadeika, Dorvel, Que.. R. 
Buches. Denver. Colo., L Ja- 
cobs, Hamden, Conn.

Visiems aukotojams taria
me nuoširdų ačiū.

Keleivio administracija

NEW YORK, N.Y.

Netvarkingas paštas

Paštų viršūnei persitvar
kius, buvo pažadėta, kad 
paštų patarnavimas pagerės. 
Deja. kol kas Nevv Yorko 
paštas tik blogiau, o ne ge
riau patarnauja. Net vietos 
laikraščiai ateina dvi dienas 
pavėlavę. Iš Chicagos lietu
vių dienraščiai ateina trečią

i dieną, o kaikada net penk
tą, ir gauni jų visą krūvą. 
Laiškai ateina tvarkingiau.

Tokiu pašto nerangumu 
1 visi piktinasi.

Gubernatoriaus 
proklamacija

Gubernatorius paskelbė
: vasario 16-ją Lietuvių die
na. Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktis bus minima va- 

' sario 20 d. Richmond HilI 
mokyklos salėje (113 St.). 

Pradžia 3 vai. po pietų.

Simo Kudirkos gatvė

Adv. St. Briedis įūpinasi, 
kad viena iš Nevv Yorka gat
vių būtų pavadinta Simo Ku
dirkos vardu.

Geras sumanymas, get ar 
pavyks Įvykdyti? Panašiai 
turėtų daryti ir kaų vietovių 
lietuviai

J. Vlks.

— Sveikas gyvas, tėve !, 
Kaip šiandien jautiesi?

— Nesiektai, Maiki. O 
kaip tu fylini? i

— Man, tėve, visada ge
rai. iI

— Nu. jeigu viskas olrait,; 
tai galim ir vėl pasišnekėti į 

• apie tuos „šventuosius“ žmo- į 
nes. Pereitą kartą sakei, kad: 

Jų pranašas Šmitas pateko Į į 
džėlą. Ar jis vis dar sėdi? •

— Tėve, jis buvo suimtas 
ne pereitą savaitę, bet 1S38 
metais. Buvo suimtas nak
ties metu ir tą pačią naktį 
nuteistas iš ryto sušaudyti 
miesto aikštėje.

— Ir sušaudė?

— Sakiau gi. kad nesu 
šaudė, nes generolas, ku- 
riam buvo Įsakyta Įvykdyti
teismo sprendimą, to Įsaky
mo nepaklausė, pareikšda
mas, kad tai būtų nepataiso
ma žmogžudvstė. Ir dar pa
grasino areštuosiąs visus 
teisėjus, jeigu jie suimtus 
mormonus nužudytų.

— Jes, ‘jes, dabar aš atsi 
menu. Ale pereitą kartą tu 
aiškiai nepasakei, už ką jie Į 
buvo nuteisti, ką jie Ameri 
kai padarė?

— Jie, tėve, nepadarė nie
kam nieko bloga. Juos nu
teisė sušaudyti vien tik dėl 
to. kad jie buvo mormonai 
ir reikalavo sau balso vai-, 
džios rinkimuose. i

— O žiūrėk, šiandien, jau į 
niekas čia mormonų nešau-; 
do. iI

— Tiesa, tėve, mormonų- 
šiandien nešaudo: bet pa-; 
sitaiko, kad šaujdo kitus.

— O kas tie kiti?

— Studentai.

— O kas tada atsiliko?

— Mūsų prezidentas tada 
pradėjo skelbti, kad Vietna. 
mo karas jau vedamas prie 
pabaigos, bet slapta prade 
jo naują karą Kambodijo’je 
ir Laose. Amerikoje tada ki- 
lo dideli protestai ir demons
tracijos prieš tokią politiką. 
Ypač triukšmingai protesta
vo universitetų studentai. 
Kent State Universiteto kie
me studentai sudegino R.O. 
T.C. mokyklą atsargos kari. 
ninkams ruošti. Milicija pra 
dėjo šaudyti, ir 4 studentai 
krito užmušti, daug daugiau 
buvo sužeistų. Kitoj valsti- 
joj universiteto kieme buvo 
nušauti du juodveidžiai stu
dentai, ir tai vien dėl to, kad 
protestavo prieš karo plėti
mą. Taigi nekaltų žmonių 
šaudymų pasitaiko ir dabar 
mūsų Amerikoj.

— Tai kaip tu rokuoji, ka
da Amerikoje buvo blogiau 
— tada, ar dabar?

— Nebuvo gerai tada, tė
ve, ir nėra gerai dabar, kai 
valdžia turi tiek galios, kad 
gali nepatinkamus sau pilie 
čius šaudyt.

— Ale pasakyk. Maiki, ar j 
Stalinas nešaudė žmonių? į

— Bet už tai, tėve. pasau
lis ir šiandien Staliną smer
kia.

žiuri į

— Mormonų priešai tada 
išleido šmeižianti lapą, pa-, 

tuo netikėtų, ji galėtų Įti-į vadintą’Nauvoo E.vpositor4,' 
kinti gausios fotografinės; kuris labai suerzino vietos 
nuotraukos. Nufotografuotij gyventojus. Miesto seimelis 
ir pranašo Smito rūmai, —Į Įsakė majorui ši reikalą su- 
atrodo Washingtono White į tvarkyti. O majoru tada kaip 
House. ' tik buvo mormonų pranašas

i Šmitas. Jis isakė miesto

MINTIS

— O iš kur jie gaudavo 
pinigų miestams statyti?

SPECIALIAI 
DIDELĖS VERTĖS 

DOVANOS 
Į LIETUVĄ 

JŪSŲ GIMINĖMS 
GAVĖJAS NIEKO 

NEPRIMOKA
GREIČIAUSIAS
PRISTATYMAS

maršalui sunaikint tą spaus
tuvę, kuri tą šmeižtalapi iš- 
spausdino. ”Glad to do it!“

— Jie to neaiškina, tėve. Į atsakė maršalas ir tuoj ėmė- 
Tik vienoj vietoj yra paša-’si su savo vyrais griauti 
kyta, kad. Įsikūrę Illinojuje.; spaustuvę. Mašinos buvo su. 
jie reikalavo iš Missouri i daužytos, raidės išbarstytos 
valstijos atlyginimo už savo Į po gatvę, ir visi spaudiniai 
turtus, kuriuos turėjo tenai j sudeginti.
palikti, bėgdami nuo tero=į
ro. žinoma, nieko negavo.; —Gerai sakei. Maiki, kad # ZZnetikriicailiaI—
Negana to. kad negavo atly-j Šmitas moka keršyt. lf "vertingi a usŪCIr

GERIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖMS 

JIE VISADA 
ATSIMINS JUS!

