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Gana varo lauk apsėdusias1 
komunistines erkes

Naujoji Ganos vyriausybė veja iš krašto svetimus 
komunistus. Buvęs diktatorius dar smarkauja.

Nuverstasis Ganos dikta
torius Kwame Nkrumah, 
pats būdamas raudona', per 
9 metus prisikvietė gana di
deli skaičių visokio „amato“ 
žmonių iš Sovietų Sąjungos, 
Kinijos ir Rytų Vokietijos. 
Diktatorių nuvertus (net jo-

bisinijos sostinėje įvykusion 
Afrikos vienybės organizaci
jos konferencijon atvyko

Sosto netekęs Ganos diktatorius 
Kwame Nkrumah.

Sirijos ministeris pirm. Salah 
Bitar, kurj neseniai nuvertė jau
nieji kariai.
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Indonezijoje studentai nerimsta dėl to, kad prezidentas Šokamo vėl nori prikelti komunistus, kurie 
po nepavykusio sukilimo buvo visai priblokšti. Paveiksle matome, kaip kariai tikrina tarnauto
jus, einančius j tarnybą netoli prezidento rūmų.

Anglija keičiu Indonezijoje naikina Pavogė sunkvežimį
pinigus komunistus su §58,000

Visur pagrindinis pinigas 
yra dalijamas j šimtą ma
žesnių vienetų: Lietuvoje li
tas turėjo 100 centų, JAV 
doleris — 100 centų, Vokie
tijos markė—100 pfenigių- 
Bet 8 valstybės iki šiol kitaip 
darė. Pav. Anglijos svaras

Nors prez. Sukamo pavy
ko pašalinti krašto apsaugos 
ministerį Nasution, kuris ne
sutiko pakeisti teismo spren
dimų ir paleisti iš kalėjimų 
suimtus komunistus, bet ir 
dabar suimtieji be teismo 
sprendimo nepaleidžiami ir

Lėktuvų nelaimės Japonijoje, 
žuvo 323 žmonės

Japonijoje ištiko nelaimė Kanados, Anglijos ir Japo
nijos bendrovių lėktuvus. Viename jų buvo ekskursantai 
iš Jungtinių Amerikos Valstybių.

didžiulė statula sostinėj Ac- 
cora nuversta, galva numuš
ta, vaikams yra naujas žai
dimo daiktas), iš krašto ve
jami ir visi raudonieji atėjū
nai. Minios šaukia: „Komu
nistai, keliaukite namo!“

Diktatorius Nkrumah pri
vedė kraštą beveik prie 
bankroto. Dabartinė valdžia 
skubiai ieško paskolos. Bet 
savęs diktatorius nepamir
šo. Jis per trumpą laiką su
gebėjo kelis milionus „su
taupyti“. Didelė jo turtų da
lis yra Egipte- (Jis yra vedęs 
egiptietę).

Nkrumah nuvertimas yra 
didelis smūgis komunistam- 
Jis buvo nuverstas, kai buvo 
išvykęs Į Kiniją. Iš ten jis 
nuvyko i Maskvą, kur ji pa
sitiko pats užsienio reikalų 
ministeris. Ir Maskvai gaila 
savo draugo, ir ji gerų žo
džių jam nepašykštėjo, bet 
kokios pagalbos nesiskubina 
duoti.

Dabar Nkrumah yra Gvi
nėjoje (beveik greta Ga
nos),. kurioje šeimininkauja 
panašaus plauko preziden
tas Sekou Ture. Ir jis galvo
ja, kad valstybė tai jis, ką 
nori. tą su ja daro. Todėl jis 
savo sostą užleisiąs 'Nkfru- 
mah. kad šis galėtų būti 
dviejų valstybių — Ganos 
ir Gvinėjos — prezidentas.

Nkrumah dabar dar nenu
rimsta ir tikisi Į Ganos sostą 
sugrįžti, bet to nebus, nes 
Ganos žmonės džiaugiasi 
Nkrumah nusikratę, o jėga, 
kad ir su Gvinėjos pagalba, j 

negalės laimėti, nes pastaro
sios kariuomenė yra kelis 
kartus mažesnė, negu Ga
nos.

Nkrumah nuvertimas įne
šė sąmyšio į visą Afriką. A-

dvi Ganos delegacijos: se
nosios ir naujosios vyriausy
bės. Iš jos pasišalino Gvinė
ja, Mali, Tanzanija, Jungti
nės Arabų Respublikos ir 
Kenya valstybių delegacijos, 
protestuodamos, kad konfe
rencijon priimta Ganos nau
josios vyriausybės delegaci
ja.

Nkrumah buvo nutraukęs 
diplomatinius ryšius su Ang
lija. Dabar tie ryšiai vėl už
megzti.

Bostonas pasiliko
be laikraščių

Pirmadienį sustreikavo ’ 
Bostono laikraščių spausdin- 
tojai ir ekspeditoriai, todėl 
penki laikraščiai nebeišėjo. 
Rašant šiuos žodžius, neži
noma, ar ilgai streikas tęsis. 
(Streikas nepalietė Christi- 
an Science Monitor).

Per paskutiniuosius 9 me
tus tai trečias Bostono laik
raščių streikas. Viso labo šis 
streikas paliečia 5,000 tų 
laikraščių tarnautojų, strei
kininkų tėra tik 1,430, bet 
per piketų eiles niekas nesi
ryžta eiti.

Su 5 unijomis leidėjai su-Į 
sitarė, bet su dviem negalė
jo susitarti. todėl ir streikas 
įvyko.

yijrguo J VUIi i7xx*xxg«g,
o šilingas 12 pensų. Santy
kiuose su kitais kraštais tai 
sudaro daug painiavos, to
dėl pagaliau ir konservaty
vūs anglai nuo 1971 metų 
savo svarą dalins į 100 pensų 
ar centų.

N. Zelandija panašiai pa
keis savo pinigus 1967 m. 
liepos 1 d., Bahama šių metų į 
gegužės 25 d., Fidži 1969 
m. sausio 15 d. ir Zambija— 
1968 metais-

Anglijai savo pinigus pa
keitus 1971 m-, neabejotinai 
panašiai pasielgs ir Airija,! 
Jamaica bei Malawi.

Mirė rusų poetė
Anna Achmatova

Maskvoje mirė įžymi rusų 
poetė Anna Achmatova. 76 
m. amž., kuriai Stalino lai
kais buvo užčiaupta burna, 
ji buvo išmesta ir iš Rašyto
jų Sąjungos. Mat. ji nerašė 
taip. kaip komunistų partija 
norėjo. Poetė didelės įtakos* 
turėjo jaunimui. Pernai Ox- 
fordo universitetas (Angli
joje) jai suteikė garbės dak
taro laipsnį, o Italija jai pa
skyrė aukščiausią premiją 
už jos eilėraščių rinkinį, iš
leistą Romoje.

crAi’nnrlim*xi vukrlzimi
Sakoma, kad po komunis

tų sukilimo spalio mėnesį iki 
vasario galo sunaikinta apie 
200.000 komunistų. Tai ro
do, kaip jie buvo kraštui įky
rėję.

Kongresas paskyrė 
bilionus karui

Senatas 93 balsais prieš 
2, o atstovų rūmai 392 bal
sais prieš 4 paskyrė $4.8 bi- 
liono karui Vietname vesti.

Krašto apsaugos sekreto
rius McNamara pareiškė, 
kad su dabar pakely į Viet
namą esančiais 20,000 ten 
bus 235,000 JAV karių. Tas 
skaičius bus didinamas pa
gal karo vado gen. Westmo- 
reland reikalavimą. Sako
ma, kad generolas iki šių 
metų galo norįs turėti 400,: 
000 vyrų.

Nuo sausio 1 d- iki kovol 
d- Vietname sužeista ar už
mušta 4,300 JAV karių.

Taip atsitiko Brookline, 
Mass. Vairuotojas ir sargy
binis įėjo i krautuvę pinigų 
paimti, sunkvežimį palikę 
gatvėje. Tuo pasinaudojo 
vagis. Jis, sėdęs Į sunkveži
mi, nuvažiavo savo keliais. 
Vėliau sunkvežimis buvo su-
ractac: hot iau hp ninioil.

Sovietai pasiekė 
Venerą

Sovietai paskelbė, kad jų 
lapki ičio 16 d. paleista rake
ta po 106 dienų pasiekė Ve
nerą. Kita buvusi paleista 
lapkričio 12 d., bet ji pralė
kė 15.000 mylių pro šalį-

Amerikos Mariner-2 1962 
metais pralėkdamas pro Ve
nerą atsiuntė nemažai žinių 
apie tą planetą- Jos tempe
ratūra esanti 800 laipsnių

Ottoviani vadovaus
gimdymo kontrolei

Konservatyviausias Vati
kano kardinolas Ottaviani 
vadovaus komisijai, kuri stu
dijuos gimdymo kontrolės 
klausimą. Jos pasisakymas 
bus duotas popiežiui, kuris 
paskelbs, kaip katalikų baž
nyčia žiūri į šį reikalą.

Gen. Taylor patarė
mušti Haiphongą

Buvęs ambasadorius Viet
name gen- Taylor pasiūlė su
bombarduoti Haiphong uos
tą, per kurį Šiaurės Vietna
mas aprūpinamas ir Pietų 
Vietname karui reikalingo
mis medžiagomis. JAV karo 
lėktuvai iki šiol to uosto ne
liečia, kad nebūtų skatinama 
dar daugiau karą išplėsti.

Austrijoje laimėjo
konservatoriai

Sekmadienį parlamento 
rinkimuose konservatoriai 
laimėjo 85 atstovus (turėjo 
81), socialistai 74 (neteko 
2), kiti 6. Komunistai nepra
vedė nė vieno atstovo. Viso 
parlamente yra 165 atstovai. 
Vyriausybė ir toliau bus ko
alicinė, tik socialistams gal 
teks vieną kitą svarbesnę 
ministeriją užleisti konser
vatoriams.

Baisi audra siautė 
vidur, vakaruose I

Vidurinėse vakarų valsty
bėse siautė baisi audra. Vė
jas pūtė 100 mylių greičiu 
per valandą. Kai kur prisni
go 34 coliai. Padaryta daug 
medžiaginių nuostolių, ke
lios dešimtys žmonių žuvo. 
šimtai sužeistų. Pietų Dako- 
toje paskelbta nepaprasta 
padėtis.

Paryžiuje studentai ■
puolė JAV ambasadą

Paryžiuje studentai išdau
žė JAV ambasados langus ir 
aptaškė sienas raudonu, mė
lynu ir juodu rašalu.

Tas klausimas buvo kilęs 
ir bažnyčios vadų suvažiavi
me Vatikane, bet popiežius 
pasiėmė pats tą klausimą nu
spręsti.

D. LAPINSKAS KALBĖS 
PER WBCN RADIJĄ

Pereitą kartą amerikiečių 
radijas davė visą valandą 
lietuviškos muzikos ir pasi
kalbėjimą su komp. Darium 
Lapinsku. Gi šį trečiadienį 
valandėlėje tarp 12:15 ir 1 
vai., greičiausia apie 12:45 
dienos per amerikiečių radi
jo stotį WBCN — FM 104.1 
megaciklų vėl bus duodamas 
pasikalbėjimas su D. Lapins
ku muzikos klausimais ir lie
tuviškų dainų.

Didelės nelaimės įvyko! 
praeitą savaitę Japonijos 
padangėje. Penktadienio 
naktį Kanados lėktuvas 
sprogo nusileidęs Japonijos 
sostinės Tokio aerodrome. 
Iš 72 jame buvusių žmo
nių žuvo 64.

šeštadienį Anglijos bend
rovės lėktuvas sprogo skris
damas virš Fuji ugniakalnio 
(12,388 pėdų aukščio) 40 
mylių nuo sostinės. Žuvo visi 
jame buvę 124 žmonės. Jų 
tarpe ir T hermo King bend
rovės iš Minneapolio parda
vėjų ir jų šeimų ekskursijos 
75 nariai.

Tuo būdu per vieną parą 
tose dviejose lėktuvų nelai
mėse žuvo 188 asmenys.

Be jų, žuvo du japonų ka
riai, kurių helikopteris nu
krito į jūrą. Tas helikopte
ris ieškojo vasario 4 d. To
kio įlankoje nuskendusių 
133 asmenį}, kai su jais Ja
ponijos bendrovės lėktuvas 
nusileido į jūrą.

Taigi tose keturiose lėk
tuvų nelaimėse žuvo 323 as
menys.

Čia primintina, kad di
džiausia -lėktuvų nelaimė į- 
vyko 1960 m. ruodžio 16 d- 
virš Staten Island (prie New 
Yorko), dviem lėktuvam su
sidūrus- Tada žuvo 134 as
menys (iš jų 7 buvę žemėj). 
Vasario 4 d. įvykusioji Japo
nijoj nelaimė žmonių aukų 
skaičiumi yra antroji—133 
asmenys.

Dar galima paminėti šias 
didžiąsias lėktuvų nelaimes: 
1962 m. birželio 3 d. Pary
žiaus aerodrome žuvo 130 
asmenų, 1953 m. birželio 18 
d. Tokio aerodrome žuvo 
129 asmenys, 1956 m. birže
lio 30 d. virš Grand Cayon 
(JAV) žuvo 128 asmenys.

Ir Mass. turi
apyvartos mokestį

Mass. gubernatorius 7 
kartus siūlė seimeliui apy
vartos (sales) mokestį, še
šis kartus jis buvo atmestas, 
bet septintąjį kartą guberna
torius laimėjo. Taigi, Mass. 
valstija bus jau 42-ji su apy
vartos mokesčiu- Manoma, 
kad jo bus per metus gauta 
180 milionų. dolerių-

Svaigiesiems gėralams ir 
rūkalams jis jau taikomas 
nuo praeito ketvirtadienio, o 
kitiems dalykams nuo ba
landžio 1 d.

Svaigiesiems gėralams 
mokestis pakeliamas 30%. 
Cigarečių pakeliui 2 centai 
daugiau. Maisto dalykai, 
drabužiai, apavas, vaistai 
pagal receptus ir daug kitų 
prekių tuo mokesčiu neap
dedami.

Britanijos ministeris pirm. Ha
rold Wilson su savo žmona, ką 
tik paskelbęs parlamento rinki
mas.

Charlie Chaplin, 76 m. amž., dar 
dalyvauja Londone gaminamam 
filme kartu su tokiais aktoriais, 
kaip Marlon Brando ir Sophia 
Loren.

Candace Mossler. kuri su savo 
brolvaikiu Melvin Powers Mia
mi. Fla., teisiama už Candace 
vyro milionieriaus nužudymą. 
Prisiekusiųjų teismas po 16 vaL 
33 min. tarimosi, juos išteisino.



Pusią ui? įnirai
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laisvė ir vienuoliai Visuos JAV kan»«

Iki I pasaul. karo .... 193,854
I- me pasaul. kare .. 50,510
II- me pasauk kare....275.338
Korėjos kare .............  30.350

Iš viso ...................  550.052!

Mūsų spaudoje neseniai nuskambėjo žinia apie ne
paprastą šių dienų spaudoje Įvyki: marijonų vienuolių 
laikraštis " Draugas“ sudeginęs savo kultūrinį priedą.

Faktu, kad pats leidėjas savo leidinį sunaikino, ne- Potvark* mis į - 
būtų ko domėtis. Tai leidėjų biznis. Bet įdomu, kodėl tai ų ni5rainr
padaryta. Pasirodo, vyriausias laikraščio cenzorius, jau
priedą išspausdinus, tepastebėjo jame "kramolą“.

Tą "kremo lą“ jis pamatė savo nuolatinio bendra
darbio Jono Šoliūno straipsnyje ”Ar jaučiame pavojų su- 
masėti?“ O iš tikrųjų jame nieko baisaus neparašyta. Yra 
jame ir teisingų ir neteisingu minčių.* *■ a c C t'* *^«*M**kv^ ji<j

Neteisinga, kad senimas, esą, nori jaunimą nukreipti daug tokių, kurie nekreipia 
”pasiūt{x»lkės" keliu, ji "paversti tik pilka gatvės deraons- nė mažiausio dėmesio, ir dėl 
trantų minia To joks senimas nebandė. Priešingai, pats to įvyksta daug sužalojimų 
jaunimas yra linkęs į triukšmingus veiksmus. Kartas nuo ir saužudysčių.
karto jie ir reikalingi. Reikalinga buvo ir lapkričio 13 d. Potvarkių yra labai daug, 
demonstracija. Ypač šiame krašte reikalinga ir į gatvę su miestai ir miesteliai turi sa- 
savo skundu išeiti. Į vo Potvarkius, valstijos sa-

Bet J. Šoliūnas teisingai rašo, kad ir tame kelyje yra v?’ ° fedela^ne va’d®ia taip- 
pavojaus. Jis teisingai sako, kad vien demonstracijų ne- ^1faV9i’-ir- a^ey 
pakanka. Jis susirūpinęs, kad jaunimas neįprastų į tokius prieštarauja.V16m ienasj
trukšmą sukeliančius veiksmus ir nesirūpintų kitais kovos l0> kiekvienoje valsti-'
dėl laisvės būdais- joje automobilio vairuoto-

Kas čia "kramoliška"? Kas čia bloga? Ar tie klausi- jas privalo turėti specialų 
mai nesvastytini rimtai? Ar kitame "Draugo“ priede ne- leidimą. Kai kuriose valsti- 
būtų buvę galima J. Šoliūną į miltus sumalti, jei kas to jose kasmet peržiūri tuos 
būtų norėjęs? Tada būtų buvę visiems skaitytojams nau- leidimus ir patikrina vairuo- 
dos, nes būtų išaiškėjusi tiesa. tojo sveikatą: akis, ausis ir

Bet vienuoliui cenzoriui tas nerūpi. Jam straipsnis kitas kūno dalis. Betgi yra ir 
pasirodė ’kramoliškas“. ir todėl davė įsakymą visą leidinį tokių valstijų ( Havajuose), 
sunaikinti- Laisva mintis, laisvas klausimo svarstymas jo . . Jaunti°lis 15 metų (ber- 
crreeenims svetimi m.u*as ar meršaitė) gauna

Seniau tokie svetimus raštus degino. l‘^X. Z‘™i™tojaš jS
blogesni .aikai tenka net >a\uosius deginti tik įs hai- vjg^ amžių nebūna tikrina- 
mės, kad nereikėtų klausimo laisvai svarstyti. mi tikrai vairuotojų, f

Daug pelėsių tebėra tokių vienuolių cenzorių galvoje, kurie gyvena ilgiau negu vi- 
ir dar reikės stiprių vėjų, kol tie pelėsiai bus iš ten išpūsti, durkis, menkai temato, kiti 

visai negirdi ir jau turi tik 
vieną koją bei ranką, o vis 

* dar kai kada "lipa“ vidury š 
kelio savais reikalais. Tokie • ■ 
ir panašūs vairuotojai vieš-

Amerikos oro apsaugos vyriausias štab&s Įsikūrė j-kebuose povojingi ne vien
naujose patalpose — Cheyenne kalno požemy netoli Co- Patys sau' ^t taip pat ir ki-
t _ . ~ -__ - m_____ ,+iaiVvH tiems, kad ir atsargiausiemsi orano springs, ras požeminis Kinaerife pajėgus at«a«*yg 5__ = ° i

Amerikos visi vieškeliai 
nukaišyti potvarkiais auto
mobilių vairuotojams, kokiu 
greičiu važiuoti, kur gaiima 
ii- kur draudžiama apsisuk
ti. Daugumas tų potvarkių 
prisilaiko, betgi yra gana

šitas ’’paukštelis" Joel Šinger suimtas Monrealyje ir 
kaltinamas dalyvavęs Syraeuse. N.Y., banko apiplėšime 
praeito spalio 24 d. Plėšikai pagrobė iš banko $420.000.

Povilui Brazaičiui

2 minutes.

loracio opniTgs. ra? puLeimnre j
net branduolinių bombų sprogimą. Jis yra 470 jardų gra- vai,'u°tojams. 
nito kalno gylyje, štabo patalpoms reikėjo iškasti kalne
urvą. išėmus apie 360,000 kubinių metrų uolos. Štabo 11 ^en’ Kibicoff projektas

pastatų stovi ant plieninių stulpų, kurie galuose turi plie- Connecticut valstijos se
ninęs spiralines spyruokles 4 pėdų aukščio ir 2 pėdų sto- natorius Abe Ribicoff pa- 
rio. Tokia konstrukcija elektronines skaičiavimo mašinas- nrošė įstatymo projektą, ir 
kompiuterius apsaugoja nuo joms žalingų sprogimo su- kongresas ji jau svarsto- Tas 
krėtimų. projektas numato suderinti

POV1LAS BRAZAITIS

kaimo. Jis anksti pradėjo 
savarankiškai sau duoną už
sidirbti, anksti suprato ir 
darbo žmonių vienybės rei
kalą. todėl ir į Lietuvos so
cialistų tarpą jaunas įstojo 
ir 1905 metų sukilime daly
vavo, todėl, nuo žandarų kai
lį gelbstint, teko Lietuvą ap
leisti ii 1912 m. pradėti gy
venimą Amerikoje.

Ir čia jis tuoj įsijungė į so
cialistų sąjūdį, kurio ir šian-

(domi asmenybė

/y

r

ADV- S. BREDES (Briedi.)

Šiemet sueis 40 metų Ste
pono Briedžio advokatūros 
darbo ir 35 metai nuo jo vi
suomeninio darbo lietuvių 
tarpe pradžios.

Adv. St. Bredes —tikras 
brooklynietis lietuvis. 1900 
ir., rugsėjo mėn. 20 d. jis gi
mė Brooklyne ir ten iki šiol 
darbuojasi.

Jo motina yra kulusi iš 
Ašmenos srities, kur lietu
viai, be savo gimtosios kal
bos, vaitojo ir lenkų kalbą. 
Jo motina, nors jau sulau
kusi senyyvo amžiaus, bet i- 
ki šiol judri.

Adv. St Bredes prisidėjo 
ne vien tik praktiškais, bet ir 
teisės patarimais Lietuvių 
Pašalpos Klubo namus per
kant. Jis įsijungė į Nevv Yor
ko Lietuvių Taiybos veiki- 

, mą ii- toje siitvje darbuojasi 
iki šiol. Šiais metais, kaip to 
skyriaus pirmininkas, gra
žiai pravedė Vasario 16-sios 

j —Lietuvos nepriklausomy
bės akto paskelbimo šventę. 
Ta proga tarė keletą labai 
prasmingu žodžių, pabrėž
damas mirtį, kad Vietname 
JAV kariai kartu kovoja ir 
už Lietuvos laisvę.

Adv. St- Blėdžiui nėra 
svetima veikla ir Balfe. St. 
Bredes 1952 m. yra pasiūlęs 
Altui kreiptis į kongresą ir 
prašyti ištirti bolševikų įvyk
dytą smurtą Lietuvoje, tai 
yra — Lietuvos nepriklauso
mybės sužlugdymą. Tas jo 
sumanymas buvo įkūnytas ir 
sudaryta vadinamoji Kers- 
teno komisija.

Ad v. St. Bredes yra uolus 
Amerikos lietuvių socialde
mokratų sąjūdžio naiys ir 
kartu dalyvauja JAV politi
niame gyvenime.

Jau iš seniau adv. St. Bre
des veikia Susivienijime Lie-

Tėvas jau miręs, aukštai- tuviu Amerikoje- Iki šiol jis 
tis nuo Ukmergės- Tėvas dir- buvo išrenkamas į SLA iždo 
bo siuvyklose. Tai ir jo sū- globėjus ir dabar į tas pa
nūs pasuko savo veikimą į čias pareigas kandidatuoja, 
žmones. 1925 m. baigęs tei- SLA veikėjams ir jo na
šių mokyklą ir įsigijęs tei- rjams Bredžio veikimas 

. — - • sę v erstis adv okatūros prak- jr nuopelnai toje srityje
dien neapleidžia. Ir dar kas tika, adv. St. Bredes pradėjo yra geraj žinomi, todėl nea- 
svarbu pažymėti: socialistai darbuotis darbininkų tarpe, bejot’na kad jis ir šį kartą 
ir čia išgyveno didelį sukrė- jiem įvairiai patarnaudamas trinktas nes tai yra
tima kaip prof esionalas advoka- rimtas ir sąžiningas SLA

tas ir kitaip. Čia jis susidūrė vknrdmoa »*• įizilno iz\ vx«x_ 
. . UaiUUVlviaO II UVIU? JV7 IXsu savo tautiečiais lietuviais. ,ys

Pradžioje turėjo sunkumų 'j. asidairvsime> t0. 
su lietuvių kalba- Jų, belan- kiu įmusi ,ietuvi
kvdamas įvairias mokyklas. _ - - „ - -• , *v . . . * musu visuomenineje veiklo-buvo gerokai pamiršęs. Gal - ‘ , , . . ~ ,

- - je nedaug teturime. O juk tiksliau, Stovo seimo ie ios <... & J

timą, daugelis jų pasimetė 
gyvenimo verpetuose, bet 
Povilas sugebėjo nenuslysti 

. , w . į šalį :r visą laiką laikytis de-Beminėdami kitų dažnai mokratinio socialistinio ke- 
nepažistamų asmenų nevi- jj0
suomei ypatingas sukaktis. į>,.g povilas yra ir šiandie 
pamiršome net savo labai Lietuvių Darbininkų Dr-jos

F . j nau vasario zvmų. . L - • Aj.»;i Visų valstijų vairuotojams , Rrayaitis i
Kai kurie pastatai yra 60 pėdų aukščio ir 560 p ų - patvarkymus. Tai bent kiek
T ; - . - - ė,i-»-»^»lioier nvr. nhonTnnvogio. Į juos ieinama dviem tuneliais pro- plieninius vartus. Patvai.Kymys- J ai &ent Kiel 
To. vra Hirhtiniai vandens ežerai, kuriuose katastrofų kiekį.

r'~*.—d?’v. Lietuvių Darbininkų Dr-jos tiksliau, Stovo šeimoje jos a,U^.artimo bičiulio tikrai reiks- centrc valdybos narvs, Ame- nebuvo pakankamai pramo- leuvybesli įmasatei-
mmgą sukakti: pamiršome, t c--J-u---- n , A . . K ik,™ —i-—

’ kad vasai

J. ---- r-------------------- -
Ten požemyje yra dirbtiniai vandens ežerai, kuriuose t *

telpa penki su puse miliono galioną vandens. Cisternose jektas ^nerieiaži ^>rO" 
yra didelis kiekis degalų, žodžiu, ten yra visko, kad apie kritikos ^tuvŽ^Ribicoffo 
300 štabo narių galėtų gyventi be ryšio su kitu pasauliu. projektas, matyti, be dide ^raz

Štabe svarbiausią vaidmenį vaidina 13 kompiuterių, lių kliūčių sparčiai slenka'?nas, 3-muins’ Keleivy nuo- 
kurie gali spręsti 12 mil- uždavinių. Jų veikimo greitis ne- per tuos kritikos koštuvus ir 
apsakomas. Kokiam nors lekiančiam daiktui pasirodžius spėjama lengvai praeis per 
radare, kuris įrengtas kur nors Grenlandijoje, Anglijoje^ kongresą- - -•

, -............. «« m i tai ueiuvių, o venau ir anglų. n‘-knjgos priklauso ir įvairioms kitoms Todėl St. Bredžiui. kaip ir
lietuvių organizacijoms — tūkstančiams anais metais Adv- Steponas Bredes yra Dideliam keleiviečių, dai - SLA kuopai, So. Bostono L.; kitų jo padėties jaunuolių, j tas. kuris į lietuvių veikimą

biečių, socialistų būriui P. pjj Į)r.jai jr kt. Jis Alto sky- nebuvo kur gerai savo gim- atėjo ne kitų maldaujamas,
Brazaičio vardas nėra sveti- riam spkr#»tnrin« Tie —i-*- i-ix---- >—• -t-

80-jį lapą.

radare kuris ircnfftss kur nors ■■■■g j \Alaskoje ar šiurėTLnadoje, „ pači, sekundę pasirodo prijjū,^ d„o ^aS'^ėeki^

jis ir štabo ekrane- ... . - z----v---c
Kompiuteris tuoj nustato daikto prigimtį, skridimo ei<los, bus įsteigtas dar 

.............. t- ----- X vienas biurokratu lizdas ku-

-------------------o---------------- , » €--------------------- --—

tosios kalbos išmokti. O tie, bet pats. kitų nekviečiamas. 
. . iciuiin, iuiuul. ne vieno ge- kurie vėlesniais metais jos Atėjo į tarpą tų. iš kurių yra

• antlems’ vpatin- resnio lietuvių parengimo— pramoksta, vistiek jau netu- kilę jo tėvai. įsijungė į savo 
gai brangus. Ii ne dėl to. kad koncerto, vaidinimo ar šiaip ri geros tarenos. Iš jaunų tautiečių veikimą ne dėl tuš- 
jis, būdamas Keleivio pati- pobūvio naudingam reika- dienų vartojant vien anglų čios garbės ar asmeninės 
ketinių iždininkas. , mums juj. Įvairių aukų sąrašuose kalbą, kalbos padargai taip naudos, bet iš pašaukimo ir

l iaus sekretorius. Jis neap
leidžia, turbūt, nė vieno ge-

rasite vis jo pavardę, kad mes ji galime prisišauk- Jis i mūsų kolonijos va
ri kiekvienu netikėtu būtinu dus nereiškia pretenzijų, jis_________ —„ viunachinmkrati, ku .......ncimeM. uuuhu dus nereiškia pretenzijų, jis. -v; • o-,Hmus nuostolius ir vieI?a' biurokratų nzdao. reikalu, kokių kiekvienoje i- nee-alvoia esąs tos koloniioskryptį, laiką iki pataikymo 1 taikini, galimu, nuos perd pasitaiko. O £1 «

tt.. ir siūlo apsaugos būdus. ame 120 hmm «n Ha,i<rvhp 1tt., ir siūlo apsaugos būdus. apie 120 biurų su daugybe
Prie ekrano sėdinčiam karininkui pakanka paspausti j tarnautojų, kurie praryjaV*«l -L—L. L. - - _ JS

vieną iš tūkstančių mygtukų, ir jis tuoj ekrane pamatys 
tiksliai nurodytą vietą kame nors toli vandenyne sargy
boje esančio Amerikos lėktuvo.

Jei pasirodytų, kad lekiantis daiktas yra priešo pa
leistas ir į Ameriką taikomas, tai nuo jo pastebėjimo iki 
pranešimo prezidentui tetruks tik 30 sekundžių. Taigi A- 
merikos raketos iš požeminių šulinių gali būti paleistos 
per 2-3 minutes, priešo raketoms iššovus.

Amerika yra pasiruošusi priešą atremti. Tai žino ir 
priešas. O tai yra ir taikos garantija.

IŠ TOUMV JŲ HAWAjy
A. JENKINS, HatrajaoM 

GILTINE PIAUNA AMERIKOS ŽMONES

staigoje neretai pasitaiko, u didelis stulpas, bet jį pažįs- 
Povilas turi. kaip sakoma, tantieji neabejoja, kad Povi- 
auksines rankas — jos daug jas yra stiprus mūsų visuo- 
ką sugeba, todėl ir ūkiškame meninių rūmų spyris, be ku- 

jos daug Padeda’ rio ir didžiausios kolonos SmetimaFs^ffitos k Ke’ Be Povilo ir

įeivio Įstaigai. jam panašių paramos musų
Povilas tos paslaugos ne- visuomeniniai rūmai atrody- 

sigaili. Jis visuomet pasi- tų lyg pastatvti ant smėlio, 
ruošęs pagelbėti, — ir rytą, j devintąją dešimtį P°vi-
ir vakarą, ir šilta ir šalta e- Įžengė dar tam amžiui 
sant. lr visuomet su gera gerOs sveikatos. Nuoširdžiai 
nuotaika. Visuomet malonu jam linkime dar ilgai būti 
su tokiu žmogum bendrauti, sveikam, darbingam ir geros 

Drg- Povilas Brazaitis yra nuotaikos-
grišk&būdietis iš Barzdų j. Vanaga*

jau virš 13 bilionų dolerių. 
Į Betgi tokia kritika nėra rim-

ninkai nurodo, kad automo
bilių nelaimėse, be vieno ir 
pusės miliono gyvybių, pra
ryjama trigubai bilionų do
lerių. kiek visi tie biurai at
sieina išlaikyti. Naujas bi
lius numato įsteigti viduri
nėse mokyklose specialius 
kursus, kur bus mokomi jau
nuoliai vairuoti ir, tik išlai
kę egzaminus, gaus leidimą 
vairuoti mašiną.

suauga, kad jau sunku visai noro saviems padėti, 
taisyklingai sava ar kita ku- Beje. nepamirština, kad 
ria kalba kalbėti. nuo pat Komiteto Dariaus ir

Bet St. Bredes, darbuoda- Girėno Paminklui Statyti 
masis tarp lietuvių, ir lie- įsikūrimo, bene prieš 19 me- 
tuviu kalboje padarė didelę dalyvauja jame ir adv. 
pažangą. St. Bredes. To komiteto pir-

. i . o. o mininku yra šaltis. Komite-Advokato St. Bredzio -k^ .,. rūninasi
veikla lietuvių tarpe plačiai D • Gi ė Q paminPklu ir 
išsišakojusi ir įvairiomis į
progomis Jis nesigraibo ang- 1
lų kalbos, bet drąsiai varto
ja lietuvių kalbą-

prie to paminklo iškilmes.
J. Vile.

Giltinė stovi dieną naktį 
Amerikos keliuose ir nuola
tos šienauja žmonių gyvy
bes. šmėkla nieko nepasi
gaili. ryja visus lygiai: vy- 
į us, moteris, senus, jaunus ir 
visų daugiausia nepilname
čius.—vos tik pražydusį jau
nimu. V’>ais laikais Ameri
kos keliuose žuvo dvigubai 
daugiau, negu visuose ka

ruose, kur Amerika buvo įsi
vėlusi štai draudimo kom
panijų pateikti skaičiai:
Automobilių nelaimoee žuvo
1900—1942  723,688
1943—1946 .......  109,592
1947—1960 ........... 131,420
1951—1954 ............ 181,800
1954—1963..............306.633
Išviso................... 1,453,133

VISIEMS REIKALINGA 
KNYGA

Širdies priepuoliai- Ją pa
rašė dr. Menard Gertler, o 
jai įvadą — garsus širdies li
gų specialistas dr. Paul 
White. Knygoje aiškinama, 
kaip gali pramatyti savo šir
dies priepuolį ir jo išvengti.

Kaina $3.75.

Kas kitur rašoma

buciniam sąjūdžiui, valsty- S. Kairį profesorių, Lietuvos 
bės atkūrimui ir, pagaliau, galės eiti šviečiančiu pavyz- 

! rezistencijai naujajai rusų džiu jaunosioms lietuvių

"VARPAS

PRISIMINĖ
GRAŽIAI 

S T. KAIRį

Esame minėję, kad nese-

Pajaujo, dr. Jurgio Gimbu
to. Juozo Audėno. Henriko 
Blazo ir dr. Jono Puzino.

Dr. J. Pajaujis rašo apie
niai Varpininkų "Filisterių S. Kairio politinę, visuome- 
Dr-ja išleido Varpo žurna- mn§ veiklą. Jis šitaip apibū- 
lo Nr. 6, kuriame, be kitų į- d’na S. Kairį:
domiu straipsnių, yra net 5 'Steponas Kairys buvo 
žinomų asmenų'straipsniai viena? pačių įžymiųjų Ketu- 
apie prieš metus mirusį prof. šviesuolių, vadovavusių 
Steponą Kairį: dr. Juozo tautiniam atgimimui, revo-

v v r
okupacijai. Jo tauri asmeny-

! bė, ryžtingas atsidėjimas vi- 
' suomenės darbui, jo aukšta 
moralė ir didelė ištvermė

kaitoms“.
Visi straipsniai turiningi 

ir Įdomūs tiems, kurie nori 
daugiau žinoti apie tą Įžy- 

miestų kanalizacijos ir van- mųjį žmogų. Todėl mes pa- 
dentiekio pradininką. tariame tą Varpo numerį

J. Audėnas pasakoja apie 
S- Kairio rezistencine veik-

įsigyti. Jo kaina tik $2. o 168 
puslapiuose rasite ir apie. a - r------------— - m apit?

lą, H. Blazas dar prieš mirtį Lietuvos kolchozininkų gy- 
suspėjo parašyti apie S. Kai- veninių, ir apie Lietuvos ru- 
rį Vliko prezidiume 1955-57 sinimą. ir apie Antano Sme- 
metais, o dr. J. Puzinas pa- tonos pabėgimą iš Lietuvos, 
pasakoja apie S. Kairio se- ir daug kitų įdomių straips- 
natvės ir vargo dienas Ame- nių.
rikoje. I ‘ Varpo Nr. 6 galite gauti ir

Dr. J- Gimbutas rašo apie Keleivio administracijoje.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

SLA kuopa
Dar giuodžio mėn. 19 d. 

susirinkime buvo išrinkta- 
peninkta SLA Toronto 236 
kuopos valdyba, kuri parei
gas pasiskirstė sausio 9 d. 
Dabar SLA Toronto kuopos

Toms pareigoms jis ir šie
met išrinktas. -Jis gerai susi
pažinęs su Susivienijimo vei

ką su kitom išlaidom,—bū- -kalais, tad toms pareigoms 
į tų dar antra tiek. Filmą pa- nemariau tinkamas uz kitus- 

gaminti tai ne studentišką Stasio Jokūbaičio išin.ki- 
robaksą surengti... mas j Vykdomąją laryną

butų naudingas tuo, kad tas 
išlinkimo ^UA-.a- paskatintų 
kanadiečius dau.iau domė
tis busi vienijimu. daugiau 
i ji paaaukti narių, nana- 
dieciai Le.uviai jaustų. Kad 

A yia kartu ir Kanados 
etuvių Susivienijimas. 
Aišku, Jokūbaičio išrin- 

‘kie- 
r.uo-

Pr. Bičkienės koncertas

Vasario 5 d- buvo sc-Iistės 
Prudenc-ijos Bičkienės kon
certas. Ji rengė Torontovaldybą sudaro Stasys Joku- skautų tėvų . įmėjų komi- ŠE

.a.’.r. , P»™>n*nkas (nau- tctas [Je( sveikatos šiame Liei 
jai išrinktas) ir kiti perrink- -

nemažai-

Studentu vakaras

Indrelienė. Gruodžio m»ėn 
susirinkime St. Jokūbaitis 
buvo nominuotas Į SLA 
Centro Tarybos iždo globė
jus. Dabar Kanadoje esan- Vasario 5 d. Toronto sta
čios SLA kuopos turėtų pasi- dentai rengė ”Aukso pilies 
darbuoti, kad mūsų kana- vakarą“ vidurmiesty- Prince 

būtų išrinktas.

vietą
kandid.uzą, pa lėkite kryžiu
ką ir tie s kanadiečio Stasio 
Jokūbaičio pavarde.

Senas kanadietis

(lietis

Studentų suvažiavimas 1
Sausio 15 d. buvo Kana

dos lietuvių studentų suva
žiavimas. Be kitų reikalų, 
jie turėjo išspręsti klausimą: 
ar steigti savo Kanados lie
tuvių studentų sąjungą, ar 
priklausyti prie Amerikos 
lietuvių studentų sąjungos. 
Suvažiavimas priėjo išvadą 
susiorganizuoti i Kanados 
Lietuvių Studentų Sąjungą 
su skyriais ten. kuriuose 
miestuose yra
(lentų.

V/CRCES7ER, MASS 

Nepaprastas koncertas
George viešbuty. “Fiesta 
Room“. Apie šio pobūvio 
pasisekimą ar nepasisekimą T p
jokiu žinių neturiu, nes mū-, KomLetZ 
sų studentai eina i neįpras
tas. puošnias vietas ir bran
giai ima už įėjimą. Ten ir 
apsirengti reikia švarku su 
uodega, specialiom kelnėm 
ir batais. Seniau lietuviai 
studentai to nedarė.

Nepriklausomybės 
minėjimas

Vasario 20 d.

Miami, Fla, prie vienos statybos tarp darbininkų kilo 
tikras karas. Jame dalyvavo pora šimtų darbininkų, 
vieni puldami, kiti gindamiesi kumštimis, plaktukais, 
švino vamzdžių gabalais, atsuktuvais, net peiliais. Mat, 
ginčijosi dvi unijos, kuri jų turi teisę Įvesti ten kabelį. 
£eši žmonės buvo nuvežti Į ligoninę. 14 suimta.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
NEW YORKO LIETUVIŲ 

KLUBAI

Spaudos balius
Sausio 22 d. Įvyko ’Tė-

viškės Žiburių“ spaudos ba
lius. Tas savaitraštis tokį 
spaudos balių rengia kas 
metai. Kadangi laikraštis 
katalikiškos pakraipos, tad 
katalikams jis labai naudin
gas ir jų skaitomas, bet jis 
patarnauja ir visiems Kana
dos lietuviams. Dėl to ”Tė-

Central I
lietuvių stu- Technical School auditorijoj 

buvo Vasario 16-sios minė
jimas. Minėjime vyriausias 
svečias kalbėtojas buvo inž. 
V. Adamkavičius.

Menine dali atliko “Var-------- c —I-------ę
po“ ir Prisikėlimo parapijos 
choiai, solistai V. Žemely- 
tė ir Alg. Simanavičius ii 
Toronto tautinių šokių gru
pė “Gintaras“.

SLA Vyk. Tarybos rinkimai

A py lin- 
s Lietuvių Fon

dui Lemti rengia kovo 19 d.

Pielrosfc (Mass.) simfoninio or
kestro dirigentas komp Jeroni- 
raas Kačinskas.

6:39 vai. vak. koncertą Auš-

ir Hermano jau nebėra

apgyventej vietoj Williams- 
burge. Deja. prieš kelerius 
metus pradėjo čia įsigyven
ti po/torikiečiai. Triukšmo 
nemėgstantieji lietuviai tuoj 
iš tos vietos pradėjo kraus
tytis kitur. Lietuvių Piliečių 

, , Klubas su savo namu pasili-
Dabar savo patalpas turi ko vienišas, tik portorikiečių 
1332 Halsey St.. Brooklyne. gausiai lankomas, ir prasi- 
Čia veikia užkandinė su į- dėjo nesusipratimai. Nieko 
vairiais gėlimais. Tose pa- kito nebeliko, kaip nuosa- 
taipose yra erdvi salė, kuri vus namus parduoti portori- 
panaudojama įvairiems susi- kiečiams. Taip ir pasielgta- 
linkiniams ir pramogoms. . ,

. . Deja. netoli to klubo bu-
, Prieš kelerius metus buvo Vo pastatytas Dariaus ir Gi
rdėk apmiręs klubo sporti- lėno paminklas, ir dabar jis 
ninku veikimas. Dabar jis jau likęs be savų tautiečių, 
stipriai atgijo ir reiškiasi į- Nors lietuvių jis nėra pa- 
vairiose sporto šakose, iki miištas ir kasmet liepos 17 
vandens sporto imtinai. j prie j0 surengiamos iškil-

Iš senesnių klubo narių mės mūsų didvyriškiems la- 
veikėjų maža kas beliko gy- kūnams ir tėvynainiams Ai
vų. Be‘kitų, Lietuvių Atletų lanto nugalėtojams prisimin- 
Klubo veikią darbu paremia
Br. Spūdienė. O štai V. Kai- Tokios iškilmės bus ir šie- 
velio veikla buvo prisiminta met surengtos Komiteto Da- 
ir jam buvo įteikta graži ir liaus Girėno Paminklui Sta- 
prasminga dovanėlė — iš- tyti. Taigi, nors ir nelietuvių 

apgyvento j vietoj, komitetas 
su Šalčiu, adv. St. Bredžiu

Atletų klubas

1903 m. vasario 5 d- įsi- 
j kūręs Lietuvių Atletų Kiu- 
bas iki šiol gražiai verčiasi.

graviruota širdis.

Lietuvių Atletų Klubo va-
ir kitais priekyje tą pamink
lą ueliai globoja.

Vk.

Didžiosios šventės 
minėjimas

Lietuvos nepriklausomy-

Neseniai “Keleivy“ buvo galėjo būti 
pranešta, kad gruodžio 22 karininku, 
d. mirė Marija Račiūtė-Her- Aš velionį pažinau 1908 
manienė. buvusi plačiai ži- metais lietuvių socialistų są-i 
noma lietuvių socialistų vei- jūdyje. -Jis buvo gerokai pla
kėja ir moterų organizatorė, silavinęs, baigęs N’evv Yorko 
Dabar sužinojom, kad ryto- Rand School oi Sočiai Scien-

dovybę sudaro jau veik iš
imtinai naujakuriai. Klubo 
pirmininku yra A. Vakselis, 
jo pavaduotoju J. Vilpišaus- 
kas. ižd. I- Galiūnas, proto
kolo sekr. J. Rūtenis. Veikia 
ir judri sporto komisija. Jos 
sekretorius S. Kemeza, or-;
ganizatorius V. Steponis. Gi bės paskelbimo sukaktis bu- 
Lieiuvių Atletų Klulro visų vo paminėta vasario 13 d. 
reikalų vedėjas yra judrusis Gražias kalbas pasakė Y liko 

rusų artilerijos ir nenuilstantis D- Averka. pirmininkas Vaclovas Sidzi- 
Jis ir finansų sekretorius. kaus kas ir Lieiuvos Konsu-

Lietuviu Atletų Klubas y- 
ra Alto rėmėjas ir jo narys.

ros Vartų parapijos saleje.
Su kovo mėn- pradžia Programą atiks ding. komp. sulaukęs 80 metų amžiaus

viškės Žiburių“ spaudos ba- prasidėjo SLA kuopose A- ’^onimo Kačinsko vado- Jiedu en0 jau atskhai
liūs buvo pasisekęs taip, merikoje ir Kanadoje rinki- va mamas Sv. Petro lietuvių jį mivė Mineolos miestelyje

mai i Vykdomąją Tarybą. I aramjos misrus choras ir
Į prezidento ir sekretorės fohstm sopranas D. G. Bun- 
pareigas kandidatuoja tik ir bosas V. Prapuolenis, 
po vieną, todėl jie automa-

kaip i; kiti prieš tai buvę-

Radijo balius

Sausio 29 d. įvyko “Tėvy
nės Prisiminimų“ radijo ba- 
lius-koncertas. Šis balius 
koncertas buvo tuo nepa
prastas. kad minėjo savo lo
ji gimtadienį. Lietuviškos 
radijo valandėlės “Tėvynės 
Prisiminimai“ vedėjas ir sa
vininkas yra Jonas Robertas 
Simanavičius- Tai kultūrin
gas žmogus, dėl to ir jo ra
dijo valandėlė yra įdomi ir 
plačiai lietuvių klausoma.

“Tėvynės Prisiminimų“ 
lietuviška valandėlė atlieka 
labai didelį kultūrinį darbą. 
Jos penkiolikmetinis atžy- 
mėjimas buvo labai sėkmin
gas.

tiškai laikomi išrinktais. 
Tačiau viceprezidento, iž

dininko, iždo globėjų ii 
daktaro kvotėjo pareigoms 
yra daugiau kandidatų.

E- Mikužiūtei kandida

HARTFORD, CONN. 

Gražus Vasario 16-sios 
minėjimas

Tai buvo vasai io 13 d. Iš

jaus dieną mirė ir buvęs jos 
vyras, Charles Hermanas,

listas 
buvo n
Bernotas. Žagaras (Kišo-, 

o jis — Stony Brook, L.I., nas). Rutkus ir kiti. Herma- 
N.Y'- nui vadovaujant, jie sudarė Į

Sužinojome apie tai iš 'maksimalistų-' frakciją iri 
“The Three Viilage Herai- ėmė agituoti už programos 
do“. kurio iškarpą mums at- marumam“. Dėl to būdavo 
siuntė adv. Zuzana šalnienė. su j&v daug ginčų- Bet są

jungai skilus, vieni “maksi
malistai" nuėjo su komunis-

Piliečių klubas
ces mokyklą. Hermanas iš-j Kitoks likimas ištiko Lie- 
ėjo įs jos jau karštas sočia- tuvių Piliečių Klubą, seniau

las Anicetas Simutis, žodžiu 
sveikino tik estų atstovas- 
Raštais sveikino gubernato
rius Rockefeller. šen. Ken
nedy ir Javits, buvęs majo
ras Wagner ir kt.

Meninę dali atliko T.
Socialistų Sąjungoje garsejusi savo veikimu, o Dzikieiiės vadovaujami kan-

daugiau kairesnių: Lajp ,,al ir tarpusaviais gin- klininkai ir VI. Baltrušaičio
čais ir “raudonųjų“ užma- vadovaujamas vyrų choras.
čiomis. ><• _ •• - 1 »1.T. . - v-,- .. i-n , Minėjimui vadovavo AltoLietuvių Piliečių Klubas D • j-- - - • ,- , • .- nirm- adv. Steponas Briedis,įsikūrė seniau lietuvių tirštai1 H .. , 1 , ,c ’

pranešėja buvo Irena ban- 
---------------- r ^ .į danavičiūtė.

Hermanas teoai aprašytas 
kaip aukštos kilmės oajoras.

’ Mierto majoras Lindsey 
sindikatą-su tokiais žmonė- vasario 16 buvo paskelbęs 
mis.- kurie jį apgavo, ir jis Lietuvos nepriklausomybės 
prarado viską, ką turėjo. diena.

Bet gerai mokėdamas Įdomu pastebėti, kad ma- 
anglų kalbą ir mėgdamas joro deklaracijoje yra ir tok- 
spaudą. Hermanas užsidirbo sai sakinys:
pinigų bendradarbiaudamas

ryto buvo pamaldos bažny- kilį iš Latvijos kunigaiks- tais’ 0 klį1 vlsai Pasltrauke- 
' ’ kurias atvyko ir oru- čiu. Jo tėvas buvęs princas su jais ir Hermanas.

-Jis tada dirbo New Y’orke
, cioje. 1 Runas atvyko ir tru- čių. Jo tėvas buvęs princas 

tuojant į įzcurinko vietą, at- ternatorius Demnsey su šei- Kristijonas Jakolovich, 
masirado tuščia vakancija 1 iž

do globėjo pareigas. Norin-

su
kuriuo jungiami ir kiti di- vienoj brokerių firmoj ir te-

— • 1 * --a ik-' • Lietuvių k-lube džiūnai: princas Voinov. nai sužinojo, Kaip buzoje _______ ____________
erų į dvi iždo globėjų vietas buvo iškilmingas susirinki- princas Latuiskij, kunigaiks- daromos ’ stakų“ manipulia- laikraščiuose ir 1921 m. pats 

mas. Kurio meninę programą įjg Zemgalijskij, grovas cijos. iaprastai, susitaria
atliko Jurgio Petkaičio ve- Monte-Riviera ir visa eilė keletas ar keliolika .speku-

yra šeši kandidatai. Į kitas 
vietas po mažiau. Iš viso į 
Vykdomąją Tarybą kandi
datuoja 14 kandidatų. Iš 11 
kandidatu 10 pažįstu asme
niškai. Visi tinka toms pa
reigoms. i kurias kandida-

mišrus choras ir 
tautiniu šokiu šokė-

tuoja. Tie keturi, kurių ne- raštu

rp p
skautų 
jai.

Sveikino estu ir ukrainie
čiu atstovai žodžiu

kitų. liantų ir sudaro tam tikrą
Bet tai dar ne viskas. Gi- sindiKatą, V\ all Streeto žar-

pradėjo leisti “The Brook- 
haven Demokratą“, kūno 
vardą vėliau pakeitė “Can- 
did Democratą“

pažįstu, manau, kad ir jie 
tinkami, nes nariai juo? pa
siūlė.

Esu senesnės kartos kana-
mas B. Pūkelevičiūtės para- dietis, išbuvęs Susi\ ienijimo pat įvto. bet pamaldose 
sytas ir surežisuotas Aukso nariu be pertraukos 25 me- b. susil ipkime žmonių buvo 
žąsies“ spalvotas lietuviškas tus. Taigi Susivienijimui pri- f|ail<y
filmas. Filmas juokingoj klausau ne dėl mados, bet Trečiadieni, vasario 16-ją. 
formoj vaizduoja senų laikų kad jis yra visų lietuvių 01- j ietuvo'-. vėliava nlevėsavo 
tituluotų žmonių gyvenimą, gaizacija. nrje valstybės rūmu.

Aukso žąsis
Sausio 30 d. buvo rodo-

Vaikams filmas savo turiniu šiuose Vykdomosios Ta- 
nesuprantamas, o suaugu- rybos rinkimuose kandida- 
siems, pripratusiems prie te- tuoja i iždo globėjus vienas 
levizijos ir amerikietiškų fil- kanadietis iš Toronto mies- 
mų. “Aukso žąsis“ yra per- to — Stasys Jokūbaitis. Jis 
silpna. Kadangi tai buvo yra 236 kuopos raiys pel

męs IS06 metais, šio simt- gonu vadinamą pool . Į tą Paskutiniais laikais tą 
. ~ . . . mečio pradžioje Hermaras, ’ pool“ jie sudeda pinigų 11 iaikraštį, rodos, valdė jau

L.-tova1 zoc.zar o .atvm! jajęonia baigęs Peterburge superka kurios nors korpo- bet jjermanas vistiek
. Buvo perskaitytas gu- jpžineįijos mokslą daktaro racijos šėrus visus, kiek jame bendradarbiavo. Jis

“Ankstybosios olandų 
Naujojo Amsterdamo (taip 
tada vadinosi Nevv Yorkas. 
Kel. red.) kolonijos vaikus 
klasiku-ių dalykų prieš 301 
metus mokė dr. Alexander 
Carolius Cursius (Kuršius. 
Kel. red.), pirmasis lietuvis, 
atvykęs į Ameriką.“

Taigi, Nevv Yorko miesto 
kartą oficia-

kad jau 1665 
mokytojavo

ventojai jį ne tiktai mėgda- Amerikos mokykloje, 
vo. bet ir gerbdavo kaip la-

bei natO’-iaus t astas. Giažią iaįpanju paskui Kalnų Insti- tik jų yra. 1 ada manipuliuo- turėjo iau užsiauginęs profe-

nės mokslus, o 1914 metais, da juos paraav meu snoii ,
taigi būdamas dar tik 19 tikėdamiesi vėliau galėsią
metų amžiaus, per japonų aipirkii juos pigiau ir gią- baj išmintingą liberalą. Gy-
karą jis buvęs jau rusų ar- žinii, pil kėjams. Bet vendamas Stony Brook
nūjoj artilerijos 1 ,'rw' ‘

Luckįer.e

LAWRENCE, MASS. 
Klaidingai paskelbta

Praeitame numery at-

karininku 
ir. tik apsimesdamas užmuš
tu, išlikęs gyvas

Taigi aišku, kad “Three 
Villagc Heiaidas“ rašo ne
būtus dalykus.

Tie?a, velionis buvo labai

Bet kai
pooi” turi jau visus šėrus jjs įkūrė Brookha-
upii kęs ir pradeda dar dau- ven <’iemokratų klubą, stip-

Inžinierių vadovybė

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sujun

giau juos kelti, tai .•'hoitai j jaj reiškėsi švietimo srityje Nevv Yorko sky 1 iaus va.-
1 - „ i,1 f mn rvU'l/fl . . « 1 « zl»T (1 o c*būna pagauti ii tui i piikti jj. bayQ išrinktas į mokyklų 1966 metams sūdai o
šėrus daug aukštesnėm kai-! komtetą ^ie asmenys: S. Remėza, pil
nom, negu juos paidavė Hermanas buvo latviu kil-
Sindikatas tokiu budu pra-„ , , , . , mės.i’. tikiojijopavardėbu-
lohsta. Sakoma, kad ir buvu- VQ Pvrvinši bet ijetuviškai 

prezidento tevaj, o iu j.g ra^vdav0 — Purvis, o vė-lietuviška filminė naujenv- kelioliką metu ir tiek pat spausdintame aukotojų Al- judins ir gabus. Vis dėlto
bė, ta: abiejuose seansuose metų generalinis organiza- tui sąraše praleistas Jonas angliškas laikraštis be rei-
lankytojų netrūko. torius, prirašęs daugiausia Naikus, kuris aukojo $3, o kalo apsupo jo kilmę viso-

Sako, šį filmą pagaminti nariu į kuopą. Veiklus ir e- kurie parašyti aukoję po $3. • kiais kunigaikščiais ir aukš-
kainavę per $30,000, o skai- nergingas. Kelerius metus pradedant M- Dvarecku, iš tais akademiniais laipsniais, pasidnyti pinigų ir mūsų ru.
čiuojant artistų sugaištą lai- buvo ir kuopos pirmininku. I tikrųjų aukojo po $2.00- į Ir būdamas 19 metų jis ne- Hermanas. Bet jis sudarė

sio
būdu padaięs savo muionus. į jesnjajs ’ajkajs jau jr t0 ne- 

Taigi tokiu būdu mėgino vartojo, vadinosi tik Herma-

S. Michelsonas

mininkas, A. Garbauskas. 
vicepirmininkas. A. Gustai
tis, vicepirminirkas, A. Oš- 
lapas sekretorius, ir A. Vil
činskas. iždininkas-

Adresas: S. Remėza. 47 
Van Siclen Avė.. Brooklvn, 
N. Y. Tel. MI 7-6189.



Puslapis ketvirtas

Iš pavergtos Lietuvos (j
Kandidatai premijoms i
Lenininėms literatūros ir 

meno premijoms gauti iš lie
tuvių kandidatais yra pa
siūlyti skulptorius Juozas 
Mikėnas už darbus "Pirmo
sios kregždės, "Taika“ ir 
"Jauna pianistė“ ir rašyto
jas Mykolas Sluckis už ro
maną "Laiptai į dangų“.

Viso labo kandidatų yra 
kelios dešimtys.

Ką Maskva planuoja 

Lietuvai

Naujajame Sov. S-gos 
penkmečio plane per atei
nančius penkerius metus i 
Lietuvai numatomos tik ke
turios naujos įmonės: dar 
vienas cukraus fabrikas, 
dirbtinės minkštosios odos 
gamykla, putliųjų verpalų 
fabrikas ir žvejybos laivų 
remoiito dirbtuvių dalis. Gi 
šiaip pramonės plėtimo sri
ty numatoma baigti statyti 
bei įrengti jau beveik pasta
tytąsias. jau pradėjusiasj 
veikti įmones, būtent: Elek
trėnų jėgainę, Kėdainių che
mijos kombinatą, kuro apa
ratūros gamyklą Vilniuje, 
televizorių gamyklą Šiau
liuose, šaldytuvų gamyklą 
Alytuje, medvilnės kombi
natą ir trikotažo (mezginių- 
fabriką.

Pramonei ir elektros ga
mybai numatomas tikslas— 
1970 metais gaminti 1-7 kar
to daugiau, negu dabar (t. 
y. vidutiniškai didinant ga
mybą 12% kasmet). Elekt
ros variklių gamybai užda
vinys — padidėti 4 kartus, 
prietaisų ir automatizavimo 
priemonių — daugiau kaip

Mirė dr. V. Burba

Vasario 23 d. Mažeikiuo
se mirė daktaras Vladas 
Burba, 75 m. amžiaus, Ma
žeikių apskrities ligoninės 
steigėjas, ilgametis jos ve
dėjas ir chirurgas nuo 1923 
metų, plačiai apylinkėje ži
nomas gydytojas.

Mažeikiuose paliko jo 
žmona Kotryna, o Chicagoje 
sūnus inž. Kostas su šeima- 
Jiems reiškiame gilią užuo
jautą.

Ir Sniečkus susirūpino 

jaunimu

Lietuvoje šie metai neva
dinami Jaunimo Metais, bet 
jaunimo sąjūdžių atgarsis ir 
Vilniuje girdimas. Pats 
Sniečkus komjaunuolių su
važiavime prabilo:

— Mes negalime pamiršti, 
kad buržuazinė propaganda
dabar iš esmės visą savo 
veiklą daugiausia stengiasi 
nukreipti j jaunimą, stiprina 
savo atakas prieš komjauni
mą.

Ta pačia proga Sniečkus 
įvertino ir išeivijos informa
ciją apie tai, kas dedas Lie
tuvoje:

— Reikia pažymėti, kad 
pastaruoju metu priešiškoji 
propaganda vykdoma žy
miai lanksčiau, negu prieš 
kelel ius metus. Jei anksčiau 
buvo bandoma paprasčiau
siai neigti mūsų laimėjimus 
ir skleisti nepagrįstus gan
dus, tai dabar dažnai jie el
giasi kitaip, žinoma, neatsi
sakydami ir nuo savo senų 
šmeižikiškų metodų. Dabar į 
buržuaziniai nacionalistai' 
jau neneigia visko paeiliui/ 
o daugeli mūsų laimėjimų 
pripažįsta, tačiau aiškina 
juos sau naudinga kryptimi.

Pensijos amžiun žengian
čio Sniečkaus kalboje (sau- 
sio mėnesio pradžioje jau 
įžengė į 64-sius metus) pra
siveržė susirūpinimas jauni
mu. nebe visiškai pasiduo
dančiu kartelei:

— Turime atminti ir tai, 
kad dabartinio jaunimo pa
saulėžiūra, įsitikinimai, pa
žiūros ir būdo bruožai buvo • 
formuojami pokario metais.. 
Jie nepraėjo tos gyvenimo ir j 
kovos mokyklos, kuri teko 
vyresniajai kaitai. Kartais 
jaunimui atrodo, kad mūsų 
milžiniški pasiekimai iško
voti lengvai. O kas lengvai 
gaunama, tas kartais pride
ramai neįvertinama.

Taip išsitaręs, kad jauni
mas kartais prideramai ne
vertina jo ir jo partijos "mil
žiniškų pasiekimų“, Snieč
kus prašyte prašė komsomo- 
lą nenueiti kokiais nors ki
tais keliais:

— Dabar ypatingai svar
bu, kad kiekvienas jaunuo
lis ir mergina brangintų mū-į 
sų vyresniosios kartos iško-l 
vo jimus, būtų įsitikinę mūsų 
santvarkos pranašumu.

Kad dažnai taip nėra, pa
aimanavo ir Kamšalovas, 
svečias iš Maskvos. U..y kštis 
vyresnysis komsomolo va
das:
.. — Neretai jaunuoliai vie
nodai atsižvelgia j visus už
sieniečius. Susidurdami su 
jais savo šalyje arba užsie
nyje, nemato skirtumo tarp 
mums artimų ir klasiniu at
žvilgiu svetimų žmonių- Ir 
neretai tampa bejėgiais bur
žuazinės propagandos aki
vaizdoje. (Elta)

9 XUU r.ditu, auunn^

kaito, trikotažo iki 2 kartų. 
Žemės ūkio gamyboje reika
laujama padidinti tik pieno 
gamybą iki 1.7—1.8 karto ir 
sūrio iki 2—2.1 karto. Pa-j 
brėžtas reikalas didinti linų 
pluošto ir bulvių gamybą.

Plano projektas priimtas 
komunistų partijos centro 
komitete Maskvoje ir bus 
pateiktas partijos suvažia
vimui tvirtinti. Lietuvių 
vaidmuo tuose planuose — 
vykdytai tai ir taip, kaip 
Maskvoje nustatyta. (Elta)

Ką matė Lenkijoje?

Okup. Lietuvos komunistų 
partijos komiteto sekreto
rius pramonės politikos rei
kalams J. Maniušis neseniai 
lankėsi Lenkijoje pasižval
gyti, kaip lenkų komunistai, 
jau daugiau savomis, negu 
maskvinėmis galvomis, tuos 
reikalus tvarko.

Iš Maniušio pasakojimo 
(Tiesa, nr. 34) atrodo, kad 
lenkai labai uoliai pasakojo 
apie save ir neklausė Maniu
šio, ko iš jo patyrimų galėtų 
pasimokyti. Maniušis papa
sakojo, ką girdėjo, nelygin
damas skirtumų, nei girda
mas. nei peikdamas, tik gale 
pridėjo, kad "Mūsų bičiulių 
Lenkijoje patyrimas ekono
miniame darbe... vertas di
delio dėmesio.“

Tarp kitko, Maniušis pa
žymėjo, kad Lenkijos pre
kybos apyvarta su užsieniais 
1964 m. siekė daugiau kaip 
16.6 miliardo (biliono) zlo
tų ir kad iš to skaičiaus 34 
7c apyvartos buvo su Sovie
tų S-ga, 21% su kitomis "so
cialistinėmis šalimis“. Pali
ko suprasti, kad 45% apy
vartos Lenkija turi su kapi
talistiniais kraštais, daugiau 
nei su Sov. S-ga. . t (Elta)

JAUNIMO KONGRESO

VAJAUS MENUO

Kovo mėnuo paskelbtas 
Jaunimo Kongreso vajaus 
mėnesiu. Numatoma, kad ! 
kongreso išlaidų bus apie 
$45,000. 1 ą sumą reikia su
rinkti per gana trumpą lai
ką. nes juk iki kongreso be- ■ 
liko tik trys su puse mėnesių. 
Todėl visi. kurie nori. kad 
mūsų jaunimas eitų lietuviš
kuoju keliu, kad Jaunimo 
Kongresas pasisektų, turi 
nedelsdami dosniai aukoti.

Aukas siųsti šiuo adresu:
Lithuanian Youth Con- 

gress, c/o Mrs. B. Juodikis, 
1794 East 227 St., Cleve
land, Ohio, 44117-

V. STAŠINSKAS APIE

JAUNIMO KONGRESĄ

Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke V. Stašins
kas pakviestas Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso 
Garbės Komiteto nariu. Pri
imdamas pakvietimą, jis ra
šo:

Yra savaime suprantama 
tiesa, kad bet kurios tautos 
gyvybė glūdi jos priaugan
čioje kartoje, jos jaunime, 
nes tik jaunimas užtikrina 
tautai jos išlikimą, jos tęsti
numą- Todėl yra labai džiu
gu. kad lietuviškasis jauni
mas. taip stipriai pasireiš
kęs sėkmingame 1965 metų 
lapkričio 13 dienos žygyje į 
Jungtines Tautas, dabar gi 
susirinkdamas į Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą, 
dar kartą įrodo savo tautinį 
sąmoningumą ir ryžtą tęsti 
darbą Lietuvių Tautos lais
vei ir jos ateičiai.

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresui linkiu geriau
sios sėkmės.

Su tikra pagarba ir ge
riausiais linkėjimais 1966 
Jaunimo Metams,

Vytautas Stašinskas,
Generalinis Konsu’as

BALFO VADOVYBĖ

UŽSIENIUOSE

Savo iniciatyva ir savo lė
šomis Balfo pirmininkas 
kun. V. Martinkus, aplankęs 
Floridos Balfo veikėjus, iš
skrido į Pietų Ameriką, kur 
išbus iki kovo 9 d- Balfo pir
mininkas nori susipažinti su 
Kolumbijos lietuviais, jų 
veikla ir šalpa.

Balfo vicepirmininkė dr. 
E*l. Armanienė išskrido Eu
ropon. Aplankys Prancūzi
ją ir Vokietiją- Dr. Armanie
nė atlieka kelionę savo pro
fesiniais reikalais, tačiau ji, 
kaip Balfo vicepirmininkė, 
aplankys kai kuriuos Balfo 
šelpiamuosius Vokietijoje, 
taip pat tikisi aplankyti ir 
Vasario 16-sios gimnaziją.

LIETUVIŲ FONDAS

BOVVDOIN KOLEGIJOJE

Iš Bovvdoin kolegijos 
(Brunswick, Me.) gavome 
pranešimą, kad ten yra į- 
steigtas stipendijų fondas 
lietuvių kilmės studentams. 
(Ne oūtinai gyvenantiems 
JAV). Tą fondą įsteigė dr. 
John M. Bachulus (aišku, 
buvęs Bačiulis), minėtą ko
legiją baigęs 1922 m,, savo 
motinai ir broliui pagerbti.

Dr. J. Bachulus yra į at
sargą išėjęs karo laivyno gy
dytojas, dabar gyvenąs 
Brunswick.

Pranešime nenurodyta sti
pendijos dydžio- Tuo reika
lu susidomėję gali kreiptis 
adresu :

To the Director of Admis- 
sions, Bowdoin College, 
Brunswick, Me. 04011.
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Valstybės pasekretoriaus pavaduotojo politiniams reikalams Alel
is U. Johnsono žmona sveikina Lietuvos atstovą Juozą Kejecką 
Vasario 16-sios dienos proga.

LIETUVOS ATSTOVO 

ŽODIS

Lietuvos atstovas Juozas 
Rajeckas Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 48 
metų sukaktį minint Wa- 
shingtone pasakytą kalbą ši
taip baigė:

"Jūs turėjote progos šian
dien išgirsti Valstybės Sek
retoriaus p. Dean Rusk pa
reiškimą, padarytą š. m. Va
sario 16 d. proga. Eilė metų 
kai jo panašiais pareiški
mais pakeliama lietuvių ver
govėje ir laisvėje dvasia. 
Mes dideliai dėkingi p. Vals
tybės Sekretoriui už taip 
gražius paguodos ir vilties 
žodžius.

Šiemet, kaip ir ankstes
niais metais, gėrėsimės JAV 
senatorių ir kongresmanų 
kalbomis, kuriomis bus iške
liama mūsų skriauda ir pa
drąsinama vilties nenustoti. 
Mums džiugu matyti garbin
gą Kongresmaną John J. t 
Roonev šiandien savo tarpe. 
Lapkričio mėn. mes gėrėjo
mės jo kalba, pasakyta Ma
dison Sąuare Garden są
skrydyje. New Yorke-

Mes dėkingi už nuoširdžiąI 
užuojautą lietuvių tautos ne- j

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

— Prašom patikrinti kny
gas. — liepia buvęs knygve- 
dys, dabar jau virtęs "revi
zorium“.

— Aš jas jau tikrinau ir 
nemanau, kad reikėtų dar 
kaitą. Ką radau, apie tai su
rašiau aktą, — atsakiau, — 
daugiau neturiu čia ką veik
ti.

— Tamsta pasiliksi čia ir 
pabūsi liudininku, — atsako 
jis ir ima klausinėti šeimi
ninką.

— Ką tamsta gali pasaky
ti apie savo knygas?

— Man užtenka ir tų ku
rias aš turiu. Kitokių vesti 
niekas manęs neįpareigo
jo, — ramiai aiškina už
klaustasis.

— Ar turi inventoriaus 
knygą?

(Inventoriaus knygosna 
paprastai surašomos pirktos 
prekės, o pardavus jas—nu
rašomos. Iš tos knygos gali
ma susekti, kiek ir kokių 
prekių yra parduotuvėje)-

— Turiu.
— Parodyk!
Parodo.
— Kodėl nėra įrašų nuo 

tokios dienos? (Sumini da
tą).

laimėje, kuri atspindi skait
lingų gubernatorių ir mies
tų majorų proklamacijose.

Kai pernai rasai vertė Lie
tuvos gyventojus dėkoti ir 
džiaugtis dėl užkaito lietu
vių tautai jungo,—skaitlin
gais masiniais susirinkimais, 
eisenom, o ypač manifesta
cija New Yorke mes atiden- 
gėm Lietuvos okupanto tik
rąjį veidą. Padėkos iš laisvo
jo lietuvio jam nebesulauk
ti.

Džiugu, kad Lietuvos pa
vergimo sukaktį mes atžy- 
mėjom ir didesniu mūsų 
veiksnių darnumu ir reakci
ja prieš okupanto bandymą 
skaldyti laisvojo pasaulio 
pastangas kovoje už Lietu
vos išlaisvinimą.

Tai suglaustas mūsų 
skriaudų ir džiaugsmų ba
lansas- Tačiau mūsų skun
das — ne marinančio nusi
minimo. Jame glūdi viltis. 
"Ji skelbs naują rytą ir pri
sikėlimą...“
"Mūs kruvinos skriaudos 

ir dygūs vargai
Ir liūdinčiais kryžiais pasvi

rę kapai —
Tai sėkla šviesaus Lietuvos 

atgimimo“. 
(Putinas)

— Nebuvo reikalo, — vėl 
ramiai atsako.

— Kiek metrų šitas rieti
mas? (Metras yra maždaug 
40 colių, arba 1 jardas ir 4 
coliai ilgio.), —nutraukęs 
nuo lentynos rietimą pilkos 
vilnonės medžiagos, klausia 
revizorius.

— 17,—atsako.
Matuoja. Lygiai 17. Ima 

kitą ir vėl klausia, tas vėl at
sako. Vėl matuoja ir vėl su
tinka- Ir taip iš įvairių vie
tų, įvairių rūšių medžiagas, 
vyriškas ir moteriškas (šių 
buvo nedaug, ypač plonų
jų), įvairių spalvų ir jvairių 
dydžių rietimus vyniojo, ma
tavo, ir nebuvo atsitikimo, 
kad šeimininkas nors pus
metriu būtų suklydęs. Aš di
deliu pasitenkinimu žavė
jausi to žmogaus ramia lai
kysena ir stebėjausi jo sta
čiai neįtikėtina atmintimi. 
Ilgiau nei tris valandas jį 
vedžiojo nuo lentynos prie 
lentynos, nuo rietimo prie 
rietimo, aiškiai norėdamas 
pagauti apsirikusį, o jis kaip 
feniksas iš pelenų pakyla ir 
sveikas ir gyvas. Išvyniotų 
rietimų "revizorius“ nesitei-

kė suvynioti. Piadžioje dar 
šeimininkas stengėsi kiek 
aptvarkyti juos, bet vėliau 
privertė jį patį matavimo 
darbą atlikti vieną po kito, 
kol pagaliau palikome apy- 
tuščias lentynas, o ant ilgų 
stalų kalnus tikro jovalo.

Pagaliau nusibodo ir pa
čiam "revizoriui“ beprasmis 
darbas, o aš labai apsidžiau
giau, sulaukęs galo. Bet ma
no džiaugsmas buvo per- 
ankstyvas, nes iš parduotu
vės pasukome butan, kuris 
buvo čia pat prie gatvės e- 
samo namo antrame aukšte. 
Eidamas per kiemą, bandau 
atsipalaiduoti, bet nepalei
džia. įeiname pro užpakali
nes duris iš kiemo ir pakyla
me į antrą aukštą. Įeiname. 
Butas 6 ar 7 didžiulių kam
barių. šeima valgomajame 
apsėdusi didžiulį ąžuolinį 
stalą, uždengtą sunkia gobe
leno staltiese. Cia dar vienas 
milicininkas sėdi atskiroje 
kėdėje prie durų. Pasirodo, 
jis jau bene nuo pusiaudie
nio sėdi prirakinęs visą pirk
lio šeimą.

Mums suėjus, šeimininkė 
prašo sėstis ir bando šypso
tis. Kita, žymiai jaunesnė 
moteris, klausia, gal arbatos 
užkaisti? Bet mūsų "revizo
rius“ nekreipia į jas jokio 
dėmesio ir, palikęs mane su 
rastu milicininku valgoma
jame. pats su atsivežtu, šei
mininko lydimas, eina po 
kambarius ir griozdžia po 
kampus. Pradžioje aš nesu
vokiau, ko mes einame į bu
tą. Maniau, kad suėjom vi
dun surašyti akto grynai dėl 
patogumo, nes prie parduo
tuvės raštinės kampelis tik
rai buvo jau perdaug kuk
lus ir ankštas, visiems net 
sutilpti būtų sunkoka. 
Netrukus "revizorius“ grįž

ta ir ima griozti didelio se
novinio ąžuolinio bufeto

voi lAlr aAiti p JI IUW
tokių stalo padargų- Išgrioz- 
dęs ir neradęs, ko ieško, at
sidaro apačią ir, kiek pasi
rausęs, ištraukia pasipūtusį 
odinį krepšį-portfelį. Atida
ro ir išverčia ant stalo krūvą 
pinigų, surištų ryšuliais.

— Kiek yra? — klausia 
"revizorius“.

— Paskaičiuokit, aš galiu 
apsirikti, — ramiai atsako 
šeimininkas.
šnopščia "revizorius“ kaip 

šeškas ir skaičiuoja ryšylį po 
ryšulio, bet mato, kad ilgai 
traks, tai vėl klausia:

— Kiek?
— 22,700, — atsako.
— Tai nepilni 23,000? —

tardo toliau "revizorius“.
— Ne!.- —ir čia pat iš

traukęs iš kelnių kišenės dar 
gniužulą padeda ant stalo 
prie vienos krūvos, tarda
mas:

— Čia bus dar 530. Lai 
būna 23,000 su magaiyčiom.

"Revizorius“ sukemša vi
sus atgal į krepšį ir liepia 
šeimininkui vilktis — va
žiuoti su mumis, o pats pa
spaudžia krepšį su pinigais 
sau pažastin.

Aš žiūriu ir savo akim ne
tikiu — ar čia sapnas, ar tik
rovė. Jaučiuosi, lyg stovė
čiau ant žarijų. Juk tai plė
šimas, o aš. kad ir bejėgis, 
to biauraus darbo dalyvis. 
Nors kiaurai žemėn pra
smek ! Akyse sutemos, krau
jas ima virti, bandau protes
tuoti, bet anas tik ranka at
stumiančiai numojo:

— Ne vašoje dielo! (Ne 
jūsų reikalas).

Ir dabar ir pats šeiminin
kas, ir moterys laikėsi kaip 
uola: jokio balso pakilimo, 
jokio skubėjimo ar bėgioji
mo. tarytum eina skersai 
gatvės degtukų nusipirkti.
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iš tarpdurio grįžta ir priedo 
pasiima dar ir gūnią, saky
damas: "Gal pravers.“

— Gal ir nepakenks, — 
prakošia pro dantis "revizo
rius“.

Vadinasi, ne tik apiplėšė, 
bet jau ir "naktigultą“ ruo
šia. gal ir labai ilgam!..

Nulipus žemyn vėl kieman 
(gatvėje bijo rodytis žmo
nėms;. "revizorius“ su mili
cininkais ir šeimininku suli
pa mašinon, o aš pėsčias dū
linu Pylimo gatve namo. Re
ti lietaus lašai, kaip žmogaus 
skriaudos ašaros, vilgo grin
dinį. o galvoje dar 1919 pir
momis dienomis tame pačia
me Vilniuje daugelį kartų 
girdėta marsalietė skamba:

"..-Mums nereikia auksi
nio dievaičio, nei piktų jo 
tarnų!...“

O dabar Kremliuje ar ne 
auksiniai dievaičiai sėdi?

Ar ne pikti jų tarnai?
Be įstatymų, be teismo nu

tarimų atėjo, apiplėšė, žmo
gų išsivedė, ir nė lapė nesu
lojo, nes "revizorius“, kaip 
vėliau paaiškėjo, buvo Vil
niaus miesto kompartijos 
sekretorius. O komunistų 
partijos valia ir galia neri
botos. Jos nesaisto nei įsta
tymai, nei žmogaus garbė. 
Aukščiausias jos tikslas — 
įsigalėti ir valdyti. Pinigai 
čia labai padeda.

(Bus daugiau).

GERIAUSIOS RŪŠIES 
MAISTO SIUNTINIAI 

« J LIETUVĄ
Geriausi Amerikos maisto 

dalykai
Pristatymas garantuotas 
Pasirašyti pakvitavimai

• TT_507 ........................ $25.00
; ;4’/2 sv. kv. miltų. 41 -2 sv. cuk. 
![raus, 2(4 sv. ryžių, 2(4 sv. rū- 
1 !kytc bekono. 2’ t sv. manrari- 
;<no, 2(4 sv. razinku, 1(4 sv-!; 
’Edam sūrio.
llPav. 420 ........................ $29.00::
i 10 sv. kv. miltų. 5 sv. rūkyto 

bekono, 5 sv. kiaulės taukų.
!;Specialus Nr. 1...........$34.50
*10 sv. kv. miltų, 1(4 sv. de

gintos kavos, 1 sv. šokolado. 
:;2(4 sv. taukų, 2J-_> sv. ryžių, 

1(4 sv. sūrio, 2(Ą sv. Saiami.:; 
Patarnavimo mokestis už“ 

,, siuntinį §1.50
1; Prašykite veltui mūsų kata
logu su dideliu gero maisto 
;; pasirinkimu.

Mes sudarome siuntinius pa
gal jūsų norą.
INTERTRADE EXPRESS 

CORP.
125 East 23rd Street 

New York, N.Y. 10010

Geri
žodynai

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, &»3 puslapiai, 
k«,ina ......................... $6.00.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai- 
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartines lietuvių kalbos 
zpdynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 pal., 
kaina ..................... $12.00
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albėjimas 
Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Ar tėvas nematei televizijoj, 
kaip kunigai klūpčiojo prieš 
popiežių, kai jis andai lan
kėsi New Yorke? Į kurią tik 
pusę jis pasisuko, ten jie kri
to ant kelių ir lenkė galvas? 
Ir kur tik jis tarp jų ėjo, vi
sada laikė abidvi rankas at
kišęs, kad jie bučiuotų jas. 
Pasakyk, tėve, ar tai ne ver
gijos dvasia?

— Maiki, jau tu pradėjai 
bedieviškai.

— Tėvas tai gali vadinti, 
kaip nori, bet tai yra tikras 
faktas, kurio negalima už
ginčyti. Seniau buvo dar 
blogiau. Popiežiui nepaklus
nūs žmonės buvo be pasigai
lėjimo baudžiami, šiandien 
inkvizicijos teismai jau pa
naikinti- Tai vis tų drąsuolių 
dėka, kurie nebijojo popie
žiui ir jo vyskupams priešin
tis, nors tūkstančiai jų už tai 
sudegė ant laužų.

— Gana, Maik, gana! 
Gudbai...

Popiežius laimina 72 sunkvežimius su maistu ln dijai. Jį surinko kataliku organizacijos.

Kas aš esu ir kuo galiu ti- ; 
kėtis būti, už viską esu dė- - 
kingas savo motinai.

Lincolnas

Pasiklausykite Juodojo 
Mahometo

Naujausios
KNYGOS

— Labas rytas, tėve!
— Maiki, rytas man nėra 

labas — nei rytas, nei va
karas.

— Kodėl? Ar kas atsiti
ko?

— Sunki tužba 
mano dūšią-

ki- Kunigai revoliucijų ne
kelia.

— Netvirtink tai drąsiai, 
tėve. šešioliktame šimtmety 
Romos katalikų bažnyčioje 
revoliucija kilo prieš patj

užgulė popiežių. Ją pradėjo Marty- 
i nas Liuteris, prie kurio tuo-

— O ką tai reiškia? jau prisidėjo tūkstančiai ki-
— Tai reiškia, Maiki. kad tu. ir popiežiaus diktatūrai 

nėra pakajaus ant svieto, buvo suduotas labai skaudus 
Zacirka skaitė gazietose, smūgis. Jo galybė susmuko, 
kad kunigai jau pradėjo — Bet antrc uterio nė- 
buntavotis prieš vyskupus, ra, Maiki.
Sako, jau ir uniją sutvėrė, —Galia tėve. Ka-
taip. kaip maineriai ar kito- lifornijojf padarytas jau 
kie leiberei. Tai vot, Maiki. pirmas žingsnis ta linkme, 
kodėl tužba mane ėda. j Kunigas DuBay pradėjo te-

— Tėvas be reikalo jaudi- nai organizuoti kunigų uni-
niesi. Turėtum džiaugtis, ją ir jau pasakė, kad Los 
kad kunigėliai pradeda susi- Angeles kardinolas Mcln- 
prasti. I tyre turi būti pašalintas. Ir

— Maiki. jiems reikia ne kai kurios parapijos su
susipratimo, ale daugiau pa- džiaugsmu šitą reikalavimą 
klusnumo. parėmė. Jis iškėlė ir grynai

— Ar žinai, tėve. kad pa- ekonomiškų reikalavimų,
klusnumo laikai jau baigia- kokius paprastai stato dar-į 
si? Net juodi Afrikos neg- bininkų unijos: pavyzdžiu,: 
rai nebenori savo ponų pakelti kunigams algas ir 
klausyti. Revoliucijas kelia, palengvinti darbą, atleisti 
varo juos laukan. Taigi lai- juos nuo pinigų rinkimo pa
kas jau ir mūsų kunigams reigos. Be to, reikalauja pa- 
pakelti maištą prieš vyskupų naikinti pinigų ėmimą už 
diktatūrą. šliūbus, šermenis ir kitus

— Maiki, vyskupai nėra bažnyčios patarnavimus-
diktatoriai. Tai tik pradžia, tėve. Kuni-

— Tai tėvas jų dar nepa- gai gali dar pareikalauti,
žįsti. kad būtų panaikintas ir celi-

— Kad ir nepažįstu, ale batas, kad jie galėtų gyven-
žinau. kad jų apieka reika-! ti, kaip tikri žmonės. __
linga mūsų dūšios išgany- — Maiki. aš galiu bečyt, 
mui. Tik pamislyk, kas gi kad už tokius reikalavimus 
parodytų mums kelią j dan- kardinolas tą kunigą suspen- 
gaus karalystę, jeigu nebū- duos.

Ar žinote, kas yra Maho- "Kiekvienas kunigas yra • 
metas Juodasis? Tai Ameri- išmokytas, kaip patraukti , j 
kos juodųjų musulmonų va- jus pne Romos katalikų baž- 
das Elijah Muhamed, dievo nyėios. Kokiu tikslu? Kad 
Allacho pranašas. Laikraš- galėtumėte kartu su katali- ’ 
čiai paduoda anądien jo pa- kais degti jų pragaro ugny- 
sakytą Chicagoje pamoks- je,“ aiškina jisai.
lą. Jis kalbėjo apie Vietna- Kalbant apie Vietnamą, 
mo karą ir kaltino baltuo- jis norėtų žinoti: 
sius amerikiečius, kad jie bi- "Kodėl Amerika pradėjo 
josi kariauti. Jo musulmo- karą pietryčių Azijoje? Eo
nai. arba "juodieji musli- kią teisę ji tenai turi? Ame-, 
mai“, esą daug drąsesni, ne- rika yra baltų žmonių kraš- 
turj jokios baimės. j tas. Vietnamas priklauso

Tačiau kumštininkas Ca- Vietkongui. Baltieji žmonės 
sius Clay, kuris klausėsi to yra pasaulio ’troublemake- 
pamokslo, pareiškė: , riai‘.“

"Aš neisiu j jokį karą, ku- "That’s the truth!“ pridū-1 
ris nėra sujungtas su AUa- i rė kumštininkas Cia v. sėdė-1•J — — - ------------------------------------- -------------------ir T------  .

i

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

tų vyskupų? 
— Tą žino kiekvienas

— Gali net ir ekskomuni
kuoti, kunigystę atimti, už-

graborius. tėve. Nuveža j ka- drausti bažnyčion įeiti. Bet 
pines ir užkasa. Tai visų tokiu atveju kunigas DuBay 
"karalystė“. sakosi skųstų kardinolo dik-

— Maiki, nekalbėk taip, tatūrą valstijos teismui,
ba reikės gailėtis, kai smer- Valstija draudžia darbda- 
tis ateis. viams savo darbininkus

— Aš, tėve, tikiu į žodžio skriausti, o kunigas yra ar-
laisvę. kivyskupo darbininkas.

— Ale vyskupų reikia —Nu. matai, ar aš tau ne
klausyti džius di sem- Ki- sakiau, kad nėra ant žemės 
taip nebus ant žemės parėt- pakajaus?
ko. Komunizmas užponavos. — Tėve, "pakajaus“ nie-

— Bet vyskupai komuniz- kad nebuvo ir nebus, kol
mo nesulaikys, tėve. Juk stipresnis išnaudos ir spaus 
pats sakai, kad kunigai jau silpnesnį. Todėl kiekvieną 
pradeda "buntavotis“. Tai- priespaudai pasipriešinimą 
gi jų pačių avidėj prasideda turime sveikinti. Jeigu nie- 
revoliucijos judėjimas. Jei- kas nesipriešintų, tai ir šian- 
gu vyskupai priešinsis, tai dien pasaulyje būtų vergija, 
galės ir juos nušluoti. Tačiau dvasios vergija ir

— Neplepėk niekų. Mai-i šiandien dar nėra išnykusi.

chu.“
Muhamedas kalbėjo arti 

keturių valandų- Apie 5,000 
jo mokinių atidžiai klausėsi, 
tik retkarčiais ji pertraukda
mi šauksmais:

"Mokyk mus, mokyk! ža
dink savo žmones!“

Ir jis juos žadino, šaukda
mas:

"Baltas žmogus bijosi ka
riauti už savo kraštą. Bet 
mes (muslimai) karo nebi
jom. Jei jūs rasite muslimą, 
kuris bijo, tai jis bus netik
ras muslimas. Tikrieji mus
limai nebijo- Jei baltas žino

damas šalia Muhamedo.
Taip galvoja juodieji A- 

merikos musulmonai. Jie yra 
griežtai nusistatę ne tiktai 
prieš baltąją žmonių rasę. 
bet smerkia ir savo kraujo 
brolius negrus, kurie kelia 
riaušes, reikalaudami sau 
lygių teisių tarp baltųjų. 
Negrai turi sukulti Ameri
koje vienų r.egrų valstybę. 
Jie turės savo teises tik tada, 
kai visiškai nuo baltųjų at
siskirs-

Aukščiausias jų vadas yra 
šitas pamokslininkas Elijah 
Muhamed. Jis gyvena Chi-

gus nori, kad mes padėtu- cagoje ir turi tenai ištaigin-
me jam kariauti, tai tegul jis 
duoda mums už ką kariauti.

"Pasaulyje yra tiek daug 
smarkių žmonių, kad jie ga
lėtų sunaikinti Ameriką vie
nu akies mirksniu. Tai mū
sų muslimai!“

Iš salės girdėti balsai:
"Sakyk, sakyk mums dau

giau. mokytojau!“
Ir mokytojas tęsia:
"Nėra pasaulyje tokios jė

gos. kuri galėtų mus sunai
kinti. Pasaulis ne baltam 
žmogui priklauso: jis pri
klauso mums.“

Toliau jis pasmerkė Ro
mos katalikų bažnyčią ir A- 
merikos politiką pietryčių 
Azijoje.

gą moską, atseit Allacho, 
garbintojų bažnyčią.

S. M- .

Red. pastaba:

Tokie "pamokslai“ aki
vaizdžiai rodo, kokia neri
bota žodžio laisve Ameriko
je gali naudotis net jai prie
šiškai nusistatę piliečiai. Ja 
naudojasi ir mūsų "bimbi- 
niai muslimai“ demokratijos 
pagrindams griauti. Nėra 
jokios abejonės, kad "socia
listinėj“ Sovietų Sąjungoje 
toksai Juodasis Mahometas 
tik už vieną priešrežimini 
žodį tuoj pat Sibiro speiguo-, 
se nubaltų.

SLA—jau 80 metų 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 5100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment 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 doyana. 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 Bernardas 
Brazdžionis ir Benys Bab-
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 velkamų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
169 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.

Knygos

jaunimui

1966 M. KALENDORIUS 

IŠPARDUOTAS

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

SKAITYK STASIO MI 

CHELSONO PARAŠYT J 
KNYGĄ: “L ietuvių Išeivija 

Amerikoje," DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK 

STAIS V IKSAIS $4.00 
KIETAIS—$5.00

Imkit ir skaitykit 
ka tik išėiusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

PALENGVINKITE MŪSŲ 

DARBĄ

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

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

Keleivio adm-ja

ŽAIŽARAS, D. Čibo 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 $1 50

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

f
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BALYS SRUOGA

Klipatų klipatos
Tęsinys

Sunku eiles išlyginti. Sunku žingsniai suvienodinti, 
labai įvairi publika. Yra čia ir tvirtų vyrų. matyti, dar 
neseniai i lageri pakliuvusių, kurie eina tvirtu žingsniu, 
išdidžiai galvas aukštyn pakėlę. Bet didžioji dauguma — 
vargani elgetos. Nuo bado ištįsę ar jau papurtę veidai, 
sutinusios kojos. Kitas dar su klumpėmis, kitas — ir visai 
be nieko, — kovo pabaigoje! Susikūprinę, susilenkę! Ne 
vienas iš jų iš darbo aiškiai negrįš::: Tikrai, vakare, kai 
ši kolona grįžta iš darbo, parsineša ji jx) keletą numirė
lių — tris, penkis, aštuonis, dešimtį...

Rytmetį, visom kolonom išėjus į darbų, lagerio kieme 
"iš kažkur*’ išlenda šmėklų minia. Keista ji tokia!

Neina, bet slenka. Pamažu pantažėli. be jokio garso, 
nelyginant praskriejančio debesio šešėliai.

Slenka... kadaise, gal ne taip seniai, buvę žmonės. 
Turėję pastogę, namus, tėvus, seseiis, brolius, gal žmoną, 
gal vaikus. Turėję Tėvynę, turėję gyvenimą — valią, 
laisvę, troškimus!

Slenka jie susikibę kits i kitą, vienas antrą palaikyda
mi. vienas antim atsiremdami Niekas ių neberagina, nie-j 
kas jų nebemuša. Jiems viskas pasauly jau: vis tiek pat.

Jų klumpės jau nebešlepsi. Jie jau nebeturi jėgos ko
jai nuo žemės pakelti. Jie kojas velka žeme taip lėtai, kad 
net čiuožimas mažai tesigirdi. Vieni ant krūtinės nukari
nę galvą, kartais dar žvilgčiodami į žemę, kartais —visai 
niekur nežiūrėdami. Kiti — apsiblaususiomis ūkanotomis 
akimis dairosi aplinkui, nieko nematydami, nieko nesu
prasdami, nieko nebenorėdami. Kiti vėl atsilošę ant savo 
draugų, užmerkę akis lyg grabe — ii- vos vos velka savo 
tokias sunkias kojas. Veidai, veidai! Vienas už kitą bai
sesnis. vienas už kitą skaudesnis.

Į tuos veidus nebūtų taip skaudu žiūrėti, jeigu kojos 
nejudėtų, jeigu jie būtų numirėliai.

Numirėlis — ko gi iš jo benorėti? Jam visa vis tiek

I’rezidento Johnsono duktė Lynda Bird su aktorium 
George Hamiltonu. Su juo ji dažnai kartu būna. kalbiu 
ma. kad juos sieja kažkas daugiau, negu paprastas 
draugiškumas.

Teisės patarimai

Klausimas

advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 
ky ti j keleivio skaitytoju klausimus teisėk 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir a t 

sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Iutiške reikia pu/Miivti. kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesio" šiuo 
adresu:

M. Šveikauskas. Attorney at law,
S Belgrade Avė., Roslindale.
Boston. Mass. U2i3l.

Atsakymas

būdų mokesčius sumažinti, 
pasinaudojant "inter vivos 
tiust“ priemone- Todėl eili
niam, perdaug pinigų arba 
turto neturinčiam asmeniui, 
šis "inter vivos trust“ nėra 
labai opus.

Kas sudaro "testamentąry 
trust“, tas gali būti tikras, 
kad paliktas turtas arba pi
nigas bus naudojamas taip, 
kaip nurodyta ’ ti uste” ir 
kad "sudalančiojo” asmens 
norai bus išpildyti.

"Trust“ yra geras daly
kas, jei. pav., tie asmenys, 
kuriems norima palikti tur
tą. yta mažamečiai arba 
dėl kurios ųors kitos prie-

, •

H. Zwerg

pat Bet kai toks veidas dar eina i darbą!

ŽIEMOS VAKARAS

Snaigės deimanto kojytėm 
Šoka. sukasi ratu.
Ir, nedrumsčiamos ramybės, 
Krenta žemėn pamažu.

Jau lieknų pušu viršūnes 
Kloja sniego patalai.
Ir lyg raganų užburtas 
Miega miškas ir laukai-

VLkas apmirė, užmigo. 
Visur kalta, kur dairais,
Ar ilgėtis meilės verta 
Paslanfcįngais vakarais?

Kokį moralinį, kokį istorini pateisinimą būtų galima 
sugalvoti tiems, kuiie kitus tokia lengva širdimi siunčia 
į koncentracijos lagerius! Jokios politinės, jokios religi
nės. jokios pasaulėžiūrinės idėjos jų niekuomet nepatei
sins! Jie savo žmokiškąją menkystą galėtų atpirkti tiktai 
tuomet, jei patys savo dienas baigtų tose pačiose sąly
gose, į kurias kitus tremia, besivaduodami pamišėliš
komis idėjinėmis fikcijomis! Kitaip — amžių prakeikimas 
slėgs ne tik jų atmintį, slėgs ir jų palikuonių palikuonis!

Slenka, slenka.-. Visokių tautų, visokių profesijų žmo
nės. Į lageri prieš mėnesį, prieš du ar tris atvvko gi visi 
sveiki!

Naujokui arčiau prie jų ir prieiti sunku, — pūvančiu 
lavonų tvaikas. Rankos — žaizdotos, kojos — žaizdotos. 
Po žaizdas painiojasi įvairūs parazitai. į kuriuos tie bu- 
\ ę žmonės nebekreipia jokio dėmeso-

Slenka, slenka... Taip pamažu!
Kartais vienas, kaltais kitas išsiskiria iš minios. Pa 

sverduliuoja. lyg galvodamas ir negalėdamas nuspręsti, 
kas jam dabar daryti. Žengia žingsnį į šalį. Kita. Palinksta 
ant kelių. Atsiremia rankomis į žemę. Paropoja keletą 
žingsnių. Apsidairo pamišėlio akimis. Priglusta krūtine 
veidu prie žemės. Lyg sustingsta valandėlei. Šiurpulys jį 
nukrečia. Pakelia galvą. Baisiai, baisiai išsiilgusios jo 
akys- Nė žodžio nepratars. Nesudejuos. Lūpos net nesu
judės. šliaužia tylomis kur nuošaliau. Į patvorį. Į barako 
pasienį. Prišliaužia. Atsigula. Užmerkia akis. Dabar jam: 
absoliučiai visa vis tiek pat.

Kitas gi iš minios nė kiek nesiskiria. Krinta žemėn 
ir guli. Jo kaimynai net neturi jėgų, neįstengia jį pakelti. 
Slenkantieji iš paskos užkliūva už jo. Knapsi. \ ieni dar 
sugeba šiaip taip perkelti per jį koją. kiti — ir to nepa-| 
jėgia- Knapsi ir griūva viršum.

Slenka, slenka... Kokia daugybė jų! šimtas, kitas, 
trečias.

Tai —lagerio klipatų komanda. Ji — taip pat darbo 
komanda. "Eina“ ”darbo dirbti,“ "darbo“ — atitinkamo 
jos pajėgumui.

Tai — labai pastovi komanda. Nemažėjanti, nenyks
tanti.

Tai kas, kad daugelis iš tos komandos narių perdien 
išmiršta — barakuose, pakelėj, "darbo“ metu! \akare 
gris iš darbo miško komanda. Ji duos rytdienai klipatų 
ne mažesnį skaičių, negu perdien jų išmirė, — klipatų 
komanda skaičiaus atžvilgiu nenukentės.

Miško komanda vietoj atiduotųjų klipatų komandai, 
gaus naujų bendradarbių, kurie po mėnesio kito savo 
ruožtu pereis į klipatas. Taip ir sukasi gyvenimas ratu. 
Kasdien į lagerį atvaromi nauji žmonės, bet lagerio gy
ventojų skaičius daugėja labai pamažu.

XBug daugiau),, __________ ______

Olandijos princesė Beatris, kovo lO d. susituokusi su 
buvusiu Vokietijos diplomatu Claus von Amsberg.

Tai aktorė Zsa Zsa Gabor. 43 m. 
amž... kuriai nebegeras ir ketvir
tas vyras Hutner. todėl su juo

žastDs negali patys to tur-
Tikiuosi. kad Tamsta ne- "Trust” galima padaryti to tvarkyti. Vadinamasis 

atsisakysi man atsakyti į ir turint mažai turto arba ”trustee“ (patikėtuus), ku- 
vieną bendro pobūdžio klau- nedaug pinigo. Daug žmo- iįs turtą tik "valdo“, bet ne
šimą. Mes vis girdime apie nių mano, kad "trust” yra gan jU(> pasinaudoti savo 
vadinamą trust ą“. Žinome, turtuoliams duota privilegi- reikalams, turi griežtai nu- 
kad tam reikalui reikia tu- ja, bet taip
rėti daug pinigų arba turto, reiškia, kad 
bet nesuprantame, ką iš es- arba keli asmenys "laiko” asmuo, kuriam turtas paskir- 
mės tas "trust“ reiškia- Vis tam tikrą turtą: nekilnoja- tas) atžvilgiu, ir jis turi pri- 

jeigu tas mą arba kilnojamą (real or silaikyti nustatytų normų ir 
dalykas, persona!) kito asmens "nau- standartų.

gal galima būtų juo pasinau- dai“ (for the benefit of ano- Sudaręs tą "testamentary 
doti ir turint mažiau turto ther). Pavyzdžiui, žmogus trust” asmuo žino. kad, jam 
arba turint tik mažą sumą palieka savo turtą žmonai su minis, jo paliktas turtas bus 
santaupų. Gal Tamsta neat- sąly ga, kad, jam mirus, ji tvarkoma^ t< kiu būdu ir 
sisakysi mums paaiškinti pa- "tvarkytų” jo paliktą turtą naudo Įcrr :s tokiems reika- 
prasta kalba, kuri būtų vaikų naudai. Tai reiškia, Įams, kurje yra "trust’e“ nu- 

kad ii. jam minis,galės tą matvti ir kad "trustee“ (pa- 
turtą tvarkyti, bet negalės jo tikėtinis) eis savo pareigas 

išleisti“. Ji turės tą turtą Įstatymų nustatytu būdu. 
taip naudoti, kaip nurodyta teismu (Courts of Eęuitv) 
jos mirusio vyra sudarytame priežiūroje.
"trust’e“ Aplamai kalbant. ___ '_ _ ___ L
via dviejų rūsių trust ų . pi ipioĮtc'rpfv PRAŠYMAS "trust“., kuris yra "sukuria- BURMISTRO PKASYMAS 

ir tiek pat salierų, vieną ar mas“ testamento būdu (tęs- Vienas Norvegijos laik- 
du obuolius, citrinos sunkos, tamentary trust); šis. žino- rastis išspausdino tokį skel- 
vieną svogūną, 2-3 šaukštus ma. pradės "veikti“ tik tęs- bimą:
aliejaus, truputį druskos ir tamentą sudarančiam asme- "Mūsų miestelio burmist- 
eukraus. niui mirus. Kita "trust“ įū- ras maloniai prašo gvvento-

Alorkas sutarkuojam, svo- šis yra vadinamasis "inter jus. kad jie artimiausių pen- 
gūna smulkiai supiaustom, vivos trust“. Šitoks "trust“ kiolikos dienų laikotarpyje 
obuolius susmulkinam ir, pradeda "veikti“ "trustą“ elgtųsi mandagiai ir tvar
kai viskas paruošta, sutar- suradančiam asmeniui dar kingai. kadangi miestelio 
kuojame nuplautus bei nu- gyvam esant

nėra. "Trust“ statytas pareigas taip vadi- 
vienas asmuo namojo "beneficiary” (tas

manome, kad 
"trust” yra geras

mums tikrai suprantama. 
Cleveland, Ohio

Morkų salotos su salierais

Imame pusę svaro morkų

ais ’Tniet“ oolicininkas išeina dviemI-~
skustus salierus, apšlaksto- dažnai sudaromas mokesčių savaitėm atostogų. Burmist- 
me juos citrinos sunka (nu-' (taksų) sumetimais, nes yra ras iš anksto dėkoja paklau- 
skustų ir sutarkuotų salierų įvairių įstatymų numatomų siusiems jo prašymo.“ 
negalima laikyti, nes jie tuoj - - — —
pajuosta), sumaišome su
morkomis, paskaninam cuk-

KAIP PANAUDOTI 

MORKAS

Morkų sultys su medum

Į stiklinę morkų sulčių į- 
dedame šaukštą medaus, 
truputi citrinos sunkos ar 
citrinos rūgšties ir gerai iš- 

i maišome-
Morkų sultys su 

spanguolėmis

Į stiklinę morkų sulčių į- 
piiame 2-3 šaukštus span
guolių sunkos ir įdedame 
šaukštą medaus.

Morkų salotos
Imame svarą moikų. vie

ną šaukšteli cukraus, trupu
tį druskos ir 2-3 rūgščius o- 
buolius.

Nuplautas morkas plonai 
nuskutame nerūdijančiu pei
liu ir sutriname burokų trin
tuve. Pridedame truputį

rum, druska, supilame alyvą 
ir (iar karta išmaišome.

"T.M.“

TRUMPI AR ILGI 

SIJONAI?

Iš Europos ateina trumpų 
sijonų mada. Jie turi būti 
gerokai virš kelių- Kai kas 
mano, kad Amerikos mote
rys tos mados nepriims, ne
norės. kad jų keliai, ta bjau
riausia moters kūno dalis, 
kaip sakė garsusis Prancūzi
jos madų karalius Christan 
Dior, būtų nuogi. Bet bež
džioniauti linkusiu niekur £
netrūksta, todėl tos naujos 
mados pasekėjų gali pakan
kamai atsirasti ir čia.

“draugiškai“ skiriasi. “Aš jam 
dovanoju Rolls-Royce, o jis man cu^,aus druskos ir tarkuo 
dvigubus gražius perlinius karo- obuolių. Tinka prie mėsos 
liūs“, sako ji. ir kiaušinių patiekalų.

PINIGAI į LIETUVĄ
per Amesco ir Bank for 
Kortign Tra<le, Maskva

MCSU ATLYGINIMAS
NEMOKĖKITE DALGIAI 

iki $50 —$2.75 
per $50 iki $100—$3.50 
per $100 iki $300—$5.00 

PILNA GARANTIJA 
PRISTATOMA PER 

2 SAVAITES
IŠMOKAMA VISA SI MA 

BE ATSKAITYMŲ 
PASIRAŠYTI KVITAI 

Už 9 rublius — $10.
sius k lt: pim~»ts per 
MUS ’R TAUPYKITE’ 

INTERTPADE
F V p n I? J5 <3 * ’ o P .

i 25 East 23rd Street 
New York, N. Y. 10010 
American Espress Co.vr” *»• *

Turi New Yorko valstybės 
LEIDIMĄ 

APSIDRAUDUSI

36-ių metų veiklos jubilejine proga 
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
viena iš pirmųjų ir seniausią siuntinių firmų Amerikoje, 
įgaliota V/O VNEŠPOSYLTORGO priimti siuntinius—il>- 
vanas i visas USSR dalis.
PASIŪLOM gausingų mūsų klientų ir suinteresuotų 
nų dėmesiui didelį pasirinkimą prekių, audinių ir dirbinių 
mūsų vyriausioje kontoroje ir visuo-e mūsų skyriuose. 
YPATINGAI ATPIGINTCM .11 BILE JI \ CM KAINOM 

GARANTUOJAME į USSR
• PRISTATYMĄ Jūsų siuntinių Jūsų giminėms pilnumo

je ir saugiai per trumpiausią laiką.
• PILNĄ Jūsų siuntinių apdraudą nuo liet kokios rizikos.
• ATLEIDIMĄ siuntinio gavėjo nuo bet kokios papildo

mos rinkliavos.
• NEATIDĖLIOTINĄ patvirtinimą ir išsiuntimą sąskai

tos klientams, atsiuntusiems paštu siuntinius į mūsų 
kontoras.

• PRANEŠIMĄ apie siundnio įtekimą su gavėjo punšu.
• ĮTEIKIMĄ gauto siuntinio paštui laike 2! valandų, 

patvirtinta atitinkamu pakvitavimu.
Reikalaukite informacijų ir n ūsų katalogų.

VYRIAUSIA IŠTAIGA

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

RECEIVING STATION NEW YORK
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC 

220 Park Avenue South (18 gt. kampas) 
New York 10003
Telefonas: 212 982-8410

Kreipkitės į visus mūsų skyrius didžiuosiuos JAV' miestuos

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!
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Laisvės Varpas tiktai FM 

bangomis

Pradedant kovo 6 d., Lais

tuonerių, dešimties ar vie- lefonų abonentų knygą nu- 
nuoiikos metų. kaip rim- jojo, o Keleivis, kuris apie 

Laiškas, kuri skaitysite ciausi ameriKoniški laikraš- vietinius įvykius viską žino 
šio rašto pabaigoje, atsirado čiai rašo, mergaitės sušilau- ir juos pamini, anų adresų 
labai rimtu reikalu. kia antrininkų, tai kodėl to- negarsina. Slepia?..

kio amžiaus, kaip jūs. mote- u tetulė mirštančio balse- 
rys negalėtų šio krašto pi- liu:
liečiu skaičiaus padidinti? — Nėra pagalbos, nėra... 
Maisto visiems užtektų.. Mirštu... Paduok, vaikeli, 

— tik, jau eik. U kaip aš
kokiam jaunam kunigėliu; 
tokią nuodėmę galėčiau iš
pažinti? Numirčiau iš gė- 
uos. Oi. oi, kaip skauda-..
Šauk greičiau daktarą !..

Reikalas rimtas ir neati
dėliotinas. Griebiausi ieškoti
telefono abonentų knygos- guzo kaip bute nebuvo... 
Kaip tyčia, koks velnias ją — Vaikeli, gelbėtojau, 
kažkur nugrūdo: niekaip skausmas praėjo. Taip leng- 
neranciu. Į policijos stotį ar
greitosios pagalbos įstaigą 
pėsčiam kulniuoti per toli.
Tikra depresija. Nors imk ir 
gyvas susivaryk į žemę. Tik

NEWARK, N.Y-

Ir me? gražiai paminėjome

A. S. Trečiokas mus infor-

Telegramą atsiuntė kongr. 
Florence P. Dwyer-

Pagrindinis kalbėto jįas 
buvo adv. Vytautas Abrai- 
tis.

Meninę dalį atliko solistė 
Florence Schirm ir Baltijos 
tautinių šokių grupė, kuriai

rruoja apie Vasario 16-sios 
minėjimą Newarke vasario 
13 d.

Po pamaldų parapijos _ _
bažnyčioje buvo padėtas vadovauja Diana ir Vladas 

van vainikas prie lietuviško kry- Metiniai.
žiaus. Po pietų Šv. Jurgio Aukų Altui surinkta per 
Dr-jos salėje buvo iškilmin- $400. Kai kuiie aukojo Vli- 
gas susirinkimas, kuriam va-

Viskas prasidėjo tada, 
kai, grįžęs is Kultūrinio Su
batvakario ir jame pasiklau
sęs gilių minčių apie '’Du 
pasauliu naujojoj lietuvių li
teratūroj“, rengiausi pado
riai išsimiegoti. Tačiau stai
gus ir garsus baiadojimas į 
sieną, už kurios visada ra
miausiai miega mano geroji 
tetulė Agnieška, kaip krep
šinio sviedinį išbloškė mane 

Ma
niau. kad gaiši as ar elektros 
trumpas sujungimas bus te
nai įvykęs.

— Tetulyte, kas yra? Ar 
dega?

— Taip, vaikeli, dega!; 
Kairysis žandas! Svilina 

ėžo.
tarytum naujausias „Gilet-

Geros nuotaikos pokalbis

Praeitą šeštadieni Tauti
nės S-gos namuose įvykęs 
pokalbis modernios muzikos 

vės Varpas girdimas tik FA1 klausimais su komp. Darium
bangomis 105.7 megaciklų. Lapinsku, dalyvaujant solis- 
Nuo AM bangų atsisakyta tei Aldonai Stempužienei, Į 
taupumo sumetimais Tai praėjo geroj nuotaikoj ir bu- 
sprendėjų visuotinio metinio vo tikrai vertingas. D. La 
susirinkimo sausio 16 dieną pinskas peržvelgė modernio- 
W orcestery nutarimas, ku- sios muzikos kelius ir kryz- - - . •
i iuo programos išlaidos su- kelius, stipriai pabrėždamas 
mažinamos 73.50 dol. kiek- neišsemiamą mūsų liaudies 
vieną sekmadienį. Daugeliui dainų lobį, tinkamą ir mo- 
klausytojų tai nesudarys jo- dėmiam kūrėjui. Solistė Al
kios bėdos, nes dažnas turi dona Stempužienė pailiust- 
FM bangomis radijo apara- ravimui padainavo kelis 
ų. Tačiau bus taip pat to- Švedo. J. Gaidelio ir D. La-' TT1 ,SV‘“
kių, kuriems teks naujo apa- pinsko kūrinius. Ta proga f““ l? as - *?z

daugelis įsigijo bilietus į sės-; 
tadienio D. Lapinsko kon
certą

Publikos buvo daug ir net 
iš kitų miestų.

nors paskutinį kartą 
dens atsigerti.-.

Padaviau kuo tyriausio ir 
šalčiausio vandes stiklą. Jį 
begeriant, tetulės užmerktos 
akys atsivėrė. Vis plačiau ir 
skaidriau. Ir sutinęs žandas 
įgavo nuolatinę išvaizdą:

ko Tautos Fondui. Jam 
dovavo Nevv -Jersey Lietu- stambiausią sumą — $50 au

kojo Simonas Kontrimas. 
Rengėjai dėkoja visiems

programos dalyviams, auko
tojams ir į minėjimą atvyku- 
siems.

vių Tarybos pirm. V. Meli- 
nis. Sveikino miesto majo
ras H. J. Addonizio. kong- 
resmanas Peter W- Rodino 
Jr., prel. I. Kelmelis ir kt.

rato įsigijimu pasirūpinti. 
Pačią programos vadovybę 
tai bent iš dalies atpalaiduos 
nuo lėšų sudarymo rūpesčio 
ir įgalins dar daugiau tobu
linti ii įvairinti programą-

va. lengva. O ta biauiybe ^**********************#*##***#**#*#*##**»#*#*##«*/«#######w*>##*<»*< 
dantų plokštelė man bemie- :> ____ I

GERIAUSIAS METŲ PREKES
DOVANAS JŪSŲ GIMINĖMS 

IR ARTIMIESIEMS USSR

gant atsikabino nuo pritvir
tinimo ir įsirėmė į išvidinius «! 
veido raumenis. Maniau, jog 3

staiga — išganymo žiburys: tikrai mirsiu. Padėk, Zeniu- 
KELEIVIS! Juk daugelį
pernykščių ir šiųmečių jo

ti, Keleivį į knygų lentyną. 
Gal kada reikės susirasti ad
resą tokio žmogaus, kurie Į 
tame laikraštyje garsina- j: 
si— taip švelniai kalbėda
ma ji ramiai, ramiai užmigo.

Bet mano miegai buvo vi
sai išgaravę. Nesinorėjo nė

Jūs galite pirkti firmoje PODAROGIFTS. INC. Jūsų pa
tarnavimui PODAKOGIKIS. INC. parodu salėje lik ką 
gauti "LAIMĖTOJAI“ tarptautinėse

parodose:
Susipažinkite su naujausiu modeliu automobilio “M ASKO- 
VI(’“ — jis neapvils jūsų bet kokiame kelyje.

Apžiūrėkite pagerintos kokybės MOTOCIKLĄ ’Iž PLA
NETA*. TELEVIZIJOS aparatai naujausios konstrukcijos. 
FOTO APARATAI — su patobulintais objektyvais, paga
mintais iš ypatingo stiklo. —Ekonomiški ŠALDYTUVAI— 
Elegantiški KAILIŲ PALTAI ir KEPURĖS iš pagarsėju
siu rusišku kailių. — AUDINIAI įvairiausių spalvų ir 
raštu. — Pagarsėję rttsišfci DELIKATESAI: grūdinė ikrą. 
konservuoti krabai ”ČATKA** ir ”AKO“, o taip pat kiti 
maisto produktai.

VISA TAI JOS KALITE PIRKTI PAS MUS!
Pirktos prekės pristatomos Jūsų giminėms SPECIA 

LIO.M1S AiPIGlNlOMIS KAINOMIS — NERIBOTAS 
KIEKIS — BE MUITO — BE KITŲ MOKESČIŲ. —PO- 
DAROGIPIS, INC. garantuoja skubų, tikslų dovanų pri- 
siatyroą ir pranešimą apie jų gavimą.

Reikalaukite naujų mūsų katalogų, kuriuose rasite 
pasirinkimui daugybę pramonės gaminių ir maisto pro
duktų.

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAS — geriausias būdas užsa
kyti dovanas savo giminėms USSR!
• JIS ŽYMIAI SUPRASTINS užsakymų formalumus.
• IŠPILDYS l>et kokius Jūsų giminių pageidavimus.
• PATENKINS juos pasirenkant užsakytų prekių pagal 

savo skoni ir jų kokybę.
« PADĖS saderiot: Vėsssjsssissžs importo-eksporto

“VNEŠPOSYITORGUI“ priimti užsakymus kitų įmo
nių prekėms, nenurodytoms kataloge.

• NUSTEBINS JUS SAVO PIRKĖJIšKA SPECIALYBE.
Išimtinai palankiomis kainomis — KELIALAPIAI Jūsų 
artimiesiems, gyvenantiems USSR į PUIKIAUSII S KUR
ORTUS SOVIETŲ SĄJUNGOJE. Jų vaizdai išstatyti 
Parodinėje Salėje —

PODAROGIFTS, INC.
skambinkit, reikalaukit informacijų iš PODARO- <>

te skutimosi peiliukas!; numei-ių tebeturiu. O juose
Gelbėk, vaikeli: neišpasaky
tai skauda viršutiniai dan
tys.

— Tetule, juk tavo visi 
dantys dirbtiniai ir skaudė- 

į ti negali. Gal kokia kita pa
vietrė įsivėlė į žandą?

— Dantys, dantys, Žemu
ti, gerai jaučiu. — tie nevi- 

eičiau gy-

d a Boylston Chess Club. Šios Galvotrūkčiais puoliausi 
rungtynės baigėsi 2-2 su vie- pije naminės vaistinėlės, lai- 
na nebaigta partija, kurioje komos vonios kambaryje- 
Vilnis Ezenns tun pėstmin- Ten sugriebiau skiltį česna

Atsilaikyta prieš Boylstoną

Bostono tarpklubinėse So.
„ „ ..... . Bostono L. Pil. Dr-jos šach-tos specialios finansų kom,- mat komanda plaeitą

penktadienį rungėsi jai pS i
Va™ K maUJanC‘a B°St°ne k°man"

rie tų komisijų nariai jau e-

Šiemet Bostone, Worces- 
teryje ir Brocktone sudary-

nergingai įsitraukė į darbą. 
Pavyzdžiui, V. Beržinskas iš 
Brocktono jau surinko 70 
dol., Br. Strikaitis iš So. 
Bostono— 55 dol.. inž. R. 
Dulskis iš Brocktono —65 
dol. Laukiama įsijungiant 
taip pat visų klausytojų į 
programos išlaikymą bent 
klausytojo įnašu, kuris yra 
10 centų už kiekvieną pro
gramą arba 5 dol. už kalen
dorinius metus. Pernai klau
sytoji* įnašą įmokėjo tik 130 
klausytojų. Kiti programos 
klausosi, ją giria, bet klau-

visokie profesionalai garsi
nasi. ir visokių parengimų 
kalendoriai-tvarkraščiai yra 
skelbiami. Virpančiomis 
rankomis sklaistau tuos nu-
merius, bet man reikalingų į lovą pažvelgti. Užtat ėmęs,; 
gelbėtoj'ų nė vieno nerandu, parašiau Keleivio redakci- j 
i^aip užkerėta! Yra draudi- jai šitokį laišką: 
mo agentas V. Stelmokas.
Fordo kompanijos atstovas 
Longinas Izbickas. radijo ir 
televizijų ligų specialistas J.
Žilinskas, namų dažytojas

„Didžiai gerb. 
p. Redaktoriau,
Jūsų laikraštyje garsinate 

visus, kurie į Jus kreipiasi; 
paminite visokius mūsų gy-

ir taisytojas J. Starinskas, venimo įvykius ir parengi-
ka T vairios ........ ----------- ------ :------ karpenteris P. Maksvytis, a- mus; kartas nuo karto skel-
riruos h^'dnrvr7riltiZ?iriko ir metriniais žingsniais, kinių ir akių žinovai ir kito- biate Uj parengimų kalendo
mis bet dai yi_a vilties n | anot gražiakalbio St. Sant- kie mokslinčiai, bet

laimėti. Rungtynėse pasiro 
dė pirmą kartą Gediminas 
Šveikauskas, buv. Bostono 
meisteris. Jis pelnė pustaš- 
kį. Įspūdingą pergalę iško- 
vojo Algis Makaitis. sudoro
jęs stipriausią VVorcesterio 
miesto ekspertą T. Barham. 
kuris kas kartą atvažiuoja 
žaisti už Boylston klubą.

Lentelė nepasikeitė. Te
bepirmauja Boylston C.C.

- - . - , ... . J:nevieno nus—tvarkrascius- Ar ne- 3
varo, nupėdavau prie tetulės dentisto! Nė vieno chirur- galėtumėte nors retkarčiais j: : 
lovos, kurioje ji paslvka tį- go... O ten, už sienos, tetulė Jūsų laikraštyje paduoti vi
soj0- į vaitoja ir šaukiasi išgelbėji- Sų dentistų. gydytojų, chi-

mo... Staiga, štai. kaip išga- rurgų ir kitų panašių specia- 
nymo laivas, reikalingiausia listų lietuvių adresus? Ser-

še, uždėk ant skaudan- 
• cio ir sukandusi palaikyk. 
Praeis: česnakas visada pa- 

Įr mippn tooškulio ka-.________ __
muojamas, nusvirduliavau į 
savo miegamąjį. Bet neil-

G. ST-.. pavardė. 
„Mieloji, švelnieji,

riausioji dantinės kūno

gančių. skausmus kenčian
čių ir mirštančiųjų pagalbai: J • 

da- visos lietuviu bendruomenės
CTA-

lies specialistė Genutė! Jei- labui. O mielaširdingiausios 
Jums už tai atly-'
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gam: teta ir vėl baladojasi 
ir dar garsiau šaukia:

— Česnakas nepadeda...
savo sveikųjų dantų gydy- 

kitokią tis...“ cvinktelėja nuodėmin- 
medicinišką taktiką: pasi- ga mintis, pamačius viena- 

u .j d oi/ griebęs gabaliuką cukraus, me šiųmetiniame Keleivio 
™.1S suHsnvardo B po 2?z-i užpyliau ant j0 sodrią por- numeryje jos skelbimą, ku-
~ Tjsku-s .^ ne. Jaj,niej1į ciją 100 laipsnių gėrimėlio, ris, deja. deja... 
komandos žaidėjai: Barnu- kuri paprastaj iaįkau sau „...jos dantų
nas Girnius, Kęstutis Makai- ir toms skaisčioms ponioms, binetas bus uždarytas 
tis ir Algirdas Leonavičius - - - -- -
1 „ viengungį, netyčiomis už

klysta :
— Šitie tikrai turėtų pa

dėti. Tokie net nesėkmingos 
meilės ligas palengvina! Tik 
cukraus nekramtyk, bet 
čiulpk, — skaudulys išga
ruos.

Tačiau danties skausmas 
dar aštresnis pasidarė. Net 
žandas pradėjo pūstