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Perversmo banga užlieja Afriką
Čia perversmas seka perversmų. Nuo lapkričio mėne

sio jau įvyko 7 perversmai-

Iki Antrojo pasaulinio 
karo beveik visa Afrika bu
vo Europos valstybių koloni
jos, ir tik po karo ten nepri
klausomomis tapo kelios de
šimtys valstybių. Visos jos 
nebuvo paruoštos savaran
kiam gyvenimui, todėl ir de
mokratinę tvarką ten įgy
vendinti yra sunkus uždavi
nys.

Ten žmonės tebėra pri
pratę paklusti savo genčiai, 
kurių kiekvienoj valstybėj 
yra daug; nėra bendro vals
tybinio susipratimo, todėl y- 
ra sunku sukurti veiksmin
gą centrinę valdžią, kuriai 
visi paklustų.

Įš antros pusės žmonės la
bai daug tikėjosi iš nepri
klausomybės- Tie žmonių 
norai, ir tapus tai ar kitai 
kolonijai nepriklausoma, ne
gali būti įvykdyti.

Tokioms sąlygoms esant, 
lengva vykdyti perversmus. 
Jiems geriausiai tinka ka
riai, todėl per paskutiniuo
sius kelis mėnesius kariai 
paėmė valdžią į savo rankas
Knncrp, Dahnmpv CgnirinAi
Afrikoj, Virš. Voltoj, Nige
rijoje ir vasario 24 d. Ganoj 
(Ugandoj ministeris pirmi
ninkas Obole, išgirdęs gan
dus apie ruošiamą pervers
mą, pats suspendavo konsti
tuciją ir visą valdžią paėmė 
į savo rankas. Praeitą rudenį 
Burundi mėgintas pervers
mas, bet nepavyko).

Ypač reikšmingas per
versmas Ganoj. Jos Ameri
koje ir Anglijoje išmokslin
tas prez. Nkrumanh,, pradė
jęs kraštą valdyti demokra
tiškai, taip įsisiūbavo, kad 
tapo net kitur retai sutinka
mu diktatorium. Jis priver
tė save paskelbti visam gy
venimui prezidentu, vadinti 
„išlaisvintoju“, pastatyti 
prieš rūmus statulą, didesnę 
negu jis pats. kuri simboli
zavo jį kaip „išlaisvintoją“.

Nkrumah buvo susibičiu
liavęs su raudonaisiais dik
tatoriais ir visur jų pusę pa
laikė. Jis ir savo sosto nete
ko. išvykęs į Raudonąją Ki
niją.

Valdžią paėmė Laisvės 
Taryba su gen- Ankrah 
priešaky.

Valerij Tarsis, kurį komunistai 
išleido į Angliją, bet nebeleidžia 
grįžti. Tarsis savo kūriniuose 
kritikuoja sovietu valdžią.

Vakaruose, jų tarpe ir 
JAV, jaučiamas tuo įvykiu 
pasitenkinimas.

Nuvertė Sirijos 
vyriausybę

Jauni kraštutiniai kariai 
praeitą savaitę nuvertė pre
zidento gen. Amin el-Hafez 
vyriausyybę. Amin el-Hafez 
į valdžią įkopė 1963 metais 
taip pat perversmo keliu-

Sirijoje per 17 metų buvo 
7 perversmai.

Indonezijoj dar vis 
neramu

Ten komunistams nepa
vyko padaryti perversmą. 
Krašto apsaugos ministerio 
gen. Nasution pastangomis 
sukilimas buvo užgniaužtas, 
komunistų vadai sukišti į 
kalėjimus, partija paleista.

Bet Sukamo ten turi ne
paprastą įstaką, todėl jam
navvL'n arčiiisvaiiic Vnmunin

tų priešininkus kariuomenės 
vadų tarpe nušalinti. Jų tar
pe ir gen. Nasution.

Bet dėl to sukilo studen
tai. Jie rengia demonstraci
jas. Trijų studentų, nušautų 
demonstracijoje, laidotuvė
se dalyvavo 10,000 asmenų. 
Tuo būdu buvo reiškiamas 
protestas ne tik prieš tų stu
dentų nužudymą, bet ir prieš 
Sukamo „naują komunisti
nį kabinetą“.

Ar komunistams vėl pa
vyks įsistiprinti valdžioje, 
pamatysime vėliau.

Nusižudė Viktors 
Kravčenko

New Yorke nusižudė Vik- 
tor Kravčenko. Jis 1944 m. 
buvo atvykęs į JAV su So
vietų Sąjungos užpirkimų 
misija ir nutarė į Sovietiją 
nebegrįžti. JAV suteikė jam 
globą. Kravčenko parašė pa
garsėjusią knygą „Aš pasi
rinkau laisvę“. Jis visą laiką 
gyveno svetima pavarde ir 

1 slapstėsi, nes komunistai ne 
kaitą kėsinosi į jo gyvybę.

Rašytojai pritarė
teismo sprendimui

Sovietų rašytojų sąjungos 
valdyba paskelbė spaudoje, 
kad smerkia teismo nubaus
tuosius rašytojus Siniavskį 
ir Daniel už jų užsienyje iš
spausdintus raštus ir giria 
teismo sprendimą.

Taigi Sovietų Sąjungoje 
ir dabar, kaip ir Stalino lai
kais, Rašytojų sąjunga sku
ba pagelbėti vyriausybei 
„sutvarkyti“ tuos, kurie nu
krypsta nuo partinės linijos.
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Mirusio admirolo Chester W. Nimitz laidotuvių Golden Gate kariu kapinėse San Bruno. CaL, re
peticija. Ten jis buvo palaidotas. Velionis Antrojo pasaulinio karo metu buvo JAV laivyno vy
riausias vadas Ramiajame vandenyne.

Nevykęs R. Kennedy j 

žingsnis
Paskutiniuoju metu šen. 

Robert Kennedy vardas mir
gėjo spaudoj, jam buvo skir
tos didelės antraštės. Mat, 
jis išėjo prieš prezidento 
Johnsono Vietnamo politi
ką, pasiūlydamas tuoj pri
imti Vietnamo komunistų 
„Išlaisvinimo Frontą“ į P. 
Vietnamo vyriausybę.

Tas sukėlė didelį sąmyšį. 
Viceprez. Humphrey išjuo
kė Kennedy sakydamas, kad 
jo pasiūlymas yra lygus pa
siūlymui įleisti lapę į vištidę 
ir laukti, kas ten atsitiks.

Ginčams išsivysčius, Ken
nedy pradėjo nuo savo pa
siūlymo trauktis, kaltinda
mas kitus jo nesupratus. Jis 
nesiūlęs to fronto priimti 
dabar, bet vėliau; kad jo pa
siūlymas, esą. nedaug kuo 
skiriasi nuo vyriausybės pa
žiūros. žodžiu, pakilo saka
lu, nukrito vabalu-

Savo žygiu Kennedy no
rėjo tapti visų nepatenkintų 
prezidento politika Vietna
me vadu, bet toks jo pėdų 
mėčiojimas, ką sakant ir vėl 
čia pat savęs išsiginant, var
gu ar prisidės prie jo autori
teto padidinimo.

Strėlė rodo Davenport (Iowoj) 
ir Rock Island (Illinois), kur 
Mississippi upėje yra susigrūdę 
kalnai ledo. Jie grasina paskan
dinti plačią apylinkę. Karo in
žinieriai sako. kad reikėtų mL 
liono tonų TNT jiems išsprog
dinti.
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Mirė žymus rusų 
socialdemokratas

r

Kalifornijoje vasario 22 
d.mirė 79 m. Boris Nikola- 
jevskij, vienas iš Rusijos so
cialdemokratų vadų, geriau
sias jų istorikas.

Velionis pažinojo beveik 
visus senuosius komunistų 
vadus, su kuriais yra turėjęs 
artimų ryšių, todėl jis buvo 
vienas geriausių ir šių dienų 
komunistų veiklos nagrinė- 
tojų.

Tie viaa lailra VI__vizmac
uoliausių „Socialističeskij 
Viestnik“ bendradarbių.

62-RIEJI METAI

Dėlko JAV kariauja Vietname
JAV nesiekia užkariavimų. Jų tiksiąs sulaikyti agresiją.

Pats žuvo, bet kitus 
išgelbėjo

Vietnamo fronte seržan
tas Pearce, matydamas, kad 
mina suplėšys jo būrio ka
rius, pats krito ant jos ir tuo 
būdu kitus išgelbėjo, bet 
pats žuvo.

Prezidentas jo žmonai į- 
teikė pomirtinį drąsumo me
dalį.

Anglijoje bus 
rinkimai

Atrodo, kad Anglijoje bus 
paskelbti parlamento rinki
mai kovo 31 d. Dabartinia
me parlamente darbiečiai 
teturi tik mažutę daugumą. 
Jie mano. kad šis metas yra 
patogiausias rinkti naują 

' parlamentą ir laimėti dau- 
. giau atstovų.

Iš Appleton. Vis^ kilęs kunigas 
Kennclh E. Killorer, Korėjos 
sostinės Seoul jėzuitų dekanas, 
nutarė atsisakyti JAV piliety
bės ir priimti Korėjos pilietybę. 
Aš, sako, mėgstu Korėją, jos 
žmones, jų cyvenimą ir orą. to
dėl noriu būti Korėjos pilietis. 
Jis dabar vadinasi Royal Kil.

Laivakroviai prieš 
komunistus

Laivakrovių unijos nuta
rė boikotuoti tuos laivus, ku
rie plaukia į Š. Vietnamą.

Kada pradės tą boikotą 
vykdyti, dar nežinia.

Komunistai į darbą 
trauks ir kunigus

JAV komunistų partija 
paskelbė savo naują progra- 

! mą. kurią turės priimti kon
vencija birželio 22-26 die
nomis New Yorke.

Jos vadas Gus Hali pa
reiškė, kad partija auga, 
teismui nutarus, kad atskiri 
partijos nariai neprivalo re- 

į gistruotis valdžios įstaigose-
Piograma numato įtrauk

ti į komunistinį judėjimą net 
kunigus...

Plaukų kirpykla
visiems atvira

Vienas Madison, N.Y., 
kirpyklos savininkas atsisa- 

i kė kirpti negrą. Byla pateko 
į teismą. New Jersey aukš
čiausias teismas išaiškino, 
kad kirpėjas neturėjo teisės 
atsisakyti negrui patarnauti.

Kirpyklos savininkas teis
me mėgino aiškintis, kad jis 
nemokąs negrų kirpti, nes 
jų plaukai kitokie. Teismas 
atmetė tą argumentą, nes 
kirpėjas turi oficialų leidi
mą, kuris sako, kad jo turė
tojas yra kvalifikuotas kirpti 
bet kokius ulaukus.

Prezidentas Johnsonas 
praeitą savaitę buvo nuvy
kęs į New Yorką ir čia Free
dom House pasakė kalbą. 
Joje jis pakartojo, kokiais 
tikslais Amerika kariauja 
Vietname, ir atsakė į klau
simus, keliamus ryšium su 
karu.

Prezidentas priminė, kad 
dėl karo Vietname daug 
kalbama, ginčijamasi. Tie 
ginčai negali pakenkti, nes 
tai geriausias būdas teisin
giems atsakymams surasti- 
Tegu priešas, sako preziden
tas, nepagalvoja, kad mū
sų ginčai reiškia mūsų neap- 
siprendimą, mūsų silpnybę.

Mūsų tiksiąs Vietname už
kirsti Kelią agresijai. Mes 
nesiekiame ten užkariavi
mų, kitų pavergimo. Mums 
rupi, kaa siaurės Vietnamas 
jėga neužkariautų Metų 
v įetnamo ir neprimestų sa
vo vaiazios.

Prezidentas sako, kad A- 
merika niekam negrasina, 
toaei jis nemano, kaa ir Ki
nija jsimaisytų į karą, jeigu 
ios vaaai tun sveiko proto.W--------------- -----------  - ------  «-
Juk jie žino, kaa Amerika 
visa savo kaime galybe at
rems puolimą.

Amerika siekia ir sieks 
taikos, bet ji neįeis P. Viet
namui primesti tokios vai
azios, kokios nenori patys 
jo gyventojai.

naua karas baigsis? Neži
nia aaoar, kaip ir cnurcnm 
nežinojo ±y*u m., kaua vyko 
kova uei Britanijos, arba 
noosevenas, kai Amenkos 
pajėgos buvo išvarytos is ri- 
upmų. u ei pnesas užsispirs, 
kova gaii būti ilga.

Amerika šernai atsakė į 
klausimą, ar ta kova apsi
moka. ji jau seniai pazaaė- 
jo ginti puolamąjį nuo agre
soriaus ir tą savo pazaaą te
bevykdo ir vykdys. Jeigu ji 
savo žodžio išsižadėtų—tai 
nustotų visų laisvų tautų pa
sitikėjimo-

Kova su vandenų 
užteršimu

Mūsų upės, ežerai negai
lestingai užteršiami. Gresia 
pavojus, kad ateis laikas, 
kada bijosime ne tik tą van
denį gerti, bet ir jame mau
dytis.

Prezidentas Johnsonas pa
siuntė kongresui specialų 
pranešimą, kuriame išdėstė 
vyriausybės planus kovai su 
vandenų užteršimu- Jis pra
šo pradžiai 50 mil. dolerių, o 
per 10 metų šiam reikalui 
numatoma išleisti apie 10 
bilionų dolerių.

Federalinė valdžia duos 
paramos iki 30% toms vals
tybėms, kurios vykdys pro
jektus savo vandenims iš
valyti ir apsaugoti nuo užter
šimo.

Dar vienas žygis 
į mėnulį

Praeitą šeštadienį į erd
vę buvo iššautas 45,900 sva
rų Apollo erdvėlaivis, kuris 
pagal plan, po 40 minučių 
nusileido į Atlanto vandeny
ną. Tai dar vienas iš ateity 
būsimų paruošiamųjų skri
dimų į mėnulį. Numatoma, 
kad tokiame Apollo erdvė
laivyje 1969 metais jau ga
lės į mėnulį skristi ir žmo
gus-

Italija jau turi
vyriausybę

Ją sudarė vėl tas pats 
krikščionis demokratas Mo
ro, kuris prieš mėnesį buvo 
atsistatydinęs.

Ir toliau pasilieka krikš
čionių demokratų, socialistų, 
socialdemokratų ir respub
likonų partijų koalicija- Ko
munistai buvo pradėję flir
tuoti šu kairiaisiais krikš_io- 
nimis demokratais, tikėda
miesi, kad jų kairusis spar
nas nugalės ir jie, komunis
tai, bus pakviesti į vyriausy
bę. Bet jų viltis neišsipildė.

Alabamoje kelnes 
pakeis sijo.Ms

Pagal ko.^titucįą ten da
bartinis gube. natorius, di
delis negrų pi ieši.nnkas, 
W allace nebetoau ka. dida- 
tuoti, bet valdžios iš savo 
rankų jis nenori išleisti. To
dėl jis į gubernatorius perša 
savo žmoną-

Ar tas jo sumanymas pa
vyks, šiandien dar negali
ma pasakyti. Gubematorie- 
nė atrodo patraukli moteriš
kė, bet vargu to vieno pa
kaks laimėti. Prieš ją yra 
rimtų varžovų, už kuriuos 
greičiau balsuos liberališ- 
kesnieji baltieji ir visi neg
rai, kurių iš 600.000-800,000 
rinkikų bus apie 200,000.

Indonezijos krašto apsaugos mi
nisteris gen. Abdul Haris Nasu
tion. korį prez. Sukamo atleido 
iš pareigą. Nasution buvo tas, 
kuris sutramdė komunistą su
manytą sukilimą.
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Nepasiduokime apgaudinėjami
Nedaug, bet ir musuose yra tokių, kurie labai išsiilgo 

bendradarbiavimo su Lietuvos okupantu ar jo atstovais. 
Jie tų savo troškimą patriotiškai teisina: to. esą, reikalau-? 
ja noras ilgiau čia išlaikyti lietuvybę.

Jei užmerktume akis gyvenimo tikrovei, tai galėtume į 
ir patikėti tų žomių pastangų tikslingumu, bet. pažvelgę 
i tai *.«*.< is tikrųjų aplink dedasi, aiškiai pamatome visai ' 
kitą teisybę.

Šiandien ir žvirbliai žino. kad komunistų valdomuo
se kraštuose visas gyvenimas yra pajungtas partijai: visi 
turi daryti tik taip. kaip partija Įsako. Pagal partijos ro-. 
dančią kryptį lazdą turi piešti dailininkai, kurti muzikai, 
rašyti rašytojai, tylėti arba kalbėti paprasti piliečiai.

Dauguma tai lazdai paklusta, bet yra ir tokių, kūne 
nori kuiti taip, kaip jie patys galvoja ir jaučia- Tokie rašy
tojai ten negali savo kūrinių išleisti. Kai kurie jų mėgina 
savo kūrybą siųs’ :' Į užsieni ir ten. prisidengę slapyvardžiu, 
juos išspausdinti.

Taip neseniai padarė Andrėj Siniavskij ir Jurij Daniel. 
Jų kūriniai buvo išspausdinti Vakaruose- Bet komunistų 
žvalgyba išaiškino tų rašytojų pavardes, ir jie buvo pa
traukti sovietinio teismo atsakomybėn.

Šiomis dienomis Maskvoje jie buvo teisiami ir nuteis
ti pirmasis 7 metus, antrasis 5 metus kalėti. Dėl tokio teis
mo sprendimo labai pasipiktino net užsienio komunistai, 
nes tas Įvykis tikrai neprisideda prie komunistinio rojaus Į 
laisvės propagandos.

Dėl ko tie rašytojai nubausti? Tiktai dėl to. kad jie 
savo kūriniuose drįso kiek daugiau sovietinį gyvenimą pa
kutenti, negu partija leidžia-

Šiandien leidžiama šiek tiek pakritikuoti Staliną, 
Clk-uščiovą, bet giliau pažvelgti į visos sistemos negeroves į 
ir panagrinėti tų negerovių pagrindines priežastis — ne
valia. Kadangi minėti rašytojai tą liniją kiek peržengė, 
todėl tuoj pat pateko už grotų.

Štai ir kitas pavyzdys. Rašytojas Valerij Tarsis. Jis 
taip pat nepakluso partijos įsakymams, nekūrė pagal jos 
nurodymus, nors partijai priklausė per 20 metų. Už jo 
savo tikrąja pavarde išspausdintus kūrinius, kuriuose iš- - 
juokiamas sovietinis gyvenimas. Tarsis buvo paskelbtas 
bepročiu ir įkištas į bepročių ligoninę. Iš jos jis buvo iš
leistas po S mėnesių ir paliktas policijos priežiūroje. Tada 
Tarsis parašė „Palatą Nr. 7“ ir užsieny ją pernai išleido. 
Tame veikale jis taip pat pavaizdavo, koks iš tikrųjų yra 
gyvenimas Sovietijoje.

Kadangi jis buvo paskelbtas bepročiu, tai valdžia jo 
nebepersekiojo-Jis jau seniai prasėsi išleidžiamas į Ang-r 
liją paskaitų skaityti, bet vis neišleido. Pagaliau leido. Ma
tyti, nutarė, kad pasilikęs namie jis piktins bei iš kelio 
ves kitus, todėl tevažiuoja į užsienį. Gal jis ten kalbės prieš 
Sovietų Sąjungą, bet kadangi jau paskelbtas bepročiu, tai 
tos jo kalbos neturės jokios reikšmės.

Tarsis išvažiavo į Angliją, ten pasirodė ne toks jau 
kvailas, kaip manyta, ir pasakė tikrai nemalonių žodžių 
komunistų adresu. Maskva. Į tai atsakydama, paskelbė, 
ką jau buvo anksčiau nutarusi: ji atėmė iš Tarsi pilietybę 
ir tuo uždarė duris grįžti namo.

Ką tie pavyzdžiai rodo? Jie rodo. kad Sovietijoje nė
ra jokios kūrybos laisvės, kad nėra žodžio, minties, o tuo 
pačiu i; asmens laisvės- Kad ten kūrėjas tegali tiktai iš
tikimai tarnauti režimui, bet ne jį kritikuoti. O kas ne
liaupsina valdžios ir partijos stabo, tas tuoj gauna bau
džiamuosiuose potvarkiuose numatytą ’^atpildą'^

Laisvoji žmogaus mintis ten nereikalinga, taigi ko- , 
munistams nereikalingi ir tokie kultūriniai Vakarų amba
sadoriai, kurie ten tą savo mintį skleistų. Jiems užsieny 
tereikalingi propagandiniai tarnai, ar tokie, kurie tik ko
munistų žodžio išklausytų.

Ryšiams su užsieniu sovietai siunčia tik tokius, kurie 
gerai išdresiruoti ir ten aklai vykdo tik tai. kas partijos 
įsakyta, ir informuoja taip, kaip partija nori.

Taigi, ko verta tokia informacija ir kam naudingas 
su tokiais bendradarbiavimas? O rie mūsiškių, kurie sa
ko, kad norį bendradarbiaudami „sužinoti, kaip ten So
vietijoje iš tikrųjų yra“, tepasižiūri tik į šiuos už laisvą 
žodį katorga nubaustuosius rašytojus. Jų byla ir aklam 
aiškių aiškiausiai parodo, kaip ten ’ iš tikrųjų yra‘.

| ventojų skaičiumi daug ma-i 
’ žesniu nei Lietuvoj“.

Ii tikrųjų, kurios valsty
bės yra mažos ir kurios dide
lės?

Anglijos žemės plotas 93. 
893 kv- mylios, gyventojų— 
52,894,000. Australijos že
mės plotas 2,971,081 kv. m., 
gyventojų — 10.916,000.
Kanados žemės plotas 3,560. 
238 kv. m., gyventojų —18, 
928.000, Naujosios Zelandi
jos žemės plotas 5,700 kv. 
m., gyventojų 2,538,000 ir 
tt. Tai kuri iš tų valstybių di
džioji? Atsakymas aiškus — 
Anglija, nors ji žemės plotu 
yra keleriopai mažesnė už 
kitas valstybes, o ir gyvento
jų skaičiumi negali labai pa
sigiri!.

O štai kiti sugretinimai:
Kipro salos žemės plotas 

3,572 kv. m., gyventojų — 
589,00;

Belgijos žemės plotas 11, 
779 kv. m., gyventojų — 9, 
229,000;
Suomijos žemės plotas 130. 
120 kv. mylių, gyventojų — 
4.512.000;

Luksenburgo žemės 999 
kv- m., gyventojų—322,000;

Monaco žemės plotas yra 
8 kv.m., gyventojų—22.000;

Olandijos žemės plotas 
12,616 kv- m., gyventojų — 
11,967.000 ir

Lietuvos dabartinis oku
pantų paskirtas žemės plo
tas 25.174 kv. mylių ir gy
ventojų 2.711,443, Lietuvos 
nepriklausomybės metais 
gyventojų skaičius prašoko 
tris milionus.

Tai kurioje vietoje tarp 
čia išvardintų valstybių sto
vi Lietuva? Ar ji maža, ar 
didelė?

Mūsų gyvenamame am
žiuje pažinojome didžiulę 
ir galinga imoeriia Austro- 
Vengriją, Anglijos. Olandi
jos, Prancūzijos. Belgijos 
valstybių žemės valdos sie
kė Azijos, Afrikos, vande
nynu salas. O kur dingo di
džioji Austro-Vengrija ir 
kas atsitiko su užjūrio že
mių valdomis čia išvardintų 
valstybių?

Valstybių dydžiai nėra 
pastovūs. Jie kinta, kaip ir 
visa kita šioje žemėje nėra 
pastovu ir amžina. Kas gali 
atspėti, kokio likimo susi
lauks šių dienų besivaržan
čios didžiosios valstybės, y- 
patingai tos, kurios tu
ri pavergtų tautų, sudaran
čiu beveik pusę visos valsty
bės gyventojų? Ir kurioje 
vietoje tada tarp visų kitų 
valstybių atsistos Lietuva, 
Latvija ir Estija?

Kur bakūže samanota, 

kurioje aš gimiau?

Syvenimo p/yjjas
J. Vlks

Ar mes esame tokie
zycaai?

Taip klausia Darbininko 
11 nr. Antanas B. Mažeika. 
Paklausimas visai vietoje. 
Ai ūsų tarpe yra įsigalėjęs 
paprotys ne tik saviems, bet 
ir svetimiesiems pasigirti bei 
1 averšlena, kad mes esame 
i..aii, tai yra mūsų tauta ne- 
gau i Lietuvos žemės plotas 
hcuidt.is (25,174 kv. my

lios). Mes dar nurodome tą 
žemės plotą, kuris kaimynų 
yra apkarpytas, bet ne tą, 
kuris iš seno ir dar dabar y- 
ra lietuvių apgyventas.

A. B- Mažeika čia taip at
sako:

„Iš tikrųjų tiesa yra kito
kia: Lietuva nėra nei ma
žytė, nei nereikšminga. Eu
ropoj ir Afrikoj yra įtakingų 
ij* reikšmingų tautų su gy-J

Turbūt, niekam nereikia 
priminti, kad tai žodžiai iš 
Vaičaičio versto eilėraščio, 
taip noriai išeivijoje dainuo
jamo ir neretai ašaras iš
spaudžiančio.

Pranas Vaičaitis gimė 
prieš 90 metų vasario 11 d., 
mirė prieš 65 metU3 rugsėjo 
21 d. Jo pirmosios eilės Var
pe pasirodė prieš 70 metų, 
nore rašyti pradėjo žymiai 
anksčiau, tik neturėjo kur 
tų eilių spausdinti. Tada 
Lietuvą spaudė carinė mas-; 
kol’ų valdžia, ir buvo už
drausta lietuvių spauda.

Jo pirmas eilėraščių rinki
nys buvo išleistas Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos 1903 m. 
Amerikoje. Antra jo eilių 
laida pasirodė Nepriklauso
moje Lietuvoje 1921 m.

Dabar pavergtoje Lietu
voje. kad ir gerokai išcenzū
ruotos, išėjo jau dvi laidos* 
Pirmoji buvo išleista 1951

Strėlės rodo Kinijos miestus Kunming ir Nanning, iš 
kurių geležinkeliais aprūpinami Vietnamo komunistų 
kariai. Prezidentas uždraudė bombarduoti šiaurinę š. 
Vietnamo dalį. kad tai neskatintų Kinijos dar daugiau 
kištis į Vietnamo reikalus.

Nenusileidome ir nenusileisime
! Iš Vilniaus ką tik atėjo pagandinis veiklumas irgi 
žinia, kad tenykštė ”kultūr-1 prisideda prie pareigingumo
ryšininkų“ įstaiga ir rusiško_ 
„Znanijos“ vilniškis padali
nys („Žinija“) išleido dvi

pakilimo mūsų tarpe- Žinia 
apie ”aštuoniolikos štabą“ 
Vilniuje jau paskatino visą

knygas esperanto kalba, ku- eilę atsiklausimų. kaip prisi 
rios skirtos įtaigoti tarptau- dėti prie Tautos Fondo re
tinę nuomonę už Lietuvos mėju būrelių mobilizacijos, 
priklausymą Maskvai. Apie Spraudimasis net per espe- 
tuos leidinius praneša Kom- rantininkus, nors ir ne taip
jaunimo Tiesa 1966 m. sau
sio 18 d. Mini, kad viena iš

didelės reikšmės faktas, 
duoda paraginantį pavyzdį,

Kas kitur rašoma
PRIEDĄ REIKIA PAŽINTI tų vasario šešioliktoji nėra1 

jokia šventė.“
Jei nori su priešu sėkmin- Jame jis stengiasi įrodyti, 

gai kovoti, reikia jį gerai; kad 1918 m. Vasario 16-ji ne 
pažinti. Tuo tikslu ir mes čia lietuvių liaudies pastangų 
duodame kelias ištraukas iš vaisius, bet „Lietuvos buržu- 
New Yorke ir Chicagoje lie- azijos suokalbis su Vokieti- 
tuviu kalba leidžiamos jos imperialistiniais okupan- 
-maskvinės spaudos. tais pastoti Lietuvoje kelią

Vilnies redakcijos naiys darbo liaudies besiartinan- 
S. J- Jokubka vasario 9 d. čiai socialistinei revoliucijai 
numery išspausdino beveik ir užgniaužti darbo žmonių 
puslapį užimantį straipsnį, nuotaikas už išsilaisvinimą“, 
kun pavadino “ Nacionalis- (Visur mūsų pabraukta- Ke

leivio red.).
‘‘ *i—j— Todėl, „Lietuvių buržua-!

žinių nacionalistų šešiolikto- į 
sios vasario minėjimas nėram. ir greitai visa išpirkta. 

1956 m. išėjo antroji laida, 
kuri taip pat ūmai išgraibs
tyta.

Nenuostabu, kodėl ir da-

jekia doriems 
šventė“.

Vadinasi, tik nedori lie
tuviai mini ir švenčia Vasa-

bar pavergtoje Lietuvoje Pr- rio 16-ją. Taip kalba Chica 
Vaičaičio eilės turi pasise- gos maskviniai lietuviai, 
kimą. Juk kieno gi širdį ten O dabar paskaitykite, ką 
nesugraudins kad ir tokie jo rašo jų vienminčiai iš New 
posmai: Yorko. Jų Laisvė vasario 15
Vai lėkite, dainos, iš vargo d- numery šitaip sapalioja:

nupintos,1 /'Veiksniai“ stropiai ren- 
Iš kaimo į kaimą, pas jau- giasi bizniui — žmonėms 

nus, senus, kišenes kraustyti. Ir jie daro

. — --------- x------ o------ r i--- j-------
tų knygų. kiek anksčiau iš- kaip reikia įvairiais būdais 
leistoji, jau pasiekusi ir už- ir nuolatos budėti ties pa
sienius: apie ją rašė ne tik šaulio opinija- Tam budėji- 
Lenkijos, Bulgarijos, bet ir nui sustiprinti ir skelbiam 
Olandijos esperantininkų jo rėmėjų būrelių mobiliza- 
žurnalai bei laikraščiai. ciją.

Vliko pirmininkas V. Si- „Tautos Fondo nuolatinių 
dzikauskas pareiškė: rėmėjų būrelių sistema ne-

„Tai dar vienas ženklas, sudėtinga. Reikia trejeto- 
kad okupacinis režimas Lie- ketverto šimtų tvarkingų ir 
tuvoje nerimauja, būdamas pareigingų asmenų — fondo 
tarptautinėje plotmėje ne- vietininkų (oficialiai juos 
pripažintas- Todėl ir sten- vadiname Tautos Fondo įga- 
giasi pro visus plyšius į liotmiais). Kiekvieno tokio 
skverbtis į viešąją tarptauti-, vietininko uždavinys yra — 
nę opiniją ir ją savo intere- sutelkti apie dešimtį kitų as- 
sams palankiau nuteikti. Tai menu, sutinkančių ir tvirtai 
nebe pirmas, bet dar vienas pasižadančių kasmet sutartu 
priminimas, kad reikia bu- laiku įnešti į Tautos Fondą 
dėti. ir dar vienas paskatini- bent dešimt dolerių; įnašus 
mas nenusileisti rungtynėse kartą per metus surinkti ir 
dėl tarptautinės opinijos- tuojau išsiųsti Tautos Fon-

„Vliko užsienių progra- do valdybai. (Jei reikia, su
moje yra numatyta konkre- rinkimas gali būti išskirsty- 
čių priemonių Lietuvos ne- tas ir į du, tris ar keturis 
priklausomybės pozicijoms,kartus per metus), 
tarptautinėje plotmėje pa- J „Daugiau kaip šimtas to- 
laikvti ir stiprinti. Didžioji kių vietininkų yra numatyta, 
kliūtis toms priemonėms pa- tačiau dar tik mažiau kaip 
naudoti — biudžeto kuklu- šimtas yra tas pareigas apsi- 
mas. ėmę ir pradėję vykdyti.

„Lietuvos nepriklausomy-• Vykdyme dar nėra visiško 
bės idėjos gynėjų pasiryži- reguliarumo. Uždavinys — 
mas nenusileisti tose nmg-' išplėsti vietininkų tinklą ir 
tynėse ir sutvirtintas tęsi- sistemoje „suveržti svaig
inas žygių į tarptautinę opi- tus“.
niią šiuo metu turės būti iš- „Vlike dalyvaujantieji 
reikštas visų pirma uolesniu sambūriai ir Amerikos Lie
lešų parūpi nimu tam tikslui, tuvių Bendruomenė vra ap- 
Jei ta atrama sutvirtės, ture-siėmę rūpintis vietininkų — 
sim būdų ir priemonių nenu- fondo įgaliotinių „rekruta- 
sileisti.“ vimu“.

Tautos Fondo pirminin- ”Per visus pastarojo Vli
kas prel. J. Balkūnas dėl tos ko seimo narius Tautos Fon-

uu« .icra žinios pastebėjo: do valdyba raštu kreipėsi į
ie uviams „Jūs, kurie 1940 metais Vlike dalyvaujančių sambū- 

buvote rusų bolševikų už- riu vadovybes, kad jos tuo- 
klupti Lietuvoje, pasakojot, i jau imtųsi žygių parūpinti 
kad esperantininkus jie tada fondo įgaliotinių savo įtakos 
kalėjiman sodino. O dabar,!aplinkoje. Tolesnis žingsnis 
pasirodo, prie savo propa-bus—sutarimas su L. Bend- 
gandos prisodino. Taigi, ruomenės organais dėl iga- 
stengiasi.

— v
taip: rengia „Vasario šešio 
liktosios minėjimui“ „mitin
gus“ ir ten viloja iš tamsūnų 

jausmus! pinigus neva Lietuvai lais- 
Arba kad ir išeivių tėvy-Į vinti, bet iš tikrųjų savo rei- 

nės ilgesį išsakantieji jo po- kaliukams patenkinti, velt- 
ezijos žodžiai: ėdžiams užlaikyti, pabalia
is tėviške! Koks mielas voti. pasivažinėti.

kraštas. ”Ir Vlikas, ir Altas ir kito- 
Kurio taip netekau ūmai,—, kie visokie „veiksnių“ ko- 
To neišreikš nė vienas raš-, mitetai negalėtų taip siau-

Paguoskite širdis, nelaimių 
sutrintas,

Nušluostykit ašaras, kelkit

tas,
Tą pasakys vieni jausmai... 

Pirmoji Pr. Vaičaičio ei

tėti, jei žmonės neduotų 
jiems dolerių.

„O kiek tai liečia Laetu-
lėraščių laida JAV gal jau VJb mūsų tautą. jos 
visai dingusi, nebent tiktai i la.i,v«* ir nepriklausomybės 
kur knygynuose ar šiaip už-į <^’cna Yra Liepos 21-ji . Ta- 
miršta seno knygos mylėtojo da Lietuva buvo Maskvos į- 
popieriuose užsilikusi. T Ję- sakymu paskelbta tarybine 
tuvių tautos literatūros isto- respublika. Kel. red-). 
rijai tai būtų labai vertingas „Persergstime lietuvių vi- 
radinys. o ir JAV lietuviams suomenę: neduoti politiniam 
ir Tėvynės Mylėtojų Draugi- raketieriams nei vieno cen- 
jai tai didelis pasididžiavi- to, nei gero žodžio“, 
mas ir įrodymas, kad lietu- Taiįi čionykščiai Mask- 
vių išeivijos ryšiai su gim-' vos batlaižiai aiškiai kalba, 
tąja žeme niekad nebuvo Tokią pat giesmę gieda ir 
nutrūkę. Tie dvasiniai ryšiai Lietuvoje Maskvos pastum- 
su laisvės besiilginčiais tau- dėliai, jos pastatyti ten vyk- 
tiečiais ir šiandien yra gyvi. dyii Maskvos užsimojimų.
t»v j--------- ’ Kokia gali būti su jais

bendra kalba? O vis dėlto ir 
čia yra tokių minkštos gal
vos asmenų, kurie siūlo su 
jais bendradarbiauti-

•f
Tik kadaise daug mūsų kul 
tūrai nusipelniusi Tėvynės 
Mylėtojų Draugija jau pa
vargusi. nes ir jos narius se
natvė slėgia.

Tuo tarpu tie jų šūviai į 
tarptautinę nuomonę dėl 
Lietuvos, kaip raketos į mė
nulį, — arba nulekia pro ša
lį. arba sudūžta į teisės ir 
tiesos nuovoką. Bet mums 
lietuviams toks šūvis yra 
ženklas, kad varžybos dėl 
tarptautinės nuomonės apie 
Lietuvą nesiliauna. Mes e- 
sam tiesioginiai tų varžybų 
dalyviai. Nenusileidom, pa
jėgiam nenusileisti ir nenu 
sileisim. Mobilizuosi™ dau
giau pajėgų ir išteklių. Ne 
kam gi kitam ir Tautos Fon
das šįmet imasi ypatingai at
kakliai plėsti savo, tai yra. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovos nuolatinių rėmėjų bū
reliu sistemą.“

Tautos Fondo reikalų ve
dėjas A. Ošlapas pranešė: -|

„Priešingosios šalies pro-

LAISVE GIRIA VIENYBĘ
Laisvės vasario 15 d. nu

meryje yra išspausdintas jos 
redakcijos pranešimas Lais
vės bendrovės pajininkų su
važiavime.

Jame maloniai paglosto
mos per petį kaimynės Vie
nybės redaktorė S. Narkeliū- 
naitė ir leidėja Valerija Tys
lia vienė. Mizara su Bimba 
jas laimina tolimesnei veik
lai.

liotinių angažavimo tvarkos.
„Sambūrių vadovybių ir 

LB organų uždavinys gali 
būti žymiai palengvintas, jei 
vietininkų-įgaliotinių parei
goms pajėgūs asmenys pa
tys, nelaukdami, kol juos 
kas suras, praneštų tiesiog 
TF valdybai (ir savo sam
būrio ar LB apylinkės vado
vybei), kad apsiima tą dar
bą dirbti.

„Vietininko - įgaliotinio 
uždavinys nėra nepakeliama 
našta. Jį gali atlikti kiekvie
nas, kas jaučiasi pajėgus 
„sudaryti sutartį“ su maž
daug dešimčia savo pažįs
tamų, nesunkiai sutinkamų 
asmenų- „Sutarties“ siūlymo 
pagrindas — dalyvaukime 
nesiliaujančiame žvgyje į 
tarptautinę opiniją dėl Lie
tuvos. Dalyvavimo būdas— 
tvirtas ir nesąlygotas pasiža
dėjimas kasmet, sutartu lai
ku. įmokėti to žygio reika
lams sutartą sumą ir to pasi
žadėjimo reguliarus vykdy
mas- Dešimties dolerių su
ma siūloma kaip standarti
nė tokios ’sutarties‘ suma.

„Dėl įgaliojimų ir atsi
skaitymo tvarkos apsiiman- 
tieji vietininko - įgaliotinio 
pareigas kviečiami tuojau 
kreiptis į Tautos Fondo val
dyba —

64-14 56 Rd.,
Maipeth, N. Y. 11378.

(Elta)
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KAS NIEKO NEVEIKU, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
LAWRENCE NAUJIENOS

Gražiai paminėjome
Vasario 16-ją

Alto skyrius vasario 13 d. 
surengė Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktu
ves. Oras buvo blogas, bet 
minėjime dalyvavo apie po
ra šimtų žmonių.

Skyiiaus pirmininkas ir 
Miesto mokyklų tarybos na- 
ryys John A. Stundza pradė
jo minėjimą trumpu žodžiu, 
sugiedojus himnus, kalbėjo 
miesto majoras Daniel P. 
Kiley Jr.. prel. Pranciškus 
Juras, Lietuvių tautinės pa
rapijos klebonas kun. Julius 
Gaspariūnas, gubernato
riaus patarėjas Thomas J. 
Lane ir Mass. šen- VVilliam 
X. Wall.

Pagrindinis kalbėtojas bu
vo Merrimack kolegijos pro
fesorius Alfonsas Leščins
kas .

Meninę programą atliko 
dainininkės Emilija Stun- 
dzaitė ir Uršulė Penkienė 
(joms pianinu akomponavo 
C. Feeney), solistas Francis 
Beny (jam akomponavo Jo
nas Naikus) ir moterų gru
pė, padainavus liaudies dai- i 
nų. Jai vadovavo J. Narkus.

Vėliau žemutinėj salėj bu
vo Alto atstovės surengta 
vakarienė, kurion susirinko 
nemažas būrys svečių- Jos 
metu kalbėjo Jonas Narkus 
apie Jaunimo peticiją ir rin
ko parašus. Aukų surinkta 
$24.70.

Minėjime aukų surinkta 
$111. Jas rinko A. Stundzai- 
tė. A. Pinaitė, M. Phillips. 
M. Zautrienė, J. Zautra ir 
M- Stonie.

Aukojo:
Po $5: J. Skersys. kun. J. 

Gaspariūnas ir prel. Pr. Ju
ras.

Po $3: M. Dvareckas. B 
Juškienė, M. Amšienė. R. 
Akstinienė, A. Sulsin, M. 
Stonie, Stundzai. A. Stun- 
dzaitė. F. Shum, S. Susla- 
vivich, J- Savage, F. Brown, i 
J. Gobužas, U. Penkus. A. 
Bilą, A. Pilvelis. P. A- Gab
rėnai, A. Pinaitė ir A. ir M. 
Leščinskai.

Po $1: J. Zautra. A. Sna- 
pauskas. S. Sinkevičius. T. 
Strazdas, O. Pesliakienė, J. 
Baliukonis, F. Vanagas, D. 
Čiras, P- Milutis. J. Jurkštas, 
R. Zekis, A. Standė. A-S., F. 
Kranch. M. Jovalas, A. Ba- 
levičius, V. Cilčius, R. Bal- 
nienė. S. Stankutė, C. Fee
ney. M. Legūnas, N. Compa- 
ronę, Jakutis. R. Mikalavi- 
čienė, S. Brazauskienė. W. 
Petkevičius, G. Laukaitis, P. 
Pavilionis, A- Dwosky, A. 
Penkauskaitė, L. Laukaitie
nė. F- Phillips, J. Umpa, A. 
Polskis. G. Majauskas, G. 
Paul, A. Balevičius. S. Za- 
pėnas, Staniulis, M. Bulota, 
A. Lapinskienė. J. Grigaliū
nas, M. Tatarūnas. C. Am- 
sienė. T. Karlonienė, V. 
Kaupinienė. A. Zareckas. V. 
Lalienė.

Buvo ir mažiau aukoju
siu-

Susižeidė Jukna

Alto skyriaus narys Ado
mas Jukna, eidamas j krau
tuvę, paslydo ir. virsdamas 
ant žemės, nusilaužė de
šiniąją ranką. Ją ligoninėje 
sugipsavus, Jukna grįžo na
mo ir ten sveiksta gydytojo 
priežiūroje. Linkiu greitai 
pasveikti.

Mirė J- Zablockis

Mirė Jonas Zablockis, čia 
išgyvenęs apie 60 metų. Bu
vo gimęs Kaune. Kol išėjo 
i pensiją, dirbo Heddle plie
no dirbtuvėje. Jis priklausė 
Lietuvių klubui, gerai skam
bino pianinu ir su savo gni- 
pe patarnaudavo Įvairiuose 
parengimuose. Paliko liū
dinčias dukteri ir dvi seseris 
su šeimomis.

M. Stonie

DELHI, N. Y.

Mirė Ona Paukutienė

Vasario 13 d. Delhi, N. Y., 
mirė sena Keleivio skaityto
ja Ona Paulaitienė. Ji pali
ko sūnų Antaną, gyvenantį 
Delhi. N. Y-, dukterį Aliciją 
Tengarini. Wellasley, Mass., 
ir 4 anūkus.

Kitus mokyti — visi mėg
stame, bet save pamokyti — 
tik retas susipranta.

DETROITO NAUJIENOS

I

Ar bus antroji bendruomenė pu: Grand Rapids. Cleve
lando, Chicagos. Toronto. 

Paskutiniuoju laiku Dėt- Hamiltono, Pittsburgho ir
roite sklinda gandai, kad kitų. Maloniai juos sutiksi- 
būsirnti steigiama antroji me ir pavaišinsime.
LB apylinkė. Tai, girdi, bū- Būtų malonu, kad apie 
sianti ”tikroji“ Detroito a- dalyvavimą būtų pranešta 
pvlinkė. nes dabartinė nebe- ne vėliau, kaip iki kovo 10 
atstovaujanti Detroito lietu- d. K. Navasaičiui telefonu 
viams. o esanti užmiestinė. 864-2577. M. Bačiūnui tel.'

Asmeniškai visiškai nesu WE 4-5081 arba A. Sukaus-' 
priešingas antros apylinkės kui — TA 6-5678. 
steigimui, jeigu tik bus rei- Mokestis — $5, jaunimui 
kalas. Kaip dvi lituanistinės pusė kainos, 
mokyklos susilaukė kuo ne SLA 352 kuopos nariams 
dvigubo mokinių skaičiaus. Kuopos susirinkimas bus 
taip, tinkamus žmones į kovo 6 d- 12 vai. Lietuvių 
dviejų LB apylinkių valdy- namuose. Jame rinksime 
bas išrinkus, gal pagyvėtų ir centro Vykdomąją Tarybą, 
kultūrinis veikimas. Deja, todėl visi nariai prašomi at- 
neatrodo, kad tie tariamieji eiti i susirinkimą ir atlikti 
LB apylinkės organizuotojai savo svarbią pareigą — pa- 
rūpintųsi lietuviškos veiklos duoti balsą už geriausius jų 
pagvvinimu. Jiems rūpi tik manymu asmenis, kurie sėk- 
skaldymas, pamatų rausi- mir.giausiai galėtų tvarkyti 
mas. Ši kana dar nekalbu Susivienijimo reikalus.

Mažutis parašiutas, kuris nuleidžia įvairius saldumy
nus svečiams Olandijos karalienės rūmuose, kai buvo 
paskelbta, kad princesė Beatrix kovo 10 d. susituoks su 
CIaus von Amsberg.

W0RCESTER10 NAUJIENOS

Jaunimo peticija
<w->.

pavardėmis, bet gal būsiu 
pj-jyoĮ-crag netrukus jas mi
nėti.

Ta pačia proga pasakysiu, 
kad dabartinė LB valdyba 
yra pati geriausia ir intelek
tualiausia LV apylinkės val
dyba nuo pat LB isisteigimo 
mūsų mieste. Tiesa, buvo 
praeityje labai gerų pirmi
ninkų. buvo labai atsidavu
sių paskiru narių, bet dabar
tinė valdyba, galima šaky

A.S.

PARODOS KOMITETAS
BAIGĖ DARBĄ

Sausio 8 d. buvo Pasauli
nės Parodos Nevv Yorke Lie
tuvių Komiteto paskutinis 
posėdis. Apie jį informuoja 
to komiteto spaudos ir in
formacijos pirmininkas A. 
S. Trečiokas.

Jame išrinkta likvidacinė 
ti vra vykusi šimtu nuošim- komisija (pirm. A. \ akse- 
čių, ne? neturi nei vieno na- lis, vicepirm- kun.L. Jankus 
rio statisto, tik skaičių pa- ir ižd Ig. Gasiliūnas), ku
pinančio. Rinkimai artėja, riai pavesta kuo greičiau 
Visuomenė turi progą vėl baigti tvarkyti visus reika-j 
tarti žodį. pastatvdama tin- Jus. archyvą perduoti JAV* 
kamus asmenis. Neagituoju, T R VnrVn ,
kad būtų perrinkti tie patys, 
nes net nežinau, ar jie kan
didatuos. Bet agituoju, kad 
visuomenė į metinį susirin
kimą eitų. kad ten dalvvau-

LB Nevv Yorko Apygardai, 
piniginius reikalus tos apy
gardos kontrolės komisijai 
patikrinti.

D- Penikas pranešė, kad 
komitetas gavo beveik 30. 
000 dol., dabar dar turi apietu diskusijose, kad statytų 

tinkamus kandidatus ir juos 240 dol. . . _
išrinktu. Nuo patamsio gai- Kun. L. Jankus primine 
valu reikia atsisakyti visiem ! lietuviško kryžiaus istoriją.

Nepriklausomybės šventė 

pasisekė

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 48 
metų sukakties minėjimas 
pavyko, tik gaila, kad vienas 
kalbėtojas, kuris visuomet 
kritikuoja ilgai kalbančius, 
pats. užuot 11 Timpai sveiki
nęs, išdrožė pusės valandos 
”spyčių“-

Minėjime kalbėjo kongr. 
Harold D. Donohue, majo
ras George A. Wells. šen. V. 
Pigaga, prokuroras W. T. 
Buckley, A. Šeškevičius, ad
vokatas R. Sarapas. adv. A. 
Mileris ir dienraščio Tele
gram vienas redaktorių 
Moor<

A

Marinę programą atiiRo 
Meno Mėgėjų Ratelio solis
tė Mancv Miliauskaitė ir 
moterų grupė, kuriai vado
vavo muz- Zigmas Snai-skis, 
o Saulutės Stoskaitės vado
vaujami vaikai pašoko, Ed
vardui Meilui pritariant a- 
kordeonu.

Mirė

V asario 18 d. Notre Dame 
kapuose palaidota Emilija 
Karosaitė - Jankauskienė, 
Aušros Vaitų parapijos ad
ministratoriaus kun. Albino 
Jankausko motina, palikusi l 
liūdinčius vyrą ir du sūnus 
kunigus.

Vasario 17 d. Šv. Jono ka
puose palaidotas 41 m. amž- 
Jonas Sinkevičius, dirbęs li
notipininku Telegram spaus
tuvėje. Velionis buvo didelis 
meno mėgėjas, turėjo gerą 
tenoro balsą, gerai grojo 
saksofonu. Jis paliko liūdin
čius tėvus Joną ir Stelą Sin
kevičius ir seserį Dorothy.

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Peticija jau sausio mėne
sio pradžioje buvo išsiunti
nėta į viso laisvojo pasaulio 
kraštus. Ją gavo kraštų LB 
valdybos, Jaunimo Metų Ko
mitetai ir pavieniai asme
nys. Peticijos paruošimu, 
siuntimu ir informacija rū
pinosi PLB Jaunimo Metų 
Talkos Komisijos naiys Sta- Į 
sys Lazdinis ir PLB valdy
bos vicepirmininkas jauni
mui Vytautas Kamantas.

Kanadoje Jaunimo Peti-; 
cijos reikalais rūpinasi Ka
nados LB Krašto valdybos 
jaunimo sekcijos pirmininkė 
Giedrė Rinkūnaitė. Jaunimo 
Peticija paskleista per LB 
apylinkes ir Jaunimo Metų 
Komitetus.

JAC peticija buvo pasiųs
ta Jaunimo Metų komite
tams, LB apylinkių valdy
boms, Studentų S-gos sky
rių valdyboms ir daugeliui 
pavienių asmenų. Taip pat 
jos tekstus bei pavyzdžius 
išspausdino eilė JAV ir kitų 
kraštų laikraščių.

Jaunimo Peticijos parašų 
rinkimas prasidėjo per Va
sario 16 minėjimus. Ypač 
sėkmingai parašai buvo ren
kami, kur jaunimas buvo ak
tyviai įtrauktas į švenčių mi
nėjimus. kaip Australijoje, 
Anglijoje, Vokietijoj, Pran
cūzijoje, Aargentinoje, Ka- 
nardoje ir kituose kraštuose 
bei daugelyje lietuvių kolo
nijų.

Rūta Baltrukėnaitė surin
ko parašų Akron, Ohio. 
mieste, aplankydama ame
rikietes seseles ir jų veda
mą mokyklą.

laikams!
Alfonsas Nakas

SLA kuopos sukaktuvinis 
banketas

A. S. Trečiokas pabrėžė 
didelę lietuvių spaudos ir ra-i 
dijo pagalbą komitetui.

P. Wytenus perskaitė gau 
tą iš Vatikano padėką už jo 
propagandą anglų spaudoje,

SLA 352 kuopa kovo 13 radijuje ir televizijoje, 
d. 2 vai. popiet Lietuvių di- Elena Kulberienė. kuri 
džiojoje salėje rengia ban- dirbo n 1939 m. organizuo- 
ketą Susivienijimo 80 metų jant Lietuvos paviljoną to 
sukakčiai atžymėti. meto pasaulinėje parodoje.

Jame dainuos solistė Ju- apžvelgė dailės sekcijos 
darbus.

Pirm. A. Vakselis pabrė
žė. kad komitetas daugiau 

Be to, dalyvaus aktoriai paramos sulaukė iš senosios 
Vincas Žabartavičius ir Al- ka’los lietuvių- Jis dėkojo 
gis Pesys. visiems, kurie šiuo ar tuo

Pagrindinę kalbą pasakys padėjo komitetui jam pa- 
agronomas Jonas Daugėla- vestas pareigas atlikti.

Organizacijų atstovai ir Parodoje buvę pastatai, 
visi mieli detroitiečiai kvie- kainavę milionus. nugriau- 
čiami bankete dalyvauti, narni, bet lietuviškasis kry- 
Laukiame ir sveikinimų žo- žius pasiliks stovėti ten, kur 
džiu ar raštu. Laukiame gve- stovi. O parodos vieta, kaip 
čių iš artimiausių SLA kuo- žinoma, paverčiama parku.

zė Krištolaitytė-Daugėlienė 
iš Clevelando. jai akompo- 
nuo? Genovaitė Karsokienė.

Bus dvi naujos šeimos

Dainius Glodas susižieda
vo su Saulute Stoskaite (abu 
yra veiklūs jaunimo tarpe) 
ir Elena Butkevičiūtė su Jo-! 
nu Civinkevičium iš Provi- 
dence.

Tai gražūs pavyzdžiai ir 
kitiems lietuvių jaunuoliams, 
ir jaunuolėms.

Meno Ratelio valdyba

Lankosi Ą J o Alantas
' Vasario ŠO d’, iš Taimton,

1 Mass., buvo atsilankęs senas 
Keleivio skaitytojas Anta
nas Jomantas. Jis ta proga 
paaukojo kelis dolerius Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Susipažinimo banketas

Vietos organizacijų tary
ba kovo 6 d. Lietuvių Pilie
čių Klubo salėje rengia se
nųjų su jaunaisiais susipa
žinimo banketą. Dainuos so
listė Daiva Mongirdaitė. bus 

j šokiai ir kt.
J. Krasinskas

KĄ RINKTI Į VADOVUS?

Per visą kovo mėnesį eis 
SLA Vykdomosios (arba, 
kaip ji iš seno netinkamai
vadinama. — Pildomosios)- < •>
Tarybos rinkimai. Svarbu iš
rinkti geriausius asmenis, 
kurie sėkmingiausiai galėtų 
toliau vadovauti tai didelei, 
tokį svarbų darbą dirbančiai 
organizacijai.

t
Veikėjų Komitetas ragi

na narius gausiai balsavi
muose dalyvauti ir balsuoti 
už asmenis, kurie savo dar
bu jau yra įrodę, kad jie su
geba gerai SLA vairą val
iuoti, būtent:

į prezidentus — P. Dargį, 
į viceprez. — S. Gegužį, į 
sekr- — B. Pivaronienę, į 
ižd. — E. Mikužiūtę. į iždo 
globėjus — S. Briedį, į gy
dytojus kvotėjus — dr- S. 
Bieži.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio’’ administraci*Ratelio valdyba yra šito
kia: pirm- Bronius Naras. .. . .
vicepirm. Valerijonas Rože- >a Pra*° Scr*J- skaitytojus, 
vičius. sekr. Alena Gorodec- kurie keičia adresą, prane* 
kienė, ižd. Janina Vaitkevi- .. .
čiūtė, narys J. Miliauskas. **nt naUj®Jl a rcsa 
Choro dirigentas yra Zig- miršti parašyti ir senąjį, 
mas Snarskis.

Ratelis ruošiasi pavasari
niam koncertui.

Veikėjų komitetą sudaro: 
M. Vaidyla, S. Jakštas, A. 
Sukauskas. J. Kiaunė. M. 
Aftukienė. H. Cižauskienė, 
J. Krasinskas, M. Zdankie- 
nė. J. Žilinskas, P. Balčiko
nis, J. Šiurmaitytė-Sundby, 
M. Kasparaitis, A- Kaziūnas, 
B. Spūdienė. M. Jurgeliūnie- 
nė, VI. Braziulis, S. Michel
sonas, V- Kamarauskas, B. 
Kontrimas, A. Ramanaus
kas, M. Anestaitė. M. Stanis- 
lovaitienė.

Ona Ivaškienė iš Bostono, 
rinkdama parašus iš bosto
niškių, pritrūko blankų ir 
skubiai kreipėsi į Clevelan- 
dą. prašydama jų papildo
mai prisiųsti-

Jurgis Juodis Brooklyne 
naudojo peticijos blanką, iš 
laikraščio iškirptą, surink
damas daug lietuvių ir ame
rikiečių parašų.

Panašiai elgėsi J- ir M. Mi
kailai iš Detroito ir dauge
lis kitų lietuvių, kurie gyve
na toliau nuo lietuviškų di
džiųjų kolonijų.

Dr. Jurgis Gimbutas iš 
Bostono atsiuntė pundą pe
ticijos blankų, kurias jis pats 
pasigamino, nufotografuo
damas peticijos blanką iš 
lietuviško laikraščio ir su
rinkdamas beveik visus pa
rašus vien tik iš amerikie
čių.

Juozas Stempužis Cleve
lande iš County Auditor į- 
staigos bendradarbių ame
rikiečių surinko ne tik daug 
parašų, bet ir po dolerį au
kų nuo kiekvieno pasirašiu
sio amerikiečio!

Jaunimo Peticija rodo, 
kad turime visame pasauly 
daug draugų. Reikia tik i 
juos su konkrečiu prašymu 
kreiptis.

Prancūzijoje kun. J. Pet
rošius ir jo vadovaujama 
Lietuvių Bendruomenė per 
jaunimą renka parašus ant 
specialių blankų, kurias jie 
perspausdino prancūzų kal
ba.

Venesueloje LB pirminin
kas inž. Vladas Venckus ir 
LB atstovė jaunimo reika- 
lamsDanutė Statkutė rūpi
nasi peticijos reikalu lietu
vių ir kitataučių tarpe.

Australijoje Syney mies
te Vasario 16 d. minėjimas 
buvo ruoštas jaunimo. Aust
ralijos Jaunimo Kongreso 
pirmininkas Romas Cibas 
Jr. atsiuntė telegramą prieš 
minėjimą, prašydamas dau
giau blankų nusiųsti. Minė
jimui jie sunaudojo gautas 
blankas ir dar patys lietu
viškoje spaustuvėje turėjo 
persispausdinti daugiau. Jo 
pranešimu, šių metų minėji
mas perpildė lietuviais baž
nyčią ir minėjimo salę. ku
rioje minėjimą organizavo 
ir pravedė vien tik jaunimas- 
Parašų rinkimas peticijai 
buvo nepaprastai sėkmin
gas.

Panašios žinios ateina iš 
| visų pasaulio kraštų ir JAV 
bei Kanados miestų. Jauni
mo peticijos pradžia yra 
graži ir sėkminga, rodanti 
lietuvių išeivijos ir jaunimo 
gyvumą bei entuziazmą ko
voti už Lietuvos laisvę- Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas iš judino visą pa
sauli. Tai tik darbo pradžia. 
Turime su tuo pačiu entuzi
azmu ir energija rinkti pa
rašus toliau.

Jaunimo Peticijos blankai 
gaunami Jaunimo Kongre
so būstinėje Chicagoje (Jau
nimo Centre), pas Jaunimo 
Kongreso Komiteto ir komi
sijų narius. Jaunimo Metų 
komitetuose arba PLB Val
dyboje. kreipiantis šiuo ad
resu:

Vytautas Kamantas,
477 Cole Plaza, 
Willowick, Ohio. 44094 
U. S. A. V. IC
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Iš pavergtos Lietuvos j
ne Elektrėnų, o Rumšiškių
pavyzdžiu.“

O buitinės sąlygos? Jos 
iš esmės lieka tokios pačios, 
kokios buvo ir vier.sėdžiuo- 

, ' se: be vandentiekio, be ka-!
da padidėjimas bu\ ęs 42 nalizacijos, centrinio apšil-1 
tūkstančiais... Tat dar kaitą d Po keliolikos metų!

ezimimai na- v-į vjska reikės perstatinėti,

I i

Minėjo Balį Sruogą

Poeto, dramaturgo Balio
Sruogos gimimo 70 metų su- prakalboms
kaktj paminėjo per radiją, ua5..enka skaičius ”iš akies" d"8uba? leb?.s-,.
televiziją ir Vilniuje buvo J? ** . Ai galima jau šiandien
suruoštas kūrybinis vakaras ^envietes- kuliba
Aktorių Namuose. Svarbu £oks jų tikslumas. Jie patys 
pažymėti, kad į sį vakarą ; į
žmones veržte verzesi. No- juos ; iklt‘luau at.
nnciųjų patekti buvo ketu- į.
ris kaltus daugiau, negu ga- Ko£jaunirao vadovvbėje 
h tiipu Aktorių Namų saleje- . a į suvažiavime <vJy.
Mieste tuo laiku vyko kaz- j_q
kokia raiono mokytojų kon- . .. „ —
ferencija, jiems buvo užleis- u statybinių meazia-. • v -i- * \uzidVįme. Centro komitetas o.,, ctaHrkiniai n«-tos vietos be eiles, o pats wadidintas Vietoi buvusio gl-J statybinių 01-
vakaras dar bus kartojamas • rt^h^r ganizacljų per maza- “ sta‘
aitimiausiu laiku. tykirr’ kaip kas išmaKom-“

^lk ,jae, komitete y-1 ”Labai gaila, kad, tarian- 
ra iš ligšiolinio komiteto, ki-į d^i gyvenviečių statybos, 

nėra genį pavyzdžių. Visas 
kol kas yra gana ab-

liudija, kad režiminiai pa-

rytcj nepasentų?.. Mano 
nuomone, galima ir reikia... 
vien kiekybe žavėtis never
ta. Ir.statant naujas gyven- Į 
vietes, nereikia biurokratii- Į 
kai pamiršti viensėdžių, leis- 

, . . , ti jiems prakiurti, apsama-
svarbių permainų: jų dar noti Bet vž, girdau baj.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vaizdas iš riaušių Santo Domingo (Domininkonų res
publikoje) generalinio streiko metu. Riaušėse žuvo 24 
asmenys, sužeistų buvo apie 10C.

jome, kad pajėgtų sumokėti išėjimo. Drūtas šūktelia jiem

Balio Sruogos gimtadie
ni plačiai paminėjo ir spau-1 ti 89 nauji> bet visi iš ”smul_ 
da. straipsnius rašė jo bu- kju žuvelių“ rūšies. “Kieta- einca< Ko. Ras vra o
vę studentai- Juose jau taip sis branduolvs“ nenasikeitė gin , KO1 Kį _Ya fc 
nesistengiama ii dirbtinai į- z?? -? nepasikeite straktaus pobūdžio,
nesistengiama ji airounai j C K prezidiumas, pagal Tai rašo ne koks viskuo

Maskvoje nustatytą dėsiu.. neuatenkintas buvęs “buo- 
sumazintas: vietoj vienuoli- Q Iabai patikimas reži.
k°s devyni- Atkrito du lie- mjris žurnalistas, nuolatinis 
tuviai, du rusai, jų vietoj pn- Tiesos bendradarbis D. 
sidėjo du lietuviai. Taip vie- §niukas
toje trijų rusų prezidiume-, Tarp'ko kita, jis pasako. 
biure liko tik vienas, bet įn kad

stumti beveik i komunistines 
eiles, kaip daroma kitų ra
šytojų atveju, bet objektin- 
giau vertinamas kaip poe
tas, dramaturgas ir moksli
ninkas. Kai kuiie jo buvę 
studentai šiltai prisimena 
garsiojo Teatro Seminaro 
dienas, privačius susitikimus 
Sruogai gnžus iš kaceto ir 
kt. Minėjimai-akademijos 
buvo suruoštos ne tik Vil
niuje. bet ir Kaune ir kituo
se miestuose..

Buvusiuose Sruogų na
muose Kaune jau daromas

gavusi pirmąjąjo,
................. , pensiją.

pereito suvažiavimo isyaka- rėlė nunešė j klebonui ir 
rese atsiradęs \ ilmuje ir uz- irko mišias T b 
ėmęs antrojo sekretoriaus valdži. „ Sako. »toks pa. 
—-Cesnat ičiaus pav aduotojo dėkos būdas sukelia šypse-
V17^; . ... ,, , . ną, bet kitu požiūriu jis ver-

FaKtinėje valdyboje, tai ^;a b. SUsimąstyti“...
yra sekretoriais, liko visi tie jį tiesų, už 10 ar 12 rublių 
pat\ s, kurie bu\ o ligšiol: tas j per mėnesi prasimaitinti ne-

s\ u.rbiau»ias J. Bete\as, npnęija viena kolūkio mote-

Sruojos memoriaHnė^ndi  ̂i J>3tS A.' C®snavičius Prleky. galima, žemė ir inventorius 
pats Maskvos emisaras valdžios kolchozan paimta.teka-skaitykla su atskiru 

kambariu—muziejumi.
Balys Sruoga buvo gimęs 

1896 m. vasario 2 d., mirė 
1947 m. spalio 16 d.

Komjaunuolių suvažiavimas
VagĮ.rin 10-12 d. Vilniuje 

buvo sušauktas komjaunimo 
suvažiavimas. Toki suvažia
vimai buvo ir daug kur ki
tur, nes visi sovietinio kom
somolo padaliniai rengia
si—ir numato atstovus—su
važiavimui Maskvoje, kuris 
ten bus prieš kompartijos vi
suotinį suvažiavimą.

Vilniškis suvažiavimas ir 
šį kartą iš esmės nesiskyrė 
nuo kitų, ypač nuo pereitojo 
suvažiavimo, įvykusio 1963 
metų gruodžio mėnesį.

Suvažiavimo prezidiuman 
pakvietimu buvo pagerbti, 
kaip ir pereitą kartą, tie pa
tys aukštieji valdžios parei
gūnai. Nebuvo šį kartą pre
zidiume tik dviejų tokių pa
reiginių prezidiumo sėdėto
jų — premjero pavaduotojo 
Ksavero Kairio (buvusio 
Liaudies Ūkio Tarybos pir
mininko) ir čekistų viršinin
ko Randakevičiaus- Mažes
niųjų dydžių dauguma pre
zidiume buvo nauji, kaip ii 
kitais atvejais esti.

Kaip ir daug kur kitur, 
taip ir čia buvo pasirodyta 
su statistika, kurios galai su 
galais nesuėjo. Pirmasis sek
retorius A- česnavičius skel
bė. jog šio suvažiavimo me
tu Lietuvoje jau esą 247.128 
kcmjaunuoliai (beveik ket
virtis miliono), ir kad 
42-;em tūkstančiais daugiau 
negu buvo pereitojo suva
žiavimo metu, prieš dvejus 
su viršum metų.

Pei eitojo suvažiavimo me
tu tas pats A. česnavičius 
sakėsi turįs savo armijoje 
202,009 komjaunuolius. Jei 
dabar yra 247,128, tai padi
dėjimas 45.119. o ne 42 tūks
tančiai. Arba nėra 247-nių 
tūkstančių... Būdinga, kad 
praeito suvažiavimo metu

_ . - . ,____  _____ paimta.
Betekąs tuoj uz jo......(Elta) bko prakiurusi, samanojanti

trobelė, už viso mėnesio 
pensiją nei megztuko ne
gausi, — nėra iš pensijos ap
čiuopiamos naudos, kaip tik 
užpirkti mišias su viltim, 

Vasario 13 d. Tiesa dar kad ta geroji valdžia, tegu ir 
kartą pavaizdavo akligatvi, į dangų, bet kad iš šios že- 
į kurį įvedė kompartijos “rū- mės greičiau išnyktų...

Perka mišias už Tarybų 
valdžią, kad ji greičiau 

iš žemės išnyktų

(Elta)
VASARIO 16 KONGRESE

Ir šiemet Vasario 16-ji pa
minėta senate ir atstovų rū
muose- Kalbas pasakė 14 se
natorių ir 68 atstovai.

Tą dieną Lietuvos atsto
vybėje buvo surengtas prie-; 
mimas. į kurį atsilankė daug1 

, _ . . . r žmones žymių svečių — diplomatų,
kartais statybos medžiagas g Raitųjų rūmų, valstybės 
gauna ir namus statosi tėvų d arta ‘̂ent ^pandos at.
ir senelių metodais. Neretai * - Aišku di
šis kplias toks «nnkn< kart -lovų II ll. aišku, lą u ieną

, . . , ...sun 3 • atstovvbę gausiai aplanko irvalstietis bevelija palaukti... vietos ,^viaL 
Antra, netikęs gyvenviečių

N1XONAS PIRMOJE 
VIETOJE

’Esųuire“ žurnalas išsiun
tinėjo respublikonų senato-

pinimasis žmogumi“ Lietu
vos kaimuose:

“Dalis kolūkiečių persi
kėlė į gyvenvietes. Daug 
kalbama, kad kėlimąsi rei
kia spartinti“. (Per 15 metų 
persikėlė tik dešimta dalis. 
E.).

“Kokios lėto kėlimosi 
priežastys? Pirma,

projektavimas ir perprojek- 
tavimas suglumino ne vieną 
darbštų žmogų- Pasistatė jis 
namuką gyvenvietės centre,
šalia būsimo klubo, o po po- . , . .
ros metų sužinojo, kad ne r,ams’ kongresmanams. jvai- 
tik klubo, bet ir gyvenvietės ,,e.m.s ™ komitetams ir laik-, 
čia nebus. Ir nuostolių jam !a5clams paplausimus, pra- 
neatlygina... Trečia, kaime ^d?mas lsre,kstl nuomonę.
gyvena nemaža senų žmo<ku™ •>V3.1^08 !
niu, kurių vaikai dirba mies- tinkamiausias kandidatas 
te/Jie turi gražų sodą. jiems bus>miems prezidento rinki-
brangūs visą gyvenimą min- mams- . .džioti takai, jų atžalos kai- Daugiausia balsų gavo Ri.! 
me nebegvvens. - tad kam clh.ardas Nlxonas.’ b^ęs Pne, 
statytis naują namą? Geriau l>-senhoweno vicepreziden-:
jau tuos likusius 10-15 metų 13 ~ .... ,
pragyventi senajame lizde“ ,. lespublikonų kan-

. .. . . _ ; didatas Goldvcateris, kuns
Kai važiuojant į Kauną, pereituose rinkimuose smar- 

pro mašinos praslenka kjaj pasisakė už karą ir bu- 
esą naujųjų Rumšiškių žiburiai, bo smąarkiai sumuštas kaip 

as juos tuojau lyginu su E-; ”trigger happy“ karo kurs- 
lektrėnais... Rumšiškės iš tvtojas, šitoje anketoje ne
būsimų Kauno marių dugno gavo nei vieno balso- 
kėlėsi beveik tuo pačiu me
tu... Buvo galimybė... pasta- 194,899,000 GYVENTOJŲ 
tyti bene pirmą Lietuvoje Cenzo biuro apskaičiavi- 
pavvzdinę gyvenvietę. Deja, mu, JAV gyventojų skaičius 
namukai augo margi, be jo-j šių metų pradžioje jau pa- 
kių patogumų, kartais ir ber siekė 194,899.000 galvų, ne
tvarkos. Tad gyvenvietė,1 skaitant po visą pasaulį iš-
nors tebegyvena vaiko am
žių, jau paseno..- Ir kas ap
maudu, kad dauguma šian- 

česnavičius sakė, kad ir ta-l dieninių gyvenviečių statosi

mėtytų karo jėgų. Tai yra 
15,576,000 žmonių daugiau, 
negu buvo 1960 metais da
rant gyventojų statistiką.

Anapus uždangos
Vilniau* dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

APIPLĖ61AME PIRKLĮ Kiek man teko nusižiūrėti,
Pagal veikusius Lietuvoje ^_s atstovaudavo manufak- 

mokestinius įstatymus pre- tūros (audeklų) parduotu- 
kybos, pramonės, kredito ir vsms- Taip jau atsitiko, kad 
amato įmonės ir įstaigos mo- m_a? neteko to darbo knibi- 
kestine prasme buvo trijų n^ti. bet stebėjau iš tolo porą 
grupių: a) viešojo atsiskaity- ar net trejetą kartų, kaip 
mo (kredito įstaigos-bankai, man.° bendradarbis P-P._ jį 
akcinės b-vės), kurios meti- vyni°jo, kaip siūlų
nes apyskaitas privalėjo vie- kamuoliuną. Net juodai iš- 
šai paskelbti, b) apyskaiti- bemokąs sklaido
nės įmonės; kurios, atlikę lapus, varto, maigo
tam tikrus formalumus, bū- yien? popierių pluoštą po ki- 
davo tokiomis pripažįsta- ? anas .rami?j kant-
mos, ir c) visos kitos. Pirmų- nai laukia, aiškiai žmoda- 
jų dviejų mokesčius tvarkė m.as’ kad tai tik laiko gaiši- 
pats mokesčių departamen- Matydamas, kad
tas. o trečiosios - mokyčių k.y§vedzio padai svyla, tik 
inspekcijos. Aš čia paliesiu J18 .^ai n^uon prisipažinti, 
tik trečiąją grupę- pa81ul° kokl3 dieną kitą pa-

Verslo pelno mokesčio į- galvotl; gal atsiminsiąs ir ra- 
statymas V ilniuje ir visame S1^S pnemomų užkišti spra- 
atgautame jo krašte buvo gas”, ku^as. riknntojas jau 
pritaikytas nuo 1939 m., nes uea^ojoJ-mai surado ir pirš- 
pelno mokestis Lietuvoje parode; ^et S1S k^kvieną 
buvo mokamas sekančiais k^^ atsisakė nuo tolimes- 
metais. Prekybos ir pramo- nes dvikovos su tiknnto- 
nės irr.onės ir amatininkai i- JU- 11 ’ kad ir kiek susinervi- 
ki vasario 15 d. privalėjo pa- n^8 Prirašydavo nors ir ne
duoti mokestinius pareiški- Palankų ,savo knygvedybai 
mus ir juose pažymėti, ar ano sulasytą aktą. 
pateikiami duomenys gali Tokiu pat reikalu dar ko- 
būti įrodyti vedamomis apy- • vo mėnesį užeinu į P.K. ma- 
skaitos knygomis, ar ne. nufaktūros pusiau didmenų

Gavę pareiškimus, tuojau parduotuvę Pylimo gatvė- 
ėmėm tikrinti knygas. Vie- Je» penkiasdešimt kelintas 
nas tikrindavome vietoje. nr*» kiek nepriėjus Basokų“ 
kitas iškviesdavome pas sa- turgavietės.
ve įstaigon. Ir tai įvykdavo Šeimininkas stambių kau- 
dėl labai paprastų priežas-; lų, lėtų judesių, kiek palin- 
čių: pajėgesnės įmonės lai- kęs, apie 55-60 metų, gero 
kydavo nuolatinius pilnai vidutinio augumo vyras, sa- 
apmokamus knygvedžius, vo išore labai primena velio- 
kuriucs rasdavome vietoje nį kun. S. Stakelę. net ir 
ir tuojau galėdavome prade- skusto veido, tik ramus, kaip 
ti darbą. Tuo tarpu silpnės- uola. Čia jau net iš tolo ne
neš turėdavo tik ateinančius gaii lyginti su kun. S. S. Iš 
trumpesniam laikui, dažnai visos povyzos — tikras pat- 
net ne kasdieną. Tokius riarchas Abraomas, tik be 
kviesdavome su visom kny- barzdos. Bet kam nebūtų gė- 
gom pas save, nes, neradę dos tokį tėvą turėti, — pa
jų, negalėdavome pradėti galvojau.

be didelių sunkumų ir toliau 
galėtų vesti savo verslą. O 
jis buvo doras ir praktiškas 
žmogus ir savo reikalus mo
kėjo labai sumaniai tvarky
ti. Sako: geras knygvedys 
kaštuoja tarp 7,000-10.000 

i litų metams. Kad ir kaip jis 
ves knygas — mokesčius vis
tiek reikės mokėti. Tai da
bar kyla klausimas, kas pi
giau: knygvedį samdyti, ar 
kiek pakeltus mokesčius mo
kėti? Ir jis apsisprendė už 
antrąjį būdą.

Mokesčių jam teko gana 
svari suma, bet jis bent at 
virai neparodė nei pykčio, 
nei nustebimo, o ėmė mokėti 
dalimis, nelaukdamas termi 
no. ir gražiausiai susimokė
jo.

Užgriuvusi nelaimė netru 
kus ėmė purtyti ne tik mo
kestinius, bet ir pačios vals
tybės pamatus: potvarkiai 
vijo potvarkius, įsakai įsa
kus, nors visi jautėme, kad 
jie per ankstyvi ir ne išbūti 
no reikalo, o tik iš noro ap
krauti žmones nors ir pačiu 
beprasmiškiausiu darbu 
kad neliktų laiko galvoti a- 
pie tai, kas darosi aplinkui 
(tik atsiminkime jų vykdytą 
žemės dalinimą).

įvykių sūkuryje seniai bu
vau pamiršęs aną pirklį, kai 
vieną darganotą dieną pa
šaukia telefonu Vilniaus 
miesto vykdomojo komiteto 
sekretorius Jonas Drūtas 
Nebuvau matęs to žmogaus, 
tik kiek girdėjęs apie jį. C1 
dabar štai šaukia 4 vai. po 
pietų atvykti komitetan 
(Miesto vykdomasis komite
tas yra vyriausia miesto val
džia. Jo pirmininkas atlieka 
čia Amerikoje miesto majo
rais vadinamų asmenų pa 
reigas).

—Gal jums prireikė naujo 
pirmininko, — bandau juo
kauti. Bet aname gale nesi
leidžia į juokus ir labai sau
sai atšauna:

— Paaiškinsime, kai at
vyksite.

Miesto vykdomasis komi
tetas tuo metu buvo įsikūręs 
vyskupo rūmuose-

lenKiškai: zaczekac namnie 
(palaukite manęs) ir, pali
kęs mus, vejasi anuos- 

Mes trise su knygvedžiu 
(toliau aš jį vadinsiu “revi
zorium“) ir milicininku sė
dame mašinon, kuri jau lau
kė, h važiuojame. Važiuo
damas stebiu, kurgi dabar 
mane gabens ir kokių knygų 
tikrinti- Iki šiol jokių plates
nių paaiškinimų niekas ne
davė. Važiuodami tylime. 
Pagaliau Pylimo gatvėje 
prie to paties penkiasdešimt 
kelinto nr. mašina sustoja, 
ir mes išlipame. Čia vėl pa
stebiu vieną milicininką prie 
gyvenamojo namo durų (jis 
kelių aukštų), bet mes eina
me į kiemą. Kieme du mili
cininkai, vienas prie parduo
tuvės durų, kitas prie san
dėlių. Knygvedys veda kaip 
tik ton parduotuvėn, kurios 
kažkada knygas tikrinau. 

(Bus daugiau).

LABAI JDOMOS 
ATSIMINIMAI

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

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio, 416 psl. kaina $6.

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na ............................... $5.50

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

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra-

Nuvykstu. Erdviame lau- P°Į° Skipičio, 440 puslapių,
kiama jame. tikriau — di-! kaina ................................ $5.
džiulėje priemenėje—vaikš
to milicininkas- Priėjęs pra
šo sėstis ir palaukti. Atsisė
du. Gilumoje kairiajame 
kampe už durų girdėti bal-

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

ATSIMINIMAI IR MIN- 
sai. Aišku, tenai karštai TYS, dr. Kazio Griniaus, 
svarstomi kažkokie labai II tomas, 336 psl., kaina $5. 
svarbūs reikalai. Po kelioli- ŽVILGSNIS I PRAEITJ, 
kos minučių prasiveria du- K. žuko> 476 ps! kai. 
rys. n jaunas augalotas vy- na
ras, sauja popierių nešinas,

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

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 
Šerną), Antano Rūko, 206

darbo.
Tarp ateinančių dažnai 

kartodavosi tie patys asme
nys, atstovaujantieji jau net 
kelintai įmonei. Dažniausia 
jie būdavo knygvedžiai mė-

Parduotuvė stambi, ap
rūpinanti plačios apylinkės 
didesnių ir mažesnių mies
telių manufaktūros parduo
tuves. Smulkus pardavimas 
sudalo tik nedidelį nuošim-

pereina į gretimą kambarį, 
bet iš ten jokio balso nesi
girdi. Po kelių minučių grįž
ta atgal, iš kur buvo išėjęs, 
bet jau be popierių. Netru
kus prasiveria durys, ir išei
na jau su pažįstamu anuo .
mažiuku knygvedžiu. Abu Ps •’ kama ......................$2.
eina prie manęs. Artinasi ir į ką LAUMĖS LĖMĖ 
milicininkas, kuris, man at- (apie Salomėja Nėrį), Pet- 
eisėdus, buvo pasitraukęs ,ronaė, Orintaitį., 234 psl., 
toliau ir pamažu slampinėjo kaina $3
po didžiulę priemenę.

— Tamsta būsite tas ir SIAURUOJU TAKELIU, 
tas? — klausia aukštasis K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,
(kaip vėliau patyriau—Jo-;kaina ............................... $2.
nas Drūtas, komiteto sekre
torius. partietis).

gėjai, pramokę to amato, pa- tį- Tvarkosi tik vieno ar
dirbėję kiek prie tikrųjų 
knygų “graužikų“, bet toli 
nepariekę jų išmonės ir, ži-

dviejų talkininkų padeda
mas. Jo vedama vadinamos 
itališkos sistemos atskaito-

noma, buvo žymiai pigesni, mybė turėjo labai didelių 
Ir, va. tarp tokių ateinan- spragų- Tad pavartę knygas 

čių labiau įstriko akysna ir ir kitus popierius ir pasikal- 
atmintin mažiukas, lieknas, bėję kiek, surašėme aktą ir 
kiek palinkęs, juodas kaip abu geruoju pasirašėme. To-
m ■ _ « » a • 1čigonėlis ir nervingas kaip 
jo bizūnėlis, gal kokių 30 
metų berniokas, žydelis.

kiu būdu apskaičiuojant pel
no mokestį, jo pareiškimo 
nelabai paisėme, bet žiūrė-

— Taip,—atsakau.
—Važiuosite va su drau

gu (sumini buvusio knygve- 
džio pavardę) ir patikrinsi
te knygas, — aiškina sekre
torius.

— Kur? — dar bandau 
klausti.

— Nuveš. Jums rūpintis 
nereikės kur, — baigia sek
retorius.

Tuo metu išeina dar pora 
jaunų vyriškių iš ano posė
džių kambario ir eina prie

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lė* Liūdžiuvienė*, 88 psl., 
kaina ............................... $1.

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

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broad way, So. Boston, 
Mass. 02127).
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įkalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Huvainikuotas Washingtonas
» • - nr v , j- -i Jaunimo Metų komitetai,Vasario 22 d. Jungtinėse Waąhingtoną, sako dienias- kurfe pinasi Jaunimo Me. 

Valstijose buvo švenčiamas tis toliau, Ui mes matom jį, t pravedimu jaunim0 Kon- 
Jurgio Washingtono gimu- kaip jis yra artisto Gilberto gres0 lžmimu ir auk„ rinki. 
dienis ir ta proga prirašyU Suarto nuupytame paveik- mu, vc;kia žiuose kraštUOse:

s e, - stovinu prie grasaus A „ lijoj (gt Ka aras) 
žirgo arba pesnnantĮ skersai ArgeMinoj (0 Kaire‘|i3, inž.
Delewaie upę. J. Bataiskas), Austrijoj (V.

V alkams yra sukulta daug Mituzas) Australlj0J (R. ei-

joje (kun. V. J. Damijonai
tis, F Skėrys. V. Bartusevi
čius). Danijoj (inž. C. Šlia- 
šinskas) Olandijoj (O. Kle
vinis).

Urugvajuj kontaktuoti M. 
Svečiu lis, Peni — S. V. Ma- 
lėnas ir Švedijoje J. Kriau
čiūnas.

JAV ir Kanadoje beveik 
kiekviename mieste yra su
daryti Jaunimo Metų komi-

Naujausios

KNYGOS

— Maik, aš ant tavęs pyk- nų džėloje, ale, sako, kai tu
stu!

— Už ką?

įvairių apie jj nuomonių bei 
ištraukų iš jo biografijų.
Mums, lietuviams, įdomu 
jas pasiskaityti, nes jos pa
rodo, kad amerikiečiai ki
taip savo didvyrius vertina. Daugiausia yra žinoma pa-i yj Karpytė, V V.šiiogeris)’. asmenys-ryšininkai* Iki šiol 
negu mes esame įpratę savo saka apie nukirstą vyšnią.: Bc.lgijOJ- (St Baltus), Brazi- energingiausiai pasireiškė 
kumgaigščius garbinti. Mum Mažas būdamas, Jurgis nu- (Pranas A Filho, R. komitetai Chicagoje (J. 
kiekvienas kunigaigštis bu- kirto gražią vyšnią, ir, tėvo Steponaitytė)> Italijoj (kun. Kregždys), Los Angeles (E.

pasakų apie Washingtoną.» bas A Simaitis, A. Garolis, tetai arba veikia pavieniai

kunigaigštis bu- kirto gražią vyšnią 
vo didvyris, beveik genijus,; užkurtas, prisipažino kaltas, 
išskyrus gal tik vieną Jogai- Bet koks čia nuopelnas ar 
lą, kuris dėl lenkų Jadvygos pasižymėjimas? 
paniekino lietuvybę. Iš tikrųjų W

Visai kitaip į savo ”vals- buvęs niekas daugiau, kaip 
tybės tėvą“ žiūri amerikie- nutukęs, nerangus ir atšipęs 
čiai. Tūli jų gerokai jį iš- žmogus- Jis buvo stambaus
murzino. Štai, Thomo Flex 
nerio parašytoje biografijo-

V. Mincevičius), Kolumbi- Radvenis), Clevelande (D- 
joj (kun. M. Tamošiūnas),i Kižys), Detroite (V. Urbo- 

„ .. ... ,. . .Naujojoj Zelandijoj (V. nas), Worcestery (P. Mo-
Grigaliūnas), Prancūzijoje lis), Waterbury (G. Slapiai- 
(kun- J. Petrošius), Šveica-i ras) Philadelphijoj (A. Ge- 
rijoj (A. Gegeckas), Vene-Į čys). Linden, N j. (B. Vai- 
cueloj (inž. Vladas Venc- čiūnaitė ir K. Samataitė) ir 
kus, D- Statkutė). Vokieti-1 kitur. V. K.sudėjimo, didelio ūgio, mėg

davo arklius ir buvo neblo-
je "George Washington“ jis i gas farmerys (jis buvo tur- 
yra pavadintas: „Žmogus, tingiausias žemvaldis Ame- 
kurio beveik niekas gerai idkoje).
nežino“. Ir Bostono “He- 
rald“ savo vedamajame ra
šo, kad tai esąs geras Wa- 
shingtono aptarimas. Mo
kyklos čia nuo pat mažens 
vaikams įkala Washingtoną 
kaip didvyrį, kaip ”the Fa- 
ther of our country“. Ir dau
gelis taip tiki.

Tačiau, kai mes apie jį 
pagalvojam. sako Bostono

Jis labai mėgdavo gražia" 
moteris ir vyną.

Militarinis jo patyrimas 
buvo įgytas prancūzų kovo
se su pasienio indėnais. Tai 
buvo šiurkštus, ne mokslinis 
patyrimas.

Kai kolonijos pradėjo re
voliuciją prieš Angliją, jis 
buvo jau prasilavinęs kariš
kis ir apsiėmė vadovauti ko-

senas žmogus ir dabar gavė
nios laikas, tai aš džėlą su-

— Yra už ką, Maiki. Tu spenduosiu ir paleisiu tave
visada stoji už demokratiją, be fainos. tik daugiau vaikų 
tai ir aš prisirašiau prie asi- negąsdink, būk geras demo- 
lo partijos. O dabar matai, kratau. Tai, vot. Maiki, ką 
kas atsitiko! reiškia demokratija- Gavau

— Aš nieko nematau, tė- mušti ir magaryčioms dar
ve. džėlos pridėjo! Dar laimė,

— Ale turėtum matyti, kad ją suspendavo.
Juk aš negalėjau nueiti Į 16 _ o ar tėvas negirdėjai
Vasario minėjimą. to posakio, kad gražiais da-

— Ar girtas buvai? lykais ir pragaras gali būti
— Ne, Maiki, ne giltas, išgrįstas, bet vistiek jis bus 

ale demokratai mane užpuo- pragaras?
lė. — Girdėjau, ale nežinau,

— Kokie demokratai? ką tas reiškia?
— O biesas juos ten žino. — Tai reiškia, jog gražių

Užpuolė— ir dac oi- Vadi- dalykų negalima peikti dėl 
naši. demokratija. to, kad pragaras yra bloga

dienraštis, tai jo negalime; lonijų armijai. Kolonistams 
lyginti nei su Lincolnu, nei į pagalbą atvyko daug euro- i 
su Franklinu Rooseveltu. Jis piečių karo ekspertų, jų tar-į į 
dargi nėra lygus nei Johnui pe Kosciuška, Lafayette, kt- i 
Adamsui, nei Johnui Quincy ■ Ir revoliucionieriai laimėjo.! j 
Adamsui. Washingtonas buvo pirmu-1 j

Kai mes galvojam apie tinis Jungtinių Valstijų pre- j 
zidentas, nors protiniu išsi- J 
lavinimu jis nebuvo lygus ’ 
nei Jeffersonui, nei Hamil
tonui, nei Adamsui, nei ki
tiems respublikos kūrėjams.

k i • • i i Tai nebūtų dar labai blo-
e eivio 1966 metų kalen- Bet paklausykit, ką sako 

domu J.U up&rduotaa. K« a ie Washington, Hemy A- 
dar.Uiu.uz,, pinigu., tiem dams novelėje "Dem0.
pasiųsime 196Z metų kalen- cracv«
dorių, žinoma tik ateinanti • 
rudenj, kada jis bus išleistas.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

1966 M. KALENDORIUS 

IŠPARDUOTAS

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

rėtų nutarti, kiek mokesčių— Gal chuliganai užpuo- vieta. Taip yra ir su demo- ... T . - i - i—k--------
lė- Tai kuo čia kalta demo- kratija. Ji yra geras dalykas, tU 1 tas (tipsy)“.
kratija? ir ji nekalta, kad yra žmo-

— Tai kas kaltas? Juk nių, kurie blogai elgiasi,
čia demokratų parėdkas. ar — Maiki, aš ant to neso- 
ne? 1 glasnas. Jeigu demokratija

— Visgi nepasakai, kas nemoka suvaldyt savo bomų.
atsitiko. tai tu man nesakyk, kad ji

— Nu. aš mislinau, kad tu geras dalykas. Ji yra no gut.
žinai. Juk turėjo būti gazie- —Tėve, demokratija Teis
tose apie tai rašyta. Ar ne- kia žmonių valdžią. Tai yra 
skaitei? tokia santvarka, kur žmonės

— Laikraščiuose nieko a- turi SDaudos. žodžio ir susi-
pie tai nebuvo. j l inkimų laisvę ir patys valdo

— Olrait. tai aš tau išviro- savo kraštą, 
žysiu. Tas atsitiko tą subat- — Nebūk balamutas! Kur 
vakari prieš Vasario 16-sios tu matei, kad žmonės patys 
minėjimą. Buvo jau vėlokas valdytų savo kraštą? Jie iš-
_ I____ i rzi o onl/ninovakaras. Pareinant man na- renka į valdžią sukčius po- 
mo, būrys tyneidžerių šoko litikierius, o tie raidavei ap-

gesnė demokratija-

ko Adams, — kad generolas 
Washingtonas buvo žalių 
kaulų farmerys, labai šiurkš
čių bruožų, labai rambus, la
bai tamsus, didelis profanas | 
ir popiečiaies paprastai gir-

Šitos ištraukos paimtos iš
— Taip būdavo senovės Bo3tono “Heraldo“.

graikų valstybėse, tėve. Bet 
jos buvo nedidelės, ir pilie-į 
čiai galėjo asmeniškai daly
vauti savo reikalų svarsty-, 
muose. šiandien jau petf-i 
daug yra žmonių, ir perdaug 
yra sudėtingi jų reikalai, 
kad jie patys galėtų jais rū
pintis. Todėl šiandien mes 
renkame savo atstovus, kad yįgka^
tais reikalais rūpintųsi. Jie 
yra mūsų tarnai.

S. M.

B. SRUOGOS “DIEVŲ
MIŠKAS“ LENKIŠKAI

Žurnalas lenkų kalba 
“Przekroj“ (1966.1.30) sa
vo spaudos apžvalgoje rašo:

Balys Sruoga: "Dievų 
Autorius Lietuvos

profesorius <miręs 1947 m. 
Vilniuje), buvo nuo 1943 m.

Ne, Maiki jie yra mū- kalinamas Stutthofe- Jo,
sų bosai ir lupikai, o ne tar
nai. Jei tu man netiki, tai nu
važiuok į Vašinktoną ir pa- 
trajyk prieiti prie preziden-

knyga yra taip dokumenta- 
linės reliacijos ir grožinės li
teratūros. Jis rašo apie išgy-

džiką ant kampo. Kai tik krauna kiekvieną mokės- pneiu pne preziaen- venimus koncentracijos sto-
priėjau arčiau, vienas iš jų čiais. ir žmogus cypdamas to. Pasakyk, kad non pama- vykioje, vaizduoja autentiš- 
sušuko: “Let’s beat him turi mokėti, ba jeigu nesu- sav® Dziansoną. kus asmenis ir faktus. For-
up!“ ir prišokęs davė man mokėsi, tai raidavei atsidur-
kiūtinėn. Tada ir kiti puolė si džėloj. Taigi ne žmonės 
ant manęs. Išsitraukiau šob- valdo kraštą, bet sukčiai po- 
lę pradėjau gintis ir šaukti litikieriai. Ai bečiu!
’-police!“ Kaip tik tuo metu — Tėve, tvarkyti civili- J'"SU ■».«. to. už
važiavo policijos armobilis ziioų gyvenimąĮteikia pini-, 1 krizių ^mus. Gal
su dviem policmonais. Kai gų. Juk visų pirma reikalin- 
jie sustojo, užpuolikai išbė- gos mokyklos. O kas jas pa- 
giojo, o policija prikibo prie statys, kas apšildys, kas pa
manęs. Sako. ką tu čia nak- ruoš vadovėlių ir kitų daly- 
ties laiku rėkauji ir su šoble kų. jeigu nebus pinigų? Juk 
vaikus gąsdini! Sakau, ma- reikia ir mokytojus samdyti, 
ne užpuolė. O jie sako, gale- Be to. reikalingi ugniagesiai 
si pasiteisinti teisėjui, o da- ir policija: miesto gyvento- 
bar koman į lakupą. Nuvežė jams reikalingas ir vanduo, 
ir užrakino. Ant sūdo polic- kuri tenka vesti iš tolimų e- 
monai pasakė tą patį. Girdi,, žerų- Kas gi visa tai apmo- 
jis naktį kėlė triukšmą ant kėtų, jeigu nebūtų mokes- 
trvto ir su šoble gąsdino vai- čių?
kus- Sūdžia pažiūrėjo i ma-' — Nu, jeigu jau be mo- 
ne ir sako: Well. sako, už kesčių negalima apsieiti, tai 
demokratiškos tvirkos ardy- ne politikieriai turėtų juos 
mą turėtum pasėdėti 30 die-Į lupti, bet patys žmonės tu-

tyt
Tu nespėsi nei audi-du pa- ma — artimesnė romanui- 
sakyti, kai jo vacmonai Vertimas iš rusų kalbos S. 
griebs tave uz kalnieriaus. Majevskio (Wyd. Morskie. 
Iskrės kišenes, isciupmės. ir, 10 tūkst 272 j kaina 30 
jeigu pistalieto neras, tai uz- zj )
darys į kreizių namus. GaV 'K'itas žumaIas "Przyja-! 
tada nesakysi, kad demo- cjoika“ pranešdamas apie
kratijos valdžia arba politi
kieriai yra mūsų tarnai.

— Tėve, aš jau sakiau,

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

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

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 

Susivienijimo darbus.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu 

parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001

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

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kaina................. $3.50

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

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

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

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

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

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

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

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

Knygosr
jaunimui

šios knygos išleidimą lenkų 
kalba, dar informuoja, kad 
“Dievu Miškas“ vra susilau-

kad demokratija nekalta,! kes Sovietu Sąjungoje lau 
jeigu joje yra blogų žmonių, trijų laidų (tik nerašo, kuria 
O tokių tikrai yra. Neuž- kalba — lietuvių ar msų). 
miršk, kad prezidentas Ken-
nedis buvo nušautas. Todėl «« m i
prezidento asmuo turi būti ŠTAMO Ml
gerai apsaugotas, kad neži- CHELSONO PARAŠYTI 
nomi žmonės negalėtų prie KNYGĄ: ^Lietuvių Išeivija
jo prieiti- Amerikoje,” DAUG PA-

— Maiki, as galėčiau tave
sukritikuoti, ale nenoriu. Te-i VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS VIRSA1S >4.00. 
K1ETAL>—$5J»

gu jau būna tavo viršus- Dac
oi ir gudbai!

PALENGVINKITE MŪSŲ 

DARBĄ

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

Esame labai dėkingi tiem 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant.

r • mažiau bebus tokių, ku
broliai, seserys* gimines ir . ...... ...
draugai. Knygos kaina — r,em» re,k« "V“
$2.51).

Imkit ir skaitykit 
ka tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJO'
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema.. 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo musų

mus.

Keleivio adm-ja

ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ..........................  $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius' 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

GINTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka. 24 psl. 
kaina ..........................$1.

Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

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

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na .. *,••*•••.«,,•••• $l.o0*

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

Aplink kelmą visą dieną
Tęsinys

Tiii tandace Mossler ir jos brolvaikis Melvin Lane 
Potvers. kurių teismas dar nepasibaigė Miami mieste. 
Ha. Jie kaltinami nužudė J. Mossler. Candace vyrą. 
Candace. sako. buvusi su Melvin "perartimuose san
tykiuose’*.

Teisės patarimai

Ketvirtą dieną man pradėjus tą kelmą kastuvu baks
noti. prieina prie manęs vienas iš daugelio miško ko
mandos kapų. Mažiukas toksai, visas plikas, su žaliu tri
kampiu ant krūtinės, vadinasi profesionalas kriminalistas, 
bene aštuonetą metų po lagerius besitrankąs. Apžiūrėjo 
mane. pakraipė galvą-

— Hm-.. Kas tu toks iš profesijos? — klausia jis 
manęs. i

— Hm... — sakau aš jam, nežinodamas ką sakyti.,— 
kadaise buvau universiteto profesorius. Miuncheno Liud
viko Maksimilijono universiteto filosofijos daktaras... Po
etas buvau, eiles, dramas rašiau..- Dabar matai, kelmą 
raunu.

— Tai tu, seni, šitoks? Na. palauks! — numykė jisai 
ir nuėjo sau.

— Po velnių! — manau, — ko gi dar tas numuka- 
galvis iš manęs nori?

Po valandėlės tasai numukagalvis grįžta ir įsako 
man:

— Ei, tu, seni, eikš su manim!
— Na. dabar tai jau visai pražuvau. Duos jis man 

garo!
Nuvarė jis mane prie tvoros, kur iš eglių šakelių dirbo 

tokias kilnojamas tvoreles lyg kilimėlius, bene sodam nuo 
sniego ar nuo zuikių saugoti.

— Va. — sako jis man. — ligpiet šita? šakeles dėliosi 
į aną tvoros pusę, o popiet — dėliosi jas atgal. Rytoj taip 
pat. Tiktai žiūrėk man. vis krutėk- Kai aš būsiu pašai... 
Ypač gi, kai kokį esesininką pamatysi.

Tai geros širdies vagilio būta! Kas per malonumas: 
saulelėje sėdėti ir šakeles taip giažiai per tvorą dėlioti. 
Kad būtų pyrago — Velykos būtų stačiai!

Gaila tiktai, kad mano geradariui pačiam gyventi 
baisiai nesisekė. Kiek vėliau bandė jisai bloke pasikarti,— 
nepasisekė: draugai ištraukė iš kilpos. Bandė jisai ir pasi- 
piauti — taip pat labai nevykusiai: draugai atėmė peilį,. 
perrišo ranką. — noroms nenoroms turėjo jisai pagyti, 
r apdilau uauuic- ix k? pi ■■
šiek tiek sėkmingesnės, bet tinkamų vaisių vis dėlto ne
davė. Palaikė jį ligoninėje, palaikė, atvarė jį atgal į protą 
ir išgrūdo į mišką — toliau kapauti. Baisiai geras žmogelis 
buvo ir nenusisekėlis toks!

Deja. neilgai aš prie tvoros su šakelėmis darbavaus. 
Mano kojos visiškai ištvirko , — nebeneša kūno, nors tu 
ką! Nelabai sugebu ir į mišką nukrypuoti. Ir ragino mane. 
ir lazdele baksnojo, bet kojos nekreipė į tai jokio dėme
sio. Pagaliau negi jas muša. — kas joms? -Jos, aprištos 
skudurais ir pasipūtusios, savarankiškai gyvena.

Dėl šitokio neleistino mano kojų elgesio aš tapau 
išbrauktas iš miško komandos leistrų ir paskirtas į vieną 
klipatų komandą!

> Sveikinu,—aš jau klipeta!
* Redakcij°» pastaba. Šituo norėjome ir baigti, bet.

gavę iš skaitytojų prašymų nešykštėti ištraukų, spausdina
me dar vieną skylių.

Klausimas

informacinio pobūdžio. Klausinius ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale.
Boston, Mass. 02131.

Atsakymas

Kiekvienas žmogus, kuris 
Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa- metų amžiaus ii

kyli į Keleiviu skaitytoj, klausimus leisi, Piln,°. P, ot.°’ tu, i Piln« teis* 
reikalais. Ti. klausimai turi būti bendru Paskirstyti savo turtą pagal 

savo nuožiūrą ir jį palikti, 
kam jis nori. Jei Tamstų tė
vas yra pilno proto (o aksti
nas šioje srityje yra gana 
siauras, nes užtenka to, kad 
sudarąs testamentą asmuo 
žino, kokio turto jis turi. ir 
supranta, kam jį nori palik
ti), jis paskirstė savo turtą 
pagal savo pageidavimus, 
ir Tamstos nei dabar, jam 
gyvam esant, nei po jo mir
ties. testamento nepakeisi
te.

Faustas Kirša

LIETUVAI

Ženklus tamsoj ir pašvaistę dangaus 
Kentėjimu ir ilgesiu matau,
O Lietuva, ant vieškelio slidaus,— 
Nes aš meldžiuosi tau, —
Tai tau, manoji žemės karalaite,
Kuri ap vaikščioji brandos laukus, 
Paglostai alkanus kovos pašlaitėj,
Nes tu žinai takus, —
Takus j meilę, laisvę, amžinumą, . . .. 
į protėvių netilstančius jausmus,
Ir pas kiekvieną tikrą savo sūnų 
Randi savus namus.

t S

KLIPATŲ KLIPATOS Prezidento Johnsono
Lucy pirmoji po sasižiedavimo 

Iš įyto katorgininkai po patikrinimo rikiuojasi bū- nuotrauka. Ji sako. kad jeigu 
riais ir traukia į darbą. Išėjima prižiūri pats lagerio virši- tėvai būtu priešinęsi jos susi- 
ninkas su savo padėjėjais. Pi o juos piaeinant įeikia nusi- įiedavhnui. ji būtu ju paklau. 
imti kepurė, rankos prie šlaunies priglausti, kad nešima- siasj
taruotų, ir išsitempti, lyg tau už nugaros būtų stačia lenta
pririšta- - - — —

Pirmieji eina įvairių amatų būreliai. -Jie dirba pasto
gėje savo specialybės darbą, jie moka gauti geresnį mais
tą. jie turi šiokių tokių pašalinių pajamų. Jie, nors ir nu
skarę. nors ir purvini, bet vis dėlto žmonės kaip žmonės.

Paskutinė išsijudina vadinama Waldkolonne — miš
ko darbų komanda — medžiams kirsti, rąstams tampyti, 
kelmam rauti, žemėm nešioti, taip ir toliau. Darbas sun
kus, šaltyje ir lietuje. Maistas pats prasčiausias. Jokių pa
šalinių pajamų-

Didžiulė Waldkolonne suskirstyta šimtinėmis. Kiek
vienos šimtinės priešakyje eina kapas ir puskapis (capo ar 
Hilfscapo — darbo prižiūrėtojas ar jo pagalbininkas).

Kapai — žvalūs, apsukrūs, mitrūs vyrukai su raudo
nais raiščiais ant rankovių — neriasi iš kailio, savo vergus 
bestramužydami, kad jie iškilmingiau pro valdžią paržy- 
giuotų. Vienus — aplos, apries, kitus — kojomis paspra- • 
gins. trečius — antausiais apdalys, kitus vėl — patvatys.

Visa tai dedasi valdžios akyse, visa tai rodo kapų 
rūpestingumą ir gerus norus, bet visa tai duoda nelabai
kokių vaisių.

Olandijai
savo sužadėtiniu. Voki 
ptomatn (lauš von Amsberg.1 Ją 
vestuvės bus kovo 10 d.(Bus daugiau).

: dar motinai gyvai esant, bu- 
, vo pilnai apmokėti.

Mūsų tėvas jau yra 82 me- Prieš mėnesį sužinojome 
tų amžiaus; motina mirė aplinkiniu būdu, kad tėvas 
prieš 6 metus. Mes esame turi sudaręs testamentą, kad lėtą atvejų, kuriais galima 
trys vaikai: dvi dukterys ir jis paliko visokių pinigų pa-1 testamentą 'užginčyti’ (con- 
sūnus. Brolis neturi vaikų, o šaliniams asmenims ir or
ines su sesute turime po du ganizacijoms, kad jis paliko 
vaiku (ji turi berniuką ir po keletą tūkstančių mūsų 
mergaitę, o aš turiu dvi mer- vaikams, bet mums patiems, 
gaites)- Mes visi padėjome jo rikliems vaikams, jis nie- 
motinai. kai ji buvo gyva. ir ko nepaliko.
dabar norėtume gelbėti tė- Mums yra labai skaudu, 
vui. kada tik galime, bet jis ir nežinome. kodėl tėvas 
visuomet atsisako mūsų pa- taip blogai pasielgė. Gal kas 
galbos ir sako: ”Man jūsų jį prikalbėjo? Nors jis yra 
nereikia, aš pats moku save atkaklus, užsispyręs senis, 
prižiūrėti.44 Kartais apsilan- bet nemanome, kad jis pats 
kome pas jį, ir jis kalba vi- būtų nusitaręs taip negražiai 
sokius niekus, kaliais net pasielgti savo paties vaikų 
mūsų amžinatilsį motiną atžvilgiu.

įstatymai numato tik ke-

peikia- Mes, vaikai, dažnai 
manome, kad jam galvoje 
negerai. Jis turi paslėpęs pi
nigų. mes tai žinome, bet jis

tęst). Jei įrodoma, kad tes
tamentą sudarąs asmuo ne
buvo pilno proto tuo metu, 
kada jis sudarė testamentą 
(insamty); arba kai testa
mentą sudarąs asmuo buvo 
kito žmogaus 'apgautas4 
(fraud); arba kai testamen
tą sudarąs asmuo buvo kito 
asmens ar asmenų "neleisti
noj įtakoj44 (rndue influen- 
ce), tada teismas gali atsi
sakyti patvirtinti testamen
tą. Tačiau šitie reikalai yra 
begaliniai sunkiai įrodomi, 
ir iš Tamstų laiško man at
rodo, kad Tamstos neturite 
jokio pagrindo "užginčyti“ 
(contest) tėvo testamentą.

Žinoma, niekas nedrau
džia Tamstoms pasikalbėti 
su tėvu dėl jo sudaryto testa
mento. Jei jis sutiks savo 
testamentą pakeisti, jis turi 
pilną teisę tai padaryti. Ta
čiau jei jis yra nusistatęs pa

kus nuskriausti ir savo turtą likti testamentą tokį, koks 
atiduoti svetimiems ir kažin jis dabar yra. Tamstos var- 
kokioms organizacijoms. giai ar galite ką padalyti.

Vaikai Advokato samdvmas būtu* *•
Massachusetts. bereikalinga išlaidą.

Prašau mums parašyti per 
Keleivį“, kas mums daryti. 

Ar mums reikėtų pasisam
dyti advokatą dabar, arba

mus vis užtikrina, kad Jis,tgVUį mįrus? Gal galėtume 
jokių pinigų netun. Jis gy-j mes, vaikai, geruoju jį da- 
vena savo trijų aukštų na-j bar prikalbinti aną tęsia
muose ir surenka dviejų bu-! menta panaikinti ir kitą šu
tų nuomas. Be to. jis gauna rašyti; kitaip mes turėsime
pensijos. Namai jau seniai,

MOTERYS SLA
RINKIMUOSE

Per ištisą kovo mėnesį eis 
Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje Vykdomosios Ta
rybos rinkimai. Iš septynių: 
Vykdomosios Tarybos narių 
nominacijas laimėjo trys 
moterys: B. Pivaronienė į 
sekretorius, Eufrozina Mi-' 
kužiūtė į iždininkus ir M. 
Mileriūtė į iždo globėjus.

Aš čia kalbėsiu vien apie 
moteris kandidates, nes Ke
leivio Moterų Skyrius yra 
skirtas moteių reikalams.

Pirmiausiai paimkim kan
didatę į sekretorius Bertą 
Pivaronienę. dabartinę sek
retorę, kuri vienintelė lai
mėjo nominaciją, kas reiš
kia, jog nariai yra pilnai pa
tenkinti jos darbu. -Jos išrin
kimas via jau užtikrintas.

Į iždo globėjus tarp kitų 
yra nominuota chicagietė M. 
Mileriūtė, 336 kp. sekretorė, 

dukters kuri prie SLA priklauso jau 
daugiau kaip 25 metai. Ji 
gerai moka biznio operaci
jas ir yra verta mūsų balso.

Kadangi dabartinė mūsų 
iždininkė, visų gerbiama 
Nora Gugienė. nekandida
tuoja, tai į jos vietą nomina
cijose daugiausia balsų 
(1248) gavo Eufrozina Mi
kužiūtė. dabartinė iždo glo
bėja. lr tai nestebėtina- Ji 
per daugelį metų visa širdi
mi atsidavusi dirba SLA la
bui. Nariai ją ir jos nuopel-; 
nus gerai žino. todėl tokia 
didelė dauguma balsų ją ir 
nominavo- Jie žino, kad ji 
yra užsitarnavusi jų para-: 
mos ir pasitikėjimo. Jie taip-’ 
gi žino, kad ji savo išsimoks
linimu ir gabumais yra pil
nai pasiruošusi iždininko 
pareigoms.

Amerikoje gimusių ir au
gusių lietuvaičių, kurios taip 
gražiai mokėtų lietuvių kal
bą ir taip aktingai dalyvau
tų mūsų kultūriniame ir po
litiniame gyvenime, kaip 
Mikužiūtė, mes nedaug tu
rime. Kada tik būna svar-

besnis lietuvių suvažiavi 
mas ar koks visuomeninis 
darbas, ją visada tenai ma
tome.

Daug išmintingiau yra ati
duoti savo balsą už tą asme
nį kuris yra mums gerai ži
nomas, negu už tą. kurio mes 
nepažįstame ir apie kurį iki 
šių rinkimų nebuvome visai 
girdėję. Aišku, tokiam SLA 
labas iki šių rinkimų visai 
nerūpėjo. Toks dar neseniai 
į mūsų organizaciją įstojo, 
ir dabar jo bičiuliai jau siū-' 
lo ji mums į iždininkus.

Aš balsuoju už Eufroziną 
Mikužiūtę ir patariu kitiems 
SLA nariams paduoti savo 
balsą už ją.

M. Michelsonienė

tėvui mirus per teismus tąsy
tis, ir tada palikti pinigai ir 
namai nueis niekais. Juk tai 
negirdėtas dalykas savo vai

MORKOS

Morkos — viena iš vertin
giausių daržovių. Jos pade
da reguliuoti medžiagų apy
kaitą. sustiprina organizmo 
atsparumą ligoms. Morkose 
yra daug vitaminų ir orga
nizmui reikalingų minerali
nių druskų: geležies, fosfo
ro, o daugiausia kalio. Mor
kų sultys vertingos gydant 
akiu uždegimus, cukraligę, 
mažakraujystę. nervinius 
sutrikimus- Ypač jų reikia 
augantiems vaikams.

Morkas maistui reikia 
ruošti taip. kad jos kuo ma
žiau prarastų vertingųjų me-' 
džiagų. Nuskustų morkų ne
galima laikyti vandenyje, o 
tuoj pat valgyti arba gamin
ti iš jų patiekalą. Ruošiant 
morkų salotas, reikia vaitoti 
daug alyvos, nes dalis karo
tino riebaluose ištirpsta, ir jį 
organizmas gerai įsisavina.

Morkas geriausia virti ga
ruose neskustas, tik švariai 
nuplautas, tuomet jos bus 
skanesnės ir mažiau nustos 
maistingumo.

"T.M.“

36-rių metiniu veiklos jubiliejine proga

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

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

YPATINGAI ATPIGINTOJI JUBILĖJINĖM KAINOM 
GARANTUOJAME — U.S.S.R.

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

• Pilną Jūsų siuntiniu apdrauda nuo bet kokio 
požiūrio rizikos.

• Atleidimą siuntinio gavėjo nuo bet kokios papil
domos rinkliavos.

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

• Pranešimą apie siuntinio įteikimą su gavėjo 
parašu.

• Įteikimą gauto siuntinio paštui laike 14 valandų, 
patvirtintą atitinkamu pakvitavimu.

Reikalaukite informacijų ir mūsų katalogų

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
716 Wah»ut Street 
Philadelphia. Pa. 19106 
Telefonas: 215—W A 5-3455

CENTRINĖ ĮSTAIGA — NEW YORKE:

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

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

I
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Vietinės žinios

PIRMAS TOKS JVYK1S
NE TIKTAI BOSTONE
Iki šiol visi rr.ūsų didesni 

ar mažesni kultūriniai pa
rengimai dažniausiai būda
vo skiriami tik mums pa
tiems, ir jie prasidėdavo ir 
baigdavosi tik mūsų pačių 
džiaugsmu ar nepasitenki
nimu. Kovo 12 d. Jordan 
Hali rengiamas mūsų jauno 
kompozitoriaus koncertas 
atskleidžia visai naujas ga
limybes ir aplamai dar ne-

NUOSTABUS ŽMOGUS

P. E. Ekelevičius is Ne
vi arko, N.J., užsisakydamas 
Keleivio administracijoje 
jam Įdomių knygų, atsiuntė 
ir aukų: Laisvės Varpo radi
jui $10 ir Dariaus Lapinsko 
koncertui paremti $5. Žino
ma. nepamiršo ir Keleivio.

Ar tai nenuostabus žmo
gus?! Jis Lais.ės Varpo ne
gali girdėti, bet iš spaudos 
žino. kad tas radijas yra la
bai reikalingas bostono a- 
pyPnkės lietuviams, todėl jis

mais mums daug padėjo ir 
žymus Bostono meno pasau
ly mūsų tautietis Francis 
Šidlauskas ir dar visas būrys 

buvusius mūsų kultūrinėje arnerikiečių. Jiems mes vi- 
veikloje dalykus. sada llksime dėkingi-

£ia proga reikia pabrėžti, 
kau nepaprastai dideli dar
bą koncerto rengime atliko 
mūsų komiteto narys ir ”už- 
sienio ministeris“ Robert 
D’Attilio, kuris suorganiza
vo unijos muzikų simfonini 
orkestią, rado naujus kelius
Į amerikiečių tarpą, suglau- ji remia, 
dino mūsų „diplomatinius“ į Jis neatvažiuos ir Į Da- 
sar.tvkius- Vertingais patari- riaus Lapinsko koncertą, bet 

supranta bostoniškių užsi
mojimo tą koncertą rengti 
reikšmę ir todėl ji net iš tolo 
remia.

O Ekelevičius nėra miiio- 
nierius. Jis ir i „tautos va-

Kaip jau buvo anksčiau ®et savaime suprantama, dų“ eiles nesispraudžia, bet 
pranešta, koncerto garbės ka^ savųjų kolonijos na- jo dosni įanka visui pasie-
pirmirinku sutiko būti pat
sai Massachusetts guberna
torius John A. Volpe. Tai 
pabrėžia jo dideli dėmesį 
ne tik lietuvių ir kitų pabal
tiečių politinei, bet ir kultū-

rių paramos ir su geriausiais kia. 
vardais nieko nebūtų gali- Ak, kokie laimingi būtu- 
ma nuveikti. Pradžioje rei- me, jei tokių nuostabių žmo- 
kėjo sudėti stambią pinigų nių daugiau turėtume!

53K 
Vietnamo kareViršuje matome, kaip pirmą kartą 

helikopteris nuleidžia 155 milimetru houhitcą. o apačioj, 
kaip tas pabūklas jau veikia.

GERIAUSIAS METŲ 
PREKES

IMžVANoMS Jū£Ų GIMINĖMS ir artimiesiems 
LIETUVOJE

Jūs galite pirkti firmoje Podarogifts, Ine.
Jūsų patainaumei Podarogifts, Ine., Parodų salėje 
išstatyti tik ką gauti “laimėtojai“ tarptautinėse jKtro- 
dose.
Susipažinkite 
“Maskovic“;

su naujausiu modeliu automobilio

Apžiūrėkite pagerintos kokybės motociklą
“iž-Pl AKĖTA“;
------ televizijos aparatai naujausios konstrukcijos;
------ foto aparatai su patobulintais objektyvais, paga
mintais iš ypatingo stiklo;
------ekonomiški šaltytuvai;

-elegantiški kailių paRai ir kepurės iš pagarsėjusią

rinei veiklai. Galima sakyti.’ 
mes čia sutinkame pirmą to-

sumą Eilę tų rėmėjų jau 
minėjome., o paskutiniuoju Mūsų padėtca

ki gubernatorių. Gal ir dėl j koncerto kasą įdėjo 50 do
vi. kad jis. pats būdamas !«,?V talP P?f n.e !,eml,r!tt?-

sys Jasaičiai lengva ranka žmogaus širdis yra per 
maža ir per trapi tarti Juins 
ačiū šią skaudžią valandą—

italu kilmės ir mėgdamas sa- įžję dar po 50 dol. paklojo mirus mūsų vyrui ir tėvui - Pocve Irano ir f-ocln. btaSlUl JaKUCIUl. JUS UZ JUSU
užuojautą bei paramą žo- 

Leveckytė ir A. A. Gustai- džiais, mišiomis, gėlėmis, 
čiai,, po $25 T. Janukėnas. kunigus j. Kurną ir j. bvirs- 
kun. M. Vembrė, po$20 — ki, atkalbėjusius rožančių. 
J. ir Br. Kuodžiai. V. Mali- prie karsto budėjusias orga- 
šauskaitė, Z- Gavelis, po $10 nizacijas — Aną, Baltą, 
Irena Biaškienė, J. Dačys, SRKĄ, So. Bostono Lietu

vių riL or-ją — telaimina 
Aukščiausias, ,

Tai ką mums dabar belie- Neturėdami Amerikoj gi
minių, būtume labai vieniši,

Pirmiausia. Taiku įsigyti jei neturėtume Jūsų. Jūs 
“T- bilietą ir būti koncerte. Tuo mums buvote ta užuovietė, 

įvertinsime ne tik savo kolo- —
nijos augintini D. Lapins
ką, bet ir tų tautiečių pastan-

naiu Kilmes ir meguanias sa- 1 T . ,
vo tautos muzikos meną, at- i Irena n Čes o-
vira širdim pritaria ir lietu- P°, 30_R’
vių jauno kopozitoriaus ir
visuomenės pastangoms iš
kelti savąsias kultūrines ver
tybes. Tai tikrai gražus to
kio aukšto pareigūno mos-
t

Bet tai dar ne viskas. J šio1 *un ,F- Nalbutas ir kiti- 
koncerto garbės komitetą 
sutiko įeiti ir Bostono Kultu- , ,
ros Fondo prezidentas Eli a c ary 1'
Goidston, taigi tas pats as-

Kur gaunami bilietai 

j Dariaus Lapinsko koncertą, 

kurio garbės pirmininkas 

Mass. gubernatorius 

John A. Volpe

ką pasibaigusios Bostone 
Žiemos šventės milioniniam 
narentrimui. Reiškia ir jis 
nenumojo i mūsų pastangas, 
o ja? nuoširdžiai savo vardu 
parėmė.

gas. kurie aukojo il
si. kad koncertas Įvyktų.

Gi vienoks ar kitoks me-

onLm tfL. « vsrvvz jv

kurios mes visą laiką nuo tė
vynės praradimo ieškome, 
bui-.itė ir toiiau su murms.

Mieliems bičiuliams — 
velionio kūmui Antanui 
AiatjosKai. jonui \ enckui,

Bilietų i Dariaus Lapinsko 
kūrinių koncertą, kurs įvyks 
kovo 12 d. 8:30 vai. vakaro 
Jordan Hali, galima gauti:

Baltic Florist Minku do- 
vanų parduotuvėje, 5C2 E.
Broadway, So. Bostone;

Keleivio administracijoje,
636 E Broadway, S- Bostone, PARENGIMO KALENDORIUS

Praleistos pavardės

Mūsų padėkoje praeitame 
numeryje praleistos šitos pa
vardės: Emilijos Kiburienės, 
Mikalinos Pavydienės, Onos 
Kusavičienės. Vincės Žuke- 
vičienės. Veronikos šneku- 
tytės ir Reginos Dubauskai- 
tės.

Dar kartą ačiū visiems ir 
visoms.

Steponas ir Valentina 
Minkai

Bostono

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

Kovo 6 d. So. Bostono Lie-

V ėdy bos

ninis pasisekimas priklau- Povilui Žičkui ypatinga pa
šys jau nuo kompozitoriaus, dėka už pastangas įamžinti 
solisčių ir orkestro. Už tai velionio varda Lietuvių Fon-

. tuvių Piliečių Dr-jos salėje 
skautų tradicinė Kaziuko 

iš Pauliaus Žygo, 186 1 St.. mugė.
So. Bostone, tel. AN 8-5545,l-

Antano Andriulionio. 245

Noriu susipažinti su moterimi, 
kuri mano apsigyventi Miami " 
mieste. Aš esu senas, turiu ke
lis namus ir automobili. Norė
čiau. kad atsiliepiu tokia, kuri 
moka automobili vairuoti, kad 
galėtumėm nuvažiuoti į klubą 
ar pajūri. Duusiu kambarį vėl 
tui.

Joe Pundinas 
1643 N.VV. 43 Avė. 

Miami. Fla.

tik jie bus atsakingi.
Kovo 12 d. Jordan Hali

I GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą.

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, ranku, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk ši skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiusime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta- P.O. Box 9112 
Newark 4. New Jersev

Geri
žodynai

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie i 
30,900 žodžių, o83 puslapiai. 
k«ina .................. $6.00. j

Lietuvių-anglų kalbų žo- ' 
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl-, kai
na — $5.00.

iLietuviškai angliškas žo
dynas. Viliaus Peteraičio, 11' 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartines lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl. J 
kaina ,................  $12.00,

PINIGAI Į U.S.S.R.
Jus esate saugus 
tik su firma kuri 

turi leidimą
TIKTAI GRAMERCY duoda 
iuirts, tuos visus patarnavimus 
ir garantijas.
PILNA GARANTIJA: Visi 
persiuntimai yra pilnai garan
tuoti ir apdrausti.
TURI Bankų ir Apdraudos 
Departamento LEIDIMĄ. 
APDRAUSTA: $20.000.00 
TIESIOGINIS Užsienio Pre
kybos Banko Maskvoj AGEN. 
TAS.
GREIČIAUSIAS pristatymas 
Išmokama maždaug per 14 
dienų. IŠMOKAMA PILNAI. 
Be jokių atskaitymų. GRA. 
MERCY visada duoda jums 
oficialų U.S.S.R. kvitą, pasi
rašytą gavėjo.

Kursas 9 rubliai už $10.00 
Iki $30 — $2.75.
Virš $30 — 10% 

GRAMERCY SHIPPING. Ine. 
744 Broad St., Newark, N J.

Rašykite angliškai ar rusiškai 
prašydami pilnų maisto, audi
niu ir dovanu katalogų! 

PUIKIAUSI VAKARŲ 
KRAŠTŲ MAISTO 

PRODUKTAI
Gr.301 Childrens Treat $30.00
4’/į sv. maišytų džiovintų vaL 
šių” 4L> sv. Čereal Farina, 
2’4 sv. razinkų, 2tį sv. džio. 
vintų obuolių. sv. džiovin
tų slyvų, 1 sv. 2 unc. pieno 
milelių. 1 sv. 2 unc. CADBU- 
RY šokolado plytelių. 1 sv. 
2 unc sausainių ir blynelių. 
Gr.303 EconomvStaple $26.00 
20 sv. kvietinių miltų. 4'/> sv. 
ryžių. 2»/į sv. taukų, 2'Ą sv. 
bekono.

GRAMERCY
118 E. 281 h Street 

New York. N.Y. 10016 
ĮSTEIGTA 1945

de. Lai gerasis Dievulis ilgus W. Fifth St-, So. Bostone, komp. Dariaus Lapinsko kū- 
metus llaiko Jus energingus tel. AN 8-5503; 
ir paslaugius nuskriaustie
siems.

Giliai liūdime ir visad dė
kingi visiems

Pr. Jakutienė ir vaikai —
Vincas, Laima ir Jonutis

rinių koncertas, dalyvaujant 
iš Antano Matjoškos, 737 simfoniniam orkestrui, so- 

Center St., Dorchester, tel. listei Aldonai Stempužienei 
TA 5-5304.

rusiškų kailių:
------pagarsėję rusiški delikatesai: grūdėtos ikros, di.
tižiųjų vėžių konservai "ėatka" ir “Ako“, o taip pat kiti 
maisto produktai.
Visa tai jūs galite pirkti pas mus!
Pirktos specialiai atpigintomis kainomis prekės prista
tomos Jūsų giminėms;
------neribotas kiekis;
------te muitų;
------ be kitų rinkliavų.
Podarogifts garantuoja skubų, tikslų dovanu pristatymą 
ir pranešimą apie jų gavimą.
Reikalaukite naujų mūsų katalogų, kuriuose rasite pa
sirinkimui daugybę pramonės gaminių ir maisto pro
duktų.
Dovanų pažymėjimas — geriausias būdas užsakyti do
vanas savo giminėms Lietuvoje.
Jis žymiai suprastins užsakymų formalumus;
Išpildys bet kokius Jūsų giminių pageidavimus;
Patenkins juos pasirenkant užsakytų prekių pagal savo 
skonį ir jų kokybę;
Padės suderinti Visasąjunginės importo-eksporto 
“Vnešposyltorgui“ priimti užsakymus kitų Įmonių pre
kėms, nenurodytoms kataloge;
Nustebins Jus savo pirkėjiška specialybe.
Išimtinai palankiomis kainomis — kelialapiai Jūsų 
artimiesiems, gyvenantiems USSR į puikiausius kuror
tus Sovietą Sąjungoje;
Jų vaizdai išstatyti Podarogifts, Ine. Parodų Salėje. 
Rašykite, skambinkite, reikalaukite informacijų iš 
PoGairtigifts. Ine. — vjefiJiit®!“- fmisog J..\.V —se, turin
čios specialę sutartį su V /O “V nešposvlt org“ išpiklyti 
dovanų užsakymus Jūsų giminėms USSR.

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South 
NewYork, N.Y. 10003 
Telefonas: 212 - 228-9547

ir pianistei Aldonai Kepa-
o x i- i - u-i’ * laitei- Diriguoja pats komp.Be to, apylinkėse bilietus _ . , . į

pl&iind * i Danus Lapinskas.

Antanas Daukantas. 187
Laimėta prieš M-I.T.

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos šachmatų komanda 
praeitą penktadienį parsi
vežė naują laimėjimą, įvei
kusi 1064-65 metų Metropo-

Webster Avė., Cambridge, 
tel. KI 7-8533,

Adomas Tumas, 42 Cha- 
pel St., Norwood. Mass-, tel. 
762-7628.

Petras Viščinis, 173 Ar

Kovo 15 d. Jordan Hali' 
smuikininko I. Vasyliūno 
koncertas.

litan lygos.čempionus M.LT. į thur St., Brockton, Mass-, 
tel. J U 6-7209.santykiu 3-1 su viena ne- 

i baigta partija- Pergales pel
nė taip pat Boylstono ir .
Harvardo komandos. Lygos !us «a!‘ •p'“’?“- P**kam-

Kovo 25 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali Pabaltiečių Dr- 
jos rengiamas estės mezzo- 
soprano Irene I>oosberą kon- 

Ir kiti bilietų platintojai certas.

KIEKVIENAM MCSŲ BIČIULIUI. SURADUSIAM BENT 
VIENĄ NAUJĄ METINI "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 

KAINA $2.50.
O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO

RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME-

lentelė dabar tokia: 
Boylston 8-1 
Lietuviai 6V2-21/, 
Harvard 6-3 
M.I.T. 3Vj-4y2 
Cambridge II 3-4 
Cambridge I 2-5 
Lincoln 0-7

binus kuriuo čia nurodytų 
telefonu.

♦ * *

Balandžio 1 d. 8:30 vai.'
Malonėkite bilietus įsigyti vak. Jordan Hali Pabaltiečių 

iš anksto, nes rengėjam rei- Dr-jos rengiamas latvio ba Į RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ 1Ė ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
kia iš anksto apmokėti dide- ritono Janis Klavins kon- PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$0.00:pmokėt
les simfoninio orkestro ir ki- certas 
tas išlaidas.

Atsiminkite, kad šiame
Tarpklubinės varžybos ar- koncerte dar dalyvauja dvi 

solistės:tėja prie pabaigos. Beliko 
trejos rungtynės, kuriose tu
rės susitikti tarpusavy visos 
keturios pirmaujančios ko
mandos, kirsdamos viena ki
tą.

Geras lietuvių šachmati
ninkų pasirodymas ir jų iš
kilimas į pirmaujančiųjų ei
les visame Bostone randa at
garsio mūsų visuomenėje.
Nuoširdūs linkėjimai ištver- , „
ti yra gauti iš kan. Felikso Laf?„ir; Menard Gertler, o
Kapočiaus. Chicago, III.,

įžymios solistes: pianiste 
Aldona Kepalaitė ir daini
ninkė Aldona Stempužienė.

Tai labai reta tokio lygio
meninė šventė!

VISIEMS REIKALINGA 
KNYGA

Širdies priepuoliai- Ją pa
šė dr. Menard Gertler, o 

jai įvadą — garsus širdies li-

Balandžio 30 d. 7:30 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos III aukšto salėje 
Bostono modernaus teatro 

i trupė. Beatričės Kerbelienės 
vadovaujama, vaidina T. 
Welderio 3 v
su miestelis“.

ST. KAIRIO "UETU V A BUDO“ ir "TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir "PENKTIEJI METAI“ 
NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI "KELEIVI“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR I SEPTINTĄJĄ 
DESIMTJ ĮŽENGĘS

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
Svarbu* leidinys jūsų sveikatos apsaugai 

Jūs galite pramatyti savo širdies priepuolį ir jo išvengti.
Tokio vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos nau- 

Bostono jausios mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivystymą 
Sambūrio ir apsisaugojimą nuo jų. Ji, anot autoriaus žodžių, suteiks 

Į skaitytojams ramybę ir paguodą.
Knygos kaina $3.75.
Užsakymus siųsti leidėjo vardu: Mr. B. Gražulis, 

2546 Lorain Avė-, CIeveland, Ohio 44113.

dramą ”Mū-j

Gegužės 15 d 
Lietuvių Dramos 
vaidinimo premjera.

* »
kun. Mvkolo Vembrės, spee.al.stas dr. Paul 
Brockton. Mass. (priedo dar JVhlte' ginama.,
$5). Kita penkinė Rauta iš ka,p Rai, pramatyti savo sir- 
„iJinin Saehma.,, nnoselėto- dleS Pnepuol) „ JO .SVengt,.vietinio šachmatų puoselėto
jo Juozo Vembrės. Kaina $3.75.

Gegužės 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečiu Dr-jos III 
aukšto salėje Mišraus choro 
koncertas-banketas.

Bostone šia knygą galite gauti 
Justiną Vaičaitį.

'Keleivyje** ir pas

t



Potlapit aštuntas KELEIVIS, >0. BOSTON Nr. 9, 1966 m. kovo 2 d.

Daina Kultūros klube Šokėjams buvo karšta

Vietines žinios
Choro blynai

Bostono Mišrus Choras,

Garsioji Kaziuko mugė 

jau čia pat
Bostono skautai kiekvie-

Pokalbis modernios muzikos 

temomis

Modernioji muzika, kaip
nais metais mosią Kaziuko ir dailė, šiais laikais pažadi- 
mugę. Šiais metais tokia na daug skirtingų nuomonių 
mugė Įvyks sekmadienį, ko- ir ginčų ne tik tarp šio me- 
vo 6 d. Lietuvių Piliečių no profesionalų, bet dar 
Draugijos III aukšto salėje.

Praeitą šeštadienį Bosto- rugiapiute
no Lietuvių Kultūros klube Onos Ivaškienės vadovau-: į?1??1?. vad°\auJa Julius 
vieonia iš New Yorko operos jamam tautinių šokių sam-, * R reDeticiioa. tai vra
l^skaiti^^kalb^'o'ap^lie” bŪriUi praeiU " buv° -ka^ ff&T b?t 
tuvių liaudies dainas, pa^z- labai kaista Antradieni te- Kazanei jos Vasiliauskienės

džiams iu visa eile oadai- levizlJ°Je filmavo mazuo- gardžių Lzgavemų blynų ir ams jų visą euę padai .. para.

dieni 1 vai. kanalas 4 —Big laisvai jau be vadovo
Brothers programoje. komandos padainuoti, pasi-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

Iš BOSTONO I LETUVĄ

kitu* Rusijos okupuotus

Mugė atidaroma 11:30 
vai., pietūs už 1.50 dol. —
12:30 valandą. Nevalgykite 
namie — mugėje pietus pa- dai virškina. Čia reikia nau

Peter Maksvytis
Carpenter A Buildsr 
926 E. Feerth SL,

fla.

nuodą ma. Ji iškėlė musų 
liaudies dainų didelę meni
nę vertę, savųjų ir kitatau
čių apie jas pasakytus žo
džius, jų nepaprastą melo
dingumą ir skirtingumus at-

Treciadienį jie šoko Žie-
zmoneu.

Choras nori augti,

daugiau tarp publikos. Tai skirose Lietuvos srityse-
ir nenuostabu, nes žmogaus v. Jonuškaitė-Leskaitienė 
ausys, kaip ir skilvis, ne vi
sus naujus patiekalus vieno-

. . ______________ tobu-
mos šventėje, ketvirtadienį Ietį, visur medžioja nau- 
toje pačioje šventėje šoko jų narių. Sunku jų rasti, bet 
Onos Ivaškienės paruošti šiame pobūvy jau tokie nau- 

puiki mūsų liaudies Kennebunk Port gimnazijos ji nariai buvo J. Pusvaškis,

gamins geriausios Bostono jų meno dalykų gilesnio pa- t°ja, bene pirmoji dar ne- 
č^imivinVaei žinimn ir laikn nrie iu nri- Driklausomvbės Dradžioip

yra _
dainų atlikėja ir populiarin- mokiniai, o penktadienį jos 

sambūrio vyresnieji.
šeimininkės!

Mugės atidaryme daly
vaus miško žvėrys, o pavil
jonuose galėsite įasti įvai-

žinimo ir laiko prie jų pri 
prasti-

Daug kam įvairių klausi
mu gaii kilti ir pasitinkant

priklausomybės pradžioje 
jas savo kancertuos daina-

Platkauskiai-
Choias dalyvavo abiejose 

dainų šventėse, jis dalyvaus 
ir šią vasarą Chicagoje ren
giamoje treciojoj šventėj.

Visi atkreipė į save žiūro
vų ypatingą dėmesį, bet y- 
pač didelį pasisekimą turėjo kelionei į tą šventę reikia 
mažieji. Juos vakare, rėkia- nemažai lėšų, todėl gegužės 
muojant šventę, parodė ir 22 d. choras rengia koncer-

garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vai. vak* 

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127

Tet 268*0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų samų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite viaadoa iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-333®

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E Sixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645 į

oooooooeeooeeoooooeece

vusi užsienyje, propaguoda-
. . , • , —- »•..................r__________ ma lietuvių kultūros verty-

nausių dovanų, kaip kerą- komp Dariaus Lapinsko bes.
mikos, gintaro, medžio aro-i konce! tą kuiis į vyks Jordan - . . , . „ ta - banketą kuri reikia ti-
žrnių .auduių ir kt. ! Hali kovo 12 d Glaudes- ."^mirštama lais- televizijoje. o kitą dieną Re- Stipriai

Veiks laimes suliniai ir ki- „iam kontaktui tarp kiaušy-M oper<*i “A1®: cord American išspausdino arems P
tos prašmatnybės. Loterijai t0- ^^,-0 užmegzti šį buvo publikos nuo&iniziai puslapio dydžio nuotrauką.
leidžiama siuvamoji mašina, šešta.dieni kovo 5 d Tauti- įtikta ir palydėta aplodis- j Choro vadovas J. Gaide-

_ ---------- ----------- ’ • mentais. Sekmadienį dalis šokėjų jįs yra parašęs operą „Danu-radijo aparatas ir prosas.
„Grybų karą“ su jaunai

siais artistais stato Paulina 
Kaivaitienė. Vaidinimo pra
džia 3:30 vai.

Atėję nieko neprarasite— 
įėjimas veltui.

Visus kviečiame atvykti.
Rengėjai 

Grįžo Stapulioniai

nės S-gos namuose, So. Bos
tone, rengiamas viešas po
kalbis muzikos temomis. Čia 
dalyvaus Darius Lapinskas 
ir solistė Aldona Stempužie- 
nė. kuri iliustracijai padai
nuos ir keletą dainų. Kvie
čiami visi, o ypač D. La
pinsko koncerto rėmėjai- 

Pradžia lygiai 7 vai. vaka-

tę“. žodžiai St. Santvaro. 
Ją Chicagoje rengiasi pasta
tyti 1968 m-, bet choras rim
tai galvoja Bostone ją paro
dyti anksčiau. Reikia nuošir
džiai palinkėti, kad tas su
manymas būtų įvykdytas. 

Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo Bet tai priklausys nuo Bos- 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei tono lietuvių visuomenės

Praeitą sekmadienį ji da- dąlyvavo Nonvoode rengto 
lyvavo Moterų Klubų Fede- Vasario 16-sios minėjimo 
racijos susirinkime. J programoje.

Trans-Atlantic Travel

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau- 

greitai ir sąžiningai, 
nueina greitai ir

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

Dantų gydytoja Genė ir ro- 
Antanas Stapulioniai grįžo ši pokalbį globoja Kultū-
Floridoje praleidę 
atostogas.

Dantų gydytoja G. Stapu 
lionienė vėl pradėjo priimi
nėti ligonius. ..

Vėl išmušė langą

Pabrangs taksiai Praeitą savaitę vidurdie-
Bostono taksiai reikalau- nį vėl išmušė J. Vaičaičio į- 

ja pakelti važiuotės tarifus, staigos Broadway gatvėje 
kurie čia ir taip didesni, ne
gu kituose miestuose. Pav..

žiemos rįniams Subatvakariams 
Rengti Komisija.

reikalingus dokumentus į visus pasaulio 
į Lietuvą.

Kartu yra
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. 
PODAROGIFTS SKYRIUS

kraštus ir

390 West BROADWAY, So. Boston, Mass. 02127. 
TeLAN 8-8764

langą-Paaiškėjo, kad tai pa-J Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų
^are, 135 ,aSTU°’ siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.

New Yorke mokame $1 uz jau bene porą kartų tą paų 
tokį atstumą, už kurį Bosto
ne tenka mokėti apie pus
antro dolerio.

jeigu ji rems — „Danutę4 
Bostone pamatysime.

Naujos Akėčios

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

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

Vedėja B. Sviklienė

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

ė*********************************

langa buvo išdaužęs. Jis ir, RAIBIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR Į 90S 
kitiems tokių nuostolių yra KT‘ GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MCSŲ IŠTAIGOJE. I Ji veikia
padaręs. Už tai jis buvo kur Ta»P P** priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts,, j

Ar jų prašymas bus vai- reikiant teismo uždarytas, Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems »
džios patenkintas, dar suži- bet iš ten, kaip „pasveikęs“, radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge- •
nosnr.e. prieš laiką išleistas.

«o*oeeee«eo*«Me»*eee***ee*«**»e**«««««*«««««********************e****>
i

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

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

Telefonas: 268-6030

i
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu. 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių • 
katalogų. PERSIUNČIAME PINIGUS

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MUSŲ ĮSTAIGA SĄMNIN-H 

GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JŪSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. <L

Vedėja ALDONA ADOMONIS

PARDUODAMA 
jnaigln krautuvė 

’V ariety“ 
Dorchester Avė. 

eikia pau 30 metų, turi 
daug pirkėjų. Parduodama 
dėl savininko senatvės. 

Kreiptis į savininką 
Antaną Davulį 

908 Dorchester Avė, 
Dorchester. Mass.

Tel. 436 1732

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

♦ Draudžiame nuo polio, viso- 
jldų kitokių ligų fe auu Bvisi-
♦ mių (ugnis, audra ir kt.) ..
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jutim of O-ePeaee—Constable 

598 E. Broadvay
So. Boston 27, Mass.

Tet AN 8-1761 ir AN 8-2488

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie* 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka

•p —m ntlU7llra oir &uiuuuuucu, muauio, vm
nos ir Magdutės pasaka.

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

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204 
FORTŪNA FUEL CO.

467 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON ♦ FAIRLANE 

FORD TRVCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
VVEST ROXBURY

Ketvirtis & Co.
JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai

i I RApentimrai taisome laikrodžiu*

Dažau ir Taisau i
5 Namus iš lauko ir viduje, e 
* Lipdau popierius ir taisau

viską, ką pataisyti reikia. "• 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.

Tet AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir į ven tadieniais 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Maas.379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

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

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ - 
KLLTCRIN* RADUO PROGRAMAI

Sekmadieniais 8-9 ▼at ryta 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105-7 megaciklu 
IS WK0X, Framingham, Maaa. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON 18, MASS. 

TaL JUniper 6-7209

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

* Lietavia Gydytojas ir Chirariaa 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

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

TEL. AN 8-2712 
'Namai ir Čkis:
287 Concord Rd„ Billerica, Maaa. 

TEL. MO 3-2948

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vahstaa, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistiną.

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

882 a W. Drenduay, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTON. 
Tslefe—s AN 8-6026 

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vat v^

A. J. NAMAKSY H
Real Esteto & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

Flood Sąuare 
Hardieare Co.
Bariainkaa N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MAS8. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Datai 
Popteroa Sienoms 

Stiklas Langams
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plamberiams

t