Užsakykite šituos pra
bangius ir šiltus pasakiš
kos vertės kailinius. Pa. 
sirinkite nuo minko (vie
nos spalvos ir dryžuo
tu). plačiauodegių kara
kuliu ar avikiailu. 
KAINA TIK . . $108.00

10 SK ARELIŲ - • $54.00
5 vilnonės, didelių ar ma
žų gėlių ar turkiškų raš
tų, visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių spalvų. 
ORO PAŠTU .. $6.3.40

— Nu. o kaip tu 
mormonus. Maiki, ar jie bū-j 
tų geresni, jeigu paimtų vai-Į 
džią?

— Žinai, tėve, kad aš ne
tikiu pranašams ir pats ne 
noriu pranašauti. Dabar jie 
yra ramūs ir tvarkingi žmo-! 
nės, bet ar jie tokie būtų irj 
turėdami savo rankose val
džios galią, to, tur būt. ir jie 
patys šiandien negalėtų pa
sakyti.

— O kaip jų pranašas 
Šmitas elgėsi, kai ji išleido

— Maiki. aš negirdėjau, j iš kalėjimo? 
kad Amerikoj kas šaudytų'
studentus. į — Pasirodė, kad ir jis ga

li būti kerštingas. Kai kalė-
— Tėvas turėjai girdėti, jimo sargai leido jam su

bet pamiršai pereitų metų draugais pabėgti, kiti mor 
pavasario Įvykius. monai jau buvo pasitraukę

Ekskursuos į Lietuvą 
1972 metais

VISOS GRUPĖS — 11 DIENŲ LIETUVOJE!

W a 1 t e r Rask-Rasčiausko vadovaujamas 
American Travel Service Biuras šiais metais organizuoja 
daug grupinių kelionių i LIETUVĄ. Ekskursijų išvyki
mo datos ir vietos yra sekančios:
( HICAGO - MONlREAL — GEGUŽĖS MĖN. 29 d. — 
kelionė 17 dienų, grįžtant sustojama Paryžiuje 
( HICAGO - NEW YORK — BIRŽELIO MĖN. 18 d. — 
kelionė 17 dienų, grįžtant sustojama Leningrade 
CHICAGO - NEW YORK — BIRŽELIO MĖN. 29 d. — 
kelionė 21 diena, grįžtant sustojama Komoje
CHICAGO - NEW YORK____LIEPOS MĖN. III d. —
kelionė 21 diena, grįžtant sustojama Romoje
('HICAGO -------------------------LIEPOS MĖN. 27 d. —
CHICAGO NEW YORK — RUGPIŪČIO MĖN. 21 d.— 
kelionė 17 dienų, grįžtant sustojama Paryžiuje 
( HICAGO - NEW YORK — RUGSĖJO MĖN. 11 d. — 
kelionė 20 dienų, grįžtant sustoja Leningrade ir Helsinki
( HICAGO - NEW YORK ------SPALIO MĖN 2 d.—
kelionė 15 dienų be sustojimo Europoje 
( HICAGO - NEW YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 d.— 
kelionė 11 dienų — kalėdinė ekskursija

Dėl dolerio svyravimo pasaulinėje rinkoje kainos 
dar negali būti galutinai nustatytos, bet manoma, kad 
kelionė iš Chicagos atsieis apytikriai $1.000.00 asmeniui

Skubėkite registruotis, nes kaikurios grupės jau 
beveik užpildytos, o kitos labai sparčiai pildosi. Dalyvių 
skaičius grupėse ribotas, tad vėliau užsiregistravusiem 
gali pritrūkti vietų.

Walter Rask - Rasčiau'kas, pirmas pradėjęs orga
nizuoti keliones į Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 
11 metų. Jo ekskursijos tvarkingai suplanuoto- ir visuo
met vyksta sklandžiai.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Westem Avenue
Chicago. Illinois 60643
Telefonas: (312) 238-9787

Mūsų įstaiga taip pat paruošia kvietimu- giminėms 
atvykti į Ameriką, teikia informacijas kelionių reikalais 
i visus pasaulio kraštus, paruošia bilietus ir reikalingas 
vizas.

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke* 
leivio įstaigoje. Kaina $2.00.

, Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:

Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: 
Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter
nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kiprą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K. 
Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr. 
Britain.

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 

Cicero, III. 60650.

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

New Yorke „MINTIS“ gaunama „Darbininko“ admi
nistracijoj (910 Willoughby Avė., Brookiyn, N.Y. 11221) 
ir „Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., Woodhaven, 
N.Y. 11421).

SPEC. KOMBINACIJA 
$169.00

Geros rūšies ir didelės 
vertės

3 jurdai medžiagos vyrų 
žieminiam paltui, 100'< 
vilnos, liek pat tos me. 
džiagos moterų paltui. 
3!/g jardo medžiagos vy
rų eilutei, 100' > vilnos, 
3 jardai tokios pat me
džiagos moterų suknelei, 
2 paklodės (dvigubai lo
vai), 2 pagalvių užvalka
lai. 6 turkiški rankšluos
čiai.

SPECIALUS I .. $62.00 
10 sv. taukų, 10 sv. kvie. 
tinių miltų, 10 sv. ryžių, 
10 sv. sukraus.

Yra daug kitokių dalykų
Prašykite mūsų 

iliustruotų katalogų 
veltui!

UŽSAKLKITE TUOJAU
UŽSAKYKIT TIK PER 

INTERTRADE 
EX PRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor 

New York. N.Y. 10010
Tel. 982-1530

Prašykite mūsų katalogo
su paveikslais.
Mes turime šito biznio 23 
metų put yrimą ir tuks
iančius patenkintų užsa
kytojų.

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS

IŠSIUNTINĖTAS T

„KELEIVIO“ 1 972 METŲ \ Į

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

„Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių, Įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS į

636 E. Broadvvay j

So. Boston, Mass. 02127

KELEIVIO:
prenumerata-gera

dovana
I
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MOTERŲ SKYRIUS
PETRONĖLE ORINTAITE

Ugatrobė
(Tęsinys)

O ją ypač skaudino ir žeidė, tiesiog piaute piovė — 
daktaro angeliškas gerumas! Tos jo meile paslaugios ran 
kos, tie begalinės aukos ženklai — tik dar baisiau ryškini 
ir pabrėžė jos nuopolį bei gėdą. tarsi virbalų ylomis varstė 
drumstą sąžinę. Ir ji pati ėmė savęs neapkęsti, net savim 
biaurėtis. . ,

Ilgoką laiką grūmėsi pati su savim, prieštaringuose 
geismuose suskeldėjusi. Blaškėsi, it narvan sugauta zylė 
čia smerkė save, čia vėl nuodėmingu ilgesiu alpo...

our? i
Ir tolydžio tik seko jėgos, o niekur nebuvo išsigelbė 

jimo. Geidulio daigas, pasalom Įsišaknijęs, skeveldron 
pavertė šventus pažadus, i dulkes sudaužė buvusie 
džiaugsmo veidrodžius... Gyvenimas tapo lyg uolos per
skrostas laivas, grimztąs jūros dugnan...

Ir vieną niūrų, tamsiai lietingą rudens vakarą, ka. 
šiurpi vėtra lankstė vinkšnų viršūnes ir blaškė paskutinių 
klevų lapus šventoriuje, o daktaras buvo išvežtas toli, ui 
septynių varsnų, pas gimdyvę (tą naktį sulaukusią dailia, 
sveikų dvynių berniukų), jinai — pasidarė sau galą... Ra
do ją tame nuošaliame pašventorio kluone ties sija ky 
bančią, žydra šilkvilr.ių juosta pasismaugusią...

* *
Daktaras, didžiai 

vandenis.
susikrimtęs, išvyko Į šiltų krašti

Už poros mėnesių grižo aprimęs ir sutvirtėjęs. bet — 
tartum dešimčia metų senstelėjęs, staiga jaunystę prara
dęs. Ir likosi jo veide tvilksoti mįslingas liūdesys neišdil 
domai, kaktoje įsibrėžė dviguba raukšlė, o protingose aky
se sužibo lyg kokio nežemiško regėjimo paslaptis.

Dabar daktaras dar širdingiau globė žmones, iš mies 
to ir tolimų apylinkių atplaukiančius su žaizdotom ligom i. 
visokių sopulių negaliom. Jis dar uoliau gydė nelaimingus 
ramino ir meile guodė lygiai turčius ir neturtėlius, tartun 
visi būtų jo šeimos broliai. Tai buvo jo buities dieni 
džiaugsmas, jo viso likusio ilgo gyvenimo prasmė.

Jo svetainėje, ties pačiu sienos viduriu, kabojo žy
maus italų dailininko didelis paveikslas auksuotais rė 
mais. Ten buvo nupieštas Žmogus iš Nazareto, kurio vei 
das spinduliavo giedra šviesa, o akys sruvo neaprėpiami 
meile pasaulio varguolių miniai... Gi dešinioji ranka būvi 
ištiesta priekin — dieviškos palaimos gėriui dalinti...

Patsai daktaras buvo — semitų tautos sūnus. 
* * ♦

Vėliau, už daugelio dešimčių metų, Hitleriui užkuru 
godulingo karo gaisrą, jo smogikų gaujos nepasotinant 
žvėries nasrais apžiojo Nemuno kraštą ir — ėmė begėdis 
ku žiaurumu žudyti, net gyvus deginti nekaltus žmones... 
Ir žilagalvį, beveik šimtametį senuką daktarą nugabenu 
prie iškastos duobės, pastatė priešais šautuvų žiotis...

tį
Ramia sąžine ir blaiviu žvilgsniu pasitikdamas smurj 

tingą mirtį, jis teištarė:

— Ilgus metus dorai tarnavau žmonėms... Mylėjai i 
visus be skirtumo ir gelbėjau, gydžiau nelaimingus. Ži 
nias ir jėgas aukojau žmonių sveikatai ir šviesai... Arg 
tokio atpildo nusipelniau?..

(Pabaiga)

Kaimo Jurgio užrašai
Tyla prieš... mirti Į teikiamas paskutinis patepi

mas. Tebūnie lengva... ir t.t. 
Bostone, lietuviškuos ”Atė-' Po ILjo pasaulinio kare 

nuos“, tyla. naktim spen- iš sugriautos^ ir sudegintos 
gianti tyla. Gal prieš audrą?' “senosios kdrįtpė< atvykę^ 
Nei Nes audrą ženklinanti ir Bostone niitūpę "lietuviais 
tyla tebūna tada, kai aplin- rado čia du lietuvių gyvas- 
koje esama ją sukeliančių tingumą skleidžiančius židi- 
debesų ir juos nešančių vė’! lėlius:
jų. To čia niekui- nemato- Stepono Minkaus radijo' 
ma ir nejuntama. bangomis skleidžiamą gim-

Dabartinė neveikios tylu- tąjį žodį, dainą ir muziką ir 
ma panaši nuotaikai kamba. Onos Ivaškienės suburtus 

Naujieji atvykėliai užsi- ir lietuviškų šokių išmoky- 
mojo daug plačiau. 1 tus bei juos įvairiomis pro*

Kompozitoriai- muzikai ir gomis demonstruojančius

Bernardas Brazdžionis 

ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

Lietuva — mano šiaurės pašvaistė 
Ir gėlė sidabrinių rytų.
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?

Ak, raudočiau ir aš apkabinęs
Tavo kojas gimtoj pakelėj,
Kad iš tavo padangės lininės
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai,

Kad sugrįžęs prie Nemuno kranto 
Iš tremtinio kelionės liūdnos 
Glausčiau, tartum relikviją šventą,
Radęs slenkstį namų pelenuos.

Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi,
Lietuva, žemės žodi švenčiausias,
Lietuva, žemės laime šviesi!

(Iš Berrardo Brazdžionio "Poezijos pilnaties“, kuri 
gaunama ir Keleivio administracijoj. Kaina $10.00)

ius ir mergužėles. | džiuginusius ne tik Bostono.
Ryžtas — valia gyventi, j bet ir viso rytinio Atlanto 

dirbti ir lietuviškos dirvos į pakraščio lietuvių kolonijų
įeapleisti! j vaidybinio meno žiūrovus?
lirigentai J. Gaidelis ir J. Į Bostono Dramos Sambū- 
Cačinskas paskelbė
izaciją“:
“Ei, jaunieji, čion. į būrį,
Kas tik baisa gera turi !

Gaidelis ir
”mobi- rio teatrinė veikla pasiliks 

nevystančiu žiedu lietuviš
kojo teatro istorijojje.

Kiek daug dirbta ir pa- 
Trauksim dainą-tegu eina ?iekta bostoniškių meninin 
Ir plėtojęs, kiek tik gali. k^ klek Pasigėrėjimo, 
Po šią plačia laisvės šąli...“ ^augsmo. nepaneigiant ne 
Gimė paiėeūs vvru ir! nusivylimo nuotaikų, sutelk- 

chorai. Jie >™™!ta kultūrines pramogas my-misrus
koncertus, tautinių švenčių 
minėjimuose atliko menines 
n ogi amas. Pasigėrėtina!

Nestovėjo nuošaly ir vai
dybinio meno žinovai: Hen- 
ikas Kačinskas su nuosava 
aidvbos studija: Ipolitas 

Tvirbutas su gastroline ''Pa
žadėtąja Žeme“ ir Bostone! 
oaruoštu “Vincu

'^ngėP3 kultūrines
lintiems tautiečiams! Visa

Teises patarimai 12 knygų už$2
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teise 
reika bis. Tie klausisųu turį būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimas ir tt 
sakymas spausdinsime Šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog &»■«© 

adresu:

l)r. M. Šveikauskas, Attorney ai La».
Co-operaiive Bank Plaza 
1864 Centre Street 

Boston, Mass. 021.%

Klausimas Į kome, gal jis nesistengė mū-
■ sų reikalo kaip reikiant ap-

Gal Tamsta neatsisakvsi ’ ginti’ 0 gal jis Šiaip neUk?.S
j . ' /• ! advokatas. Nuėjome pas jį,

mums pasakvti, ar mes tei-: ... ■ - • ,, „. 1 . f - : sumokėjome jam uz jo dar-singai pasielgėme šiame at- , . r •- 2 -- • i„-itilrmA-. į bą ir atsiėmėme is jo bylą.
įSi/i iinieme .. į Dabar rengiamės eiti pas ki-
'PViėš'maždaug 15 mene’advokatą, kurį mums i e 

siu mario žmona nuėjo į vie. '■ komenduoja mūsų 'žentas 
tinę krautuvę (department ■ amei‘ikonas.
tore) kažko nusipirkti. Bu- Ar mes teisingai

vo lietinga diena ir labai :gėme? 
šlapia. Nusipirkusi jai reika- j 
iingas prekes, žmona buvo i New yoi.ko va]stija 
beeinanti namo, kai ji pasly-,

Atsakymas
do ant kažkokio popierga
lio ir, labai skaudžiai kris-Į 
dama, susižeidė. Krautuvės!

A

pasieb

A.Z.

vedėjas tuoj pašaukė "am’į Nepažįstu nei Tamstų,! 
bulance“ ir ją nuvežį į ligo-! nej lamstų advokato. Ta-' 
ninę. Ten pasirodė, kad yra i čiau noriu Tamstoms pasa- 
sulūžę 3 šonkauliai, vienas Į kyti, kad Tamstos žmonos 
pilstąs ir, be to, sužeista gal- į sužeidimo krautuvėje fak= 

tas dar toli gražu nereiškia,
ta\tik ?,eliolika, 1 Ligoninėje mano

O dabar tyla. Jau ke intus jš . beJVfcik
metus tebesidriekianti tustu.
ma. Dingo valia gyventi ir 
lietuvišką dirvą purenti.

Kieno kaltė?
Apsidairykime aplink sa

ve ir artesniuosius: gal susi- 
ir atsigaiveliuosLKudirka“, Pra,s™e . ,

Kanados Birutė Pūkelevi- me? Jelffu dar nesame tiek
uūtė su “Baltaragio 
m“; iš New Yorko Vitalis 
Žukauskas su “Naujaisiais 
įmonėmis“ ir humoristiniais 
uasirodymais; iš Chicagos 
“Antrojo Kaimo“ šelmiai su 
mvo pokrtiniais išpuoliais; 
Waterburio vaidybinis vie
netas su “Varpų Giesme“.

O kiek minėjimu ir lietų
jų žymūnų pagerbimų, de- 
damacijn, inscenizacijų ir 
nėrinio skaitvmo ženkle?!

Kas užumaršomis praeis 
u-o Beatričės Kerbelienėsl 
’absurdo teatro“ paskaitas,!

Malu Draikę. kaip"'ano šimtmečio 
prancūzai inteligentai, kurių 
veikla pasireikšdavo spiau- 
dymu į nuosavą šulinį ir 
džiaugsmu spiaudalo sukel
tomis bangelėmis.

Tyla. kaip po fejerverki- 
nės raketos sprogimo ir iš
sibarstymo.

Tik Steponas Minkus iš 
savo “Gėlių darželio“ lietu’ 
viškai aiškina pasaulinės po

Juodojo pasaulio sulcili-
mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 ps!.. kaina 25 centai.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., ksina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psi^ 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centu.

Socializmas ir religija, E.
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Demokratinio socializmo 
t pradai, (S Kairio įvadas),

64 psl., kaina 50 centų.

Tavo kelias į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socie'izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 ct.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47va. į &

! kad jai “priklauso“ pinigai į psl., kaina 25 centai 
zrnon? i iš tos krautuvės arba iš tos j

ti savai i krautuvės draudimo kompaj Atskirai sudėjus, jų kaina 
tęs. paskui dar teko namie III J $5.60. bet visos kartu 

duodamos už 82.
par-

gydytis keletą menesių. Ir
dabar ji nėra pilnai pasvei- , Teisiniai kalbant, krautu- 
kusi ir į darbą grįžti dar tik-Į Vės arba kitos biznio ar kita
rai negali. Mes
savo "insurance 
jos ligos pašaipą, nes žmo’
nos ta brikas, kuriame ji dir. nįn susižeidimus ju užima-! • ino per daugel! metų, turf to- ’ m V patalpose. ' Į A‘s,I‘’ll‘,n:0 ka"el™ .“7
kį grupinį draudimą, be toj 1 yasal» J°n0 Januškio atsimi-
mūsų pačių “insurance“! Sužeistasis turi įrodyti,'kfro .la;k^ Eur.opoJfc’ 
kompanija taipogi apmokė-j kad krautuvė buvo “neatsar-į ^Antrojo pasaulinio
jo daugumą gydymo išlaidų. į gi“ (negligent) jo atžvilgiu. > karna $2.00.

s gavome įs, kio pobūdžio įstaigos neturi ; /Įy olroifvfnC r 
-e“ kompani- „absoliučios“ atsakomybės'* *** 011(111 j lvO»

(absolute liability) už'zmo-!

Žmonių patariami, nuėjo
me pas vietini advokatą, ku
riam viską pasipasakojome, 
ir jis mums pasakė, kad 

i mums išrūpinsiąs nuostolių 
apmokėjimą. Pasitikėjome.

gi
Tamstų advokatas turėtų į’Į
rodyti, kad krautuvė žinojo1 Chicagos istorija, parašė 
arba turėjo progos žinoti,’ Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
kad ant jos patalpų grindų! rausai iliustruota, kai- 
yra popiergalių, kurie gali jna kietais viršeliais $10,
būti pavojingi krautuves; mir)kštais

litikos sąrangą, garsindamas! Dabar, po kiek laiko, tas ad-j ^kančiai publikai. Jei,!
& * 1 ! pav., galima butų įrodyti, Įkadlietuviškų melodijų valan- Į vokalas mums sako, 

dą“. ! krautuvės “insurance“ kom=
Tik Petras Viščinis skam-J pariją sutinka apmokėti 

bina “Laisvės Varpu“, mai- žmonos gydymo išlaidas iros paruošta “Mūsų Mieste-! , , t , ... n ,i“ ir smulkesnius naujoviš- liaudamas padėti to varpo, dar vieną šimtą (100) dole-
•ojo teatro .Kasioje atlik-! sk’?,be',nlu' "!™til_ti. | rių maraaryeių , o šiaip kl- 

J ■ Tik Ona Ivaskiene su sa- tų pinigų, kaip pav.. nusto
vo‘jaunaisiais ir jauniausiais to uždai bio. mes negausimi, 
šokėjais tebepalaiko lietu- Sakė. Caręs. ką galima, bet 
viską šokį ir dvasia.

\ntana Gustaičius, parao-į Jo dar neapleido vai 
'usius keletą ivairių autorių, g > v e n r 1 1 r 11 n 11, j ^eg nusįojome pasitikėji- 
'cenos veikalu ir su jais Kaimo Jurgis mo tuo savo advokatu. Sa-

us pasirodymus?
Kas p'a-čtų diJsti nuvaini-'

moti Bostono Dramos Sam.! 
ūrio kūrėjus Aleksandra ir:

Kanc, v MVL
i tiieko daugiau gauti mums

ia;Aie‘įWk;r,;: 3 ' '

Bostono Lietuviu Tautiniu šokiu sambūris su savo vadove Ona Ivaskiene. kuris atliks dali Nepri
klausomybė^ šventės programos vasario 20 d. So. Bostono Lietuviu Piliečiu d-jos salė je, šis sam
būris yra dalyvavęs visose trijose Tautiniu šokiu šventėse ir rengiasi dalyvauti šių metu liepos 2

ryje, kuriame mirštančiam, lietuvius jaunuolius: berne- dieną Chicagoje rengiamoje jau ketvirtoje tokioje šventėje.

t *

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psl. kaina $2.00.kad tie popiergaliai, kurie!

turėjo būti pašalinami ten t KREGŽDUTĖ, I dalis (va- 
gulėjo kur, laiką ir kad dėl) dovSHs) parašž A Rin 
tų popiergalių nepasalmimo
Tamstos žmona susižeidė,— kūnas,

$2.75.

paraše
119 psl.. kaina

tada krautuvė būtų atsakin
ga už Tamstos žmoHos įsi
žeidimą, kuris tųa^vęjuįK. ?vko 47G psL> kai.
būtų “laikomas“ pasėka 1^...................... *5
(conseąuence) ' krautuvės l
neatsargumo (proximate re ; KĄ LAUMĖS LEME

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ,

Jeigu
“neat-

ult of negligence). 
krautuvė nėra buvusi 
sargi“ (negligent), ji nėra 
atsakinga, ir todėl jos irau- 

j dimo kompanija neturi jo
kių. prievolių Tamstos žmo
nos atžvilgiu.

Esu tikra, kad Tamstų ad_ 
vokatas padarė visa, kas 
jam atrodė reikalinga bylai 
laimėti, nes jis. kaip n 
Tamstos, vra suinteresuotas 
bylos laimėjimu. Tačiau, 
matyt, sąlygos ir aplinkybės 
buvo tokios, kad krautuvei 
negalima "užkarti“ atsako
mybės. Aš abejojiu. ar ad
vokatų keitVmas galės 
keisti “faktiškas“ ir teisine? 
sąlygas.

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėja Neri. tiek daug kal
bu sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusk. kaina S3..

PEILIO AŠMENYS, Jur
gis Jar kus, 3 veiksmų dra- 

Į ma. 261 psl.. kaina $4.00.

Nartlžio pulkas, Balės
Vaivorykštės, kaina $2.

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak- 

: tualiais klausimais, parašė 
s pa-: Bronys Raila, 351 psl., kai- 
isine<lna $5.00.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

Mes valdysim pasaulį,
L. Dovydėno atsiminimai,

' du tomai, I tomas 268 psl.,
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

į
Nemarioji žemė, Lietuva

pasaulinės poezijos posmuo
se, sudarė Alfonsas Tiruohs, 
176 psl., kaina $5.00.

/•»
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Vietines žinios
Inžinieriai minės 

Vasario 16-ją

Per 50 Bostono ir apylin-

- uel>» -vi.;-'

Nario mokestį sumokėjo 
už 10 metų

Jie atstovaus Jaunimo 

kongrese

»*******#****#♦**#***#*#*##*#*#*#**###*♦♦#♦♦♦♦<*#****#**#********#****

kės inžinierių ir 
yra susispietę i Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Archb 
tektų S-gos skyrių ir kas
met prieš Vasario 16-ją su
sirenka specialiai Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo sukakties pamL 
nėti.

šiemet toks susirinkimas 
bus ši penktadieni, vasario 
18 d. 7:30 vai. vak., valdy
bos sekretorės Dalios IVaš
kienės bute, 61 Alban St.. 
Dorchestery.

Jame pakviestas kalbėti 
Eligijus Sužiedėlis. Bos ir 
meninė programa.

LB apylinkės valdyba iš-
architektu i ®un^nėj° paraginimus su

mokėti solidarumo mokesti

i! Į Bostono jaunimas turėjo 
išrinkti 2 .Jaunimo kongreso

* atstovus. Kandidatų buvo 6,
I linkimai Įvyko vasario 13 d.
; Balsavo 34 asmenys. Daugu- 
1 ma balsu išrinkti Marius!

i-Žiaugra, LB sekcijos pirmi
ninkas. ir Jurgis Lendraitis. 
neolituanų pirmininkas. 

Kandidatė—Aldona Dab- 
tiems lietuviams, kurių ad-j rilaitė. uoli skautų veikėja ir, 
resus turėjo. Toki raginimą * lituanistinės mokyklos mo- 
gavo ir Marija Strazdienė.' kytoja.
Nors ji pensininkė, bet mo-l
kęsti sumokėjo už 10 metų. J G. P. Ambraziejų ištiko 

nelaimė Tai buvo prieš 20 metu. Mass. gubernatorius Paul Devef 
pasirašo Vasario 16-sios proklamaciją, dalyvaujant Ame
rikos Lietuvių Tarybos delegacijai. Iš kairės i dešine — 
John Grigalus. Aleksandras Čaplikas, gubernatorius. On i 
Ivaškienė ir Kazvs Kalinauskas.

Dvieju savaičių

"Keleivio“ patikėtiniui

Mirė V. Račkauskienė

Vasario 8 d. mirė Valeri-
Praeita trečiadieni inž. ’ 

Gediminui P. Anbzraziejui j 
važiuojant Bostone, i jo ma.

Ekskursas j Lietuvą
Vyksta: BIRŽELIO 8, LIEPOS 13, RUGPIŪČIO 17 

ir GRUODŽIO 21.

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės ap
lankyti kitus jų pasirinktus Europos miestus.

Ekskursijos išvyksta iš

CHICAGOS, BOSTONO, NEVV YORKO 
ir MONTREALIO.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas--NESIVĖLUOKITE! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės į

Trans-Atlantie TraveI Service
393 West Broadway 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-S764

ja Račkauskienė. 91 metų! . x
amžiaus, palikusi liūdinčius* 'in5 tren^e kna masina. Pats 
sūnų Pianų Račkauskų Bos- vairuotojas nedaug tenu.<en-j 
tone ir 5 dukteris, išsisklai- įP?’ ie* J? autontobih» la- 
džiusias nuo Lietuvos iki * aplamdytas.
Australijos. !

Laimėtos rungtynės

Bostono tarpklubinėse So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 

Į d-jos šachmatininkai praei- j 
tą penktadieni Įveikė C. T. j 
Alain komandą 4-1. Taškus! 

• laimėjo: Algis Makaitis ’2, ’ 
Aleksis Klinovas 1 j, Algis ‘ 
Leonavičius, Kazys Merkis 
ir Jurgis Zoza po pilną taš
ką.

Lietuvių komanda daly
vauja A lygoje tarp dešim
ties stipriausių Bostono ko
mandų. Pradžia buvo sunki, 
bet šiemet reikalai gerėja: 
laimėtos trejos rungtynės: 
prieš Hanvich 4-1, Harvard 
klubą 5-0 ir C.T.M. 4-1. Pra
laimėta Harvardo universi
tetui 11 j-31 ir sužaista ly
giomis su Boylstono klubu 
2’/,^'G.

Jiems visiems reiškiame i

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. MJINCY

(jusi beyond the Boliau*)

<,
- i*

gilią užuojautą.

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-MINI OIL BURNER
1/3 Regular 

.Space

VINCUI ANESTAI

mirus, jo dukrai Mildai gilią užuojautą reiškia

'Keleivio“ patikėtiniai

Kuopos nariui
VINCUI ANESTAI

mirus, jo vienintelei dukrai Mildai, ilgus metus ji 
su dideliu pasišventimu slaugiusiai, gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Amerikos Lietuviu Socialdemokratu S-gos 
60-ji kuopa

Mūsų kuopos senam nariui ir ilgai buvusiam valdyboje

VINCUI ANESTAI

mirus, jo dukrai Mildai gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 kuopa

Krepšininkams sekasi

Vasario 5 d. So. Bostono 
lietuvių krepšinio komondo 
ivaikė Christč Club žaidė
jus santykiu 8U42. Tai jau 
penktos laimėtos rungtynės, 
taigi lietuviai pirmauja Sen- 
nior East lygoj santykiu 5-0. 
Vienintelė kita nenugallėta 
komanda — Boston Stars. 
kuri dabar stovi 4-0. Su jais 
lietuviams teks sužaisti pas= 
kutinės sezono rungtynes, 
taigi tos runkalės tikriausiai 
ir nulems, kas baigs pirmo

joje vietoje.
f Mūsiškiai labai gražiai 
. sužaidė, suderindami gyni

mi mą ir puolimą. Kamuoji ge- 
i rai valdė ir taikliai mėtė.

Savininkė: Aldona Adomonienė ;>

<
Cemplete forreo hot water 
baseboard Systems steam 
and hot water cast iron «et 
base boilers.

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE

Golden Platter 
Parts Protection 
Plan

Over 40 years experience...Easy budget payment plans

CALL 773-4949 or 436-1204

Bronius Budginas. neseniai 
atvykęs iš Vokietijos. Jisai 
kalbėjo apie savo ir kitų lie_ 
tuvių išgyvenimus rusų ir 
vokiečių okupacijų metais. 
Apie tai kalbėjo ir kun. Jo
nas Borevičius.

Sveikino Lietuvos garbės 
konsulas A. Shallna, kon- 
gresmano John McCormack 
atstovas Muiray. Perskaity 
ta gubernatoriaus Bradfon
do ir majoro Lodge laiškai.

Antanas Kneižys ragino 
aukoti Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Aukų rinkimą 
tvarkė dr. A. Kapočius ir A. 
Namaksis. Surinkta $5,711.

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane 

šant naująjį adresą neuž

• miršti parašyti ir senaii
Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — «ėp code,

PRANEšiMAS

Pranešame, kad patarnau
jame atsiskaitant su mokės 
čių Įstaiga (income Tax 
Service).

Mūsų Įstaiga A.B.U. Real
ty yra 507 E. Broadway, So. 
Bostone (prieš Minkų gėlių 
parduotuvę). Ji atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

Mūsų Įstaigoje yra užsire
gistravusių daug pajėgių, 
namų pirkėjų. Norintieji na-i 
mus pirkti ar parduoti pra-1 
šomi kreiptis i mus telefonu 
ar asmeniškai

TINKA DOVANOTI

EWAKEN1NG LITHUA-

NIA, 187 psl.. kaina $3.00. 
Knygą parašė Jokūbas J. 
Stukas. Ji tinka skaitantiem
angliškai ir norintiem susi
pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

SAVAITRAŠTI S

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kuliūriniu< klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
-NF”RI KLAUSOM A LIETUVA“ yra dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendra dari ių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 
Adresas:

JS.00

7722 George Street, LaSalle-Montreal. 690. ų.iebec, CANADA

Giliai sujaudinti ir prislėgti skaudžios žinios, broliui, 
dieveriui ir dėdei

BRONIUI BAJERČIUI,

jo žmonai Anastazijai š. m. sausio 25 d. Lietu
voje mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Edvardas ir Aleksandra Bajerčiai su šeima

Vien So. Bostono Lietuviu 
~ i Piliečių d-ja aukojo $1.000,

talų SHA1- Goniprof paklojo $500.

nevienas ir is šventės daly
vių paklojo po šimtinę. Ir tai 
buvo tada, kada doleris tu
rėjo daug didesnę vertę ir 

buvo ji už-

Alfonsas Baika— 20. Gedi-i 
minas Kuodis laimėjo 13, 
Ignas Vilėniškis 12, kiti ma* 

j žiau. Pažymėtina, kad Kuo- 
j dis, buvęs bostoniškis, da- 
! bar gyvenąs Nevv Jersey, net daug sunkiau 

dirbit.į iš taip toli kas savaitė atva- Meni p,.ogramą atIjko 
į ziuoja i ,-ungtynes. Dainos kurjam vado

Žaidėjai dabar žymiai ge,

PETRUI NAVAZELSKIUI,

jo tėveliui Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia ir

kartu liūdi

Edmundas Cibas su šeima

Mielam bičiuliui

PETRUI NAVAZELSKIUI,

netekusiam savo mylimo tėvelio, reiškiu gilią užuojautą.

Jackus Sonda

—Algis ir Bronius Uteniai— 
A.B.U. Realty 

Telefonas: 269-6198

RADIJO PROGRAMA

JI Ji
SUSIVIENIJIMAS
-LIETUVIŲ
AMERIKOJE

vavo A. Tataronaitė. 
Minėjimui vadovavo adv. 

pradžioje. Tai matyti ypač; Jonas Grigalius, pasikeisda- 
padavimo technikoj, ir duo- mi su Jonu Januškiu.

riau susižaidę negu sezono

da vilties, kad jie pasieks ne
tik Bostono mieste finalus, 
bet ir nusineš taures lietuvių 
sporto šventėse New Yorke 
ir Clevelande.

Kaip bostoniečiai minėjo

Vasario 16-ją prie 25 metus

1947 metais Lietuvos ne- 
ę Į priklausomybės atstatymo 

; paskelbimo sukaktį minėjo 
• So. Bostono aukštesniosios 
.' mokyklos (Thomas Park)
. salėje. Ji buvo pilnutėlė.

Vėliavas Įnešus, kun. 
Urbonavičius sukalbėjo in-» 
vokacijos maldą. Dainos 
choras sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus, pagrin
dinis kalbėtojas buvo inž. I balius.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Seniausia Lietuvių Radi). 
-Tograma Naujoj Anglijo 
a stoties WLYN, 1360 k' 
Iociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadit 
niais nuo 1 iki 1:30 val. dh 
ną. Perduodama: Vėliausi 
oasaulinių žinių santrauk.- 
r komentarai, muzika, da 

į įos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 502 E. Broad 

So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gaun> 
mas ir Keleivic

Vasario 26 d. 7:30 vai. 
vak. Tarptautinio Instituto 
patalpose. 287 Common-!_^a-’ 
wealth Avė.. -Bc<t<xaėU*£B 
Kultūros klubo rengiamas 
"Vakaras su Birute Pukele- 
vičiūte“.

Kovo 5 d. Baltijos ir Žal
girio tuntų Kaziuko mugė 
So. Bostono Lietuvių Pilie- maiS. 
čių d-jos III-jo aukšto salėj, i vargį.

Kovo 12 d. So. Bostono 'RKE-IKEFRUI? mosĮK dau-

nenusiminkiie:
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus- 
nufirpimu. jaučiant nuo-

jr. . . r,.r -• i • igumai pagelbsti, i /tikrinam pa-Lietuvių Piliečių 1-jos salė-js.;\nies arfia g.r.^jn;ime pjnjj,!JS 
je St. ir V. Minkų radijo; Siųskite $5. gausite vaistus 
rengiama 38 m. sukaktuvinė nurodymais.
talentų popietė ir ”Miss Li-Į royal PRODUCTS 
thuania of N.E.“ gražuolės North Sta., P.O. 

Newark, N.J,
Bot 9112 
07105

6

SLA—jau 80 mei f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariama

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika tingiausias 
apdraudes nuo 8100.00 iki 810.000.0C.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
ąpd^ąpdąt'už 81.000.00 apdraudos tik 83.00 mokes

čio metams. '
ŠIA—AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? JI.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis 82.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street. Nrv York, N. Y. 10001

organizaci.it
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Ona Ivaškienė. kurios vadovau
jamas tautiniu šokiu sambūris 
atliks Lietuvos nepriklausomy
bės šventės meninės programos 
dali vasario 20 d..

Lietuvos trispalve

prie miesto v-bos rūmų i

Ši trečiadienj, vasario 16 
d. 12 vai. prie Bostono mies. 
to rotušės naujųjų rūmų bus 
iškelta Lietuvos vėliava. Vi
si, kas tik gali, prašomi vė
liavos iškėlime dalyvauti.

Julius Gaidelis, kurio vadovau
jamas sekstetas dalyvaus Lietu
vo-. nepriklausomybės šventės 
meninėje programoje vasario 20 
d. So. Bostono Lietuviu Piliečių 
d-jos salėje.

1
Susirinkimas ketvirtadienį

i

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos mėnesinis susi
rinkimas bus šj ketvirtadie
ni. vasario 17 d. Pradžia 8; 
vai. vakaio.

LIETUVAI REIKIA LAISVĖS!

Sukako 54 metai, kai Lietuvos žmonės visam pasau
liui pareiškė atstatą savo nepriklausomą valstybę. Tą su
kaktį Bostono lietuviai minės šį sekmadieni, vasario 20 d., 
šitokia tvarka: J :"r v..-*'* *

10 vai. ryto — pamaldos Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Giedos solistas Benediktas Povilavičius.

2 vai. popiet — So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
III-jo aukšto salėje iškilmingas susirinkimas, į kuri pa
kviesti valstijos, miesto, latvių, estų, ukrainiečių atstovai.

Pagrindinis kalbėtojas — Algirdas Budreckis, buvęs 
Viiko valdybos narys, dabartinis SLA centro sekretorius.

Meninę programą atliks komp. Juliaus Gaidelio va
dovaujamas sekstetas ir Onos Ivaškients vadovaujamas 
tautinių šokių sambūris.

Organizacijos prašomos daly. auti su savo vėliavomis 
bažnyčioje ir susirinkime.

Kaip visuomet, minėjime bus renkamos aukos Lietu-; 
vos laisvinimo reikalams, nes joks darbas nėra Įmanomas 
be lėšų, o juo labiau toks sunkus darbas, koki dirba mūsų 
politiniai veiksniai — Amerikos Lietuvių Taryba ir Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Jų darbą meS; 
visi privalome paremti kiekvienas pagal savo išgalę, tu
rime dosniai atidaryti savo kišenę. Todėl visi, atvykę į mi_ 
nėjimą. aukokime kuo daugiau, o kas dėl svarbių priežas
čių negalės minėjime dalyvauti, pasiųskite savo auką Ke- į 
leivio administracijai, kuri, pagal susitarimą su minėjimo 
rengėjais, tas aukas perduos Aitos skyriui.

Minėjimą rengia Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, ,‘ 
kuriam šiemet vadovauja Aleksandras Čaplikas. Aukų i 
rinkimą minėjime tvarkys vicepirm. Stasys I ušys.

Lietuvai reikia laisvės! Visi bendromis jėgomis sieki- 
me jos! 1

Buvęs Vliko valdybos narys, 
SI A centro sekretorius Algirdas 
Budreckis pasakys pagrindinę 
kalbą Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo su-' 
kakiies minėjime vasario 20 d.,' 
o taip pat ir lietuvių radijo va
landos Laisvės Varpo progra
moje.

Banketas St. Dariaus poste

Sekmadienį, vasario 20 d., 
5:30 vai. vak. Stepono Da
riaus postas savo salėje (168 
H Street) rengia banketą.

M. Plevokienė su savo pa
dėjėjomis pagamins gardžiui 
valgių — dešrų, vištų šlaunų! 
ir kt. Bus ir gerų gėrimų.

Eidami iš Vasario 16-sios 
minėjimo namo, užsukite į 
Stepono Dariaus postą.

Koresp.

Solistas Benediktas Povilavi
čius, kuris vasario 20 d. giedos 
šv. Petro lietuvių parapijos baž 
nyčioje Nepriklausomybės šven
tės iškilmingu pamaldų metu.

Laisvės Varpo programa

Vasario 16-jai

Lietuvių radijo valanda 
Laisvės Varpas, kuriam va
dovauja Petras Viščinis, su
sitaręs su Aitos skyriumi, 
vasario 20 d p.usę valandos 
skirs Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi, 
mo sukakčiai paminėti. Be 
kitko, šioje programoje kal
bės Vliko pirm. dr. J. K. Va
liūnas, SLA centro sekr. A. 
Budreckis. Aitos skyriaus 
pirm. A. Čaplikas.

Šekspyras K. subatvakaryje

Vasario 19 d. Kultūrinia
me subatvakary Plymouth, 
N.H., kolegijoje profeso
riaujanti dr. Dalia Valiukė- 
naitė kalbės tema: „Šekspy
ras lietuviškuose vertimuos 
se“.

Po paskaitos laisvi pašne
kesiai. Pradžia, kaip visuo
met, 7:30 vai. vak.

Subatvakaris — įprasti
nėje vietoje: Tautinės S-gos 
namuose So. Bostone.

Rengėjai kviečia atšilau* 
kyti visus, kuriems ta tema 
įdomi.

Dviguba Matjoškų sukaktis

Vasario 7 d. sukako 35 
metai, kai LB apylinkės pir. 
mininkas ir įvairių kitų or
ganizacijų veiklus narys Am 
tanas Matjoška atvyko iš 
Vilniaus krašto į JAV-bes. 
ir tą pačią dieną sukako 30 
metų, kai jis vedė Juzę Pi- 
lipaitę. su kuria ir šiandien 
laimingai tebegyvena.

Sveikiname ir linkime 
jiems daug laimingų metų. 
oooooeoeooocoooooaooeeeeoa

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL

WORCESTER, MASS.

Tel. SVV 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš Wcrces- 
terio j Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Cia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžimagaj. 
Siuntiniai aueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikliene

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
#****♦***********************♦*****#<♦******#**#***#♦************#*********#***************************•

, Te’efouas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

r
• ĮPĖDINIS

OPI OMETRISTAS
« Valandos:
>nuo 9 va> ryto iki 5 vai. vak 
i Trečiadieniais nenriimama

447 BROADVVAY 
? South Boston, Mass

Ketvirtis & C o.
—JEVvELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
KapasUrjr&i taisomu laikrodžius 

žiedus. papuošalu*
379 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON
t Tel AN 8-4S49

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus p&taisvmo, remon
to ir projektą’ imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vairam.

Telefonas: 698-8675

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

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM E TRI ST® 
Vaiandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečia dieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS-

A. .t. NA9IAKSY lį
Real Estate & Insurance ;■ 

321 Country Club Rd. j; 
<>Newton Centre, Mass. 02159;; 
5 Tel. 332-2645I

«***************»***e*****»****  ***************************************

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje i
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.0G. 

Paštu nešMiiičiame.

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 
vielinės gamybos medžiagų, an
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
me maistą, pinigus ir galite už
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 nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
1$ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- rak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

1

B The Apothecary | 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę,
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

582 k W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ral. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius lr sek*.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

M&TOILC

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka 5s%
641 E Broadvvay So. Eoston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipiiimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4662;

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas nudarytas nuo 9 vai. ry to iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000

Dažau ir Taisau *
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

’ viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JON 4S STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mase.
Tek CO 5-5854

Flood Square 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA 
62$ EAST BROADWAV 
SOUTH EOSTON, MASS. 
T 7 I F FONĄ S A N 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienon,s

Stiklas Lanirama 
Visokie reikmenys narnanti 

Reikmenys plnmberiama 
Vla-ikle treleiies daiktai

i UI
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127
TeL AN 8-1761
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Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darini valandos: kasdien

šeštadieniais

9— 5

8—12

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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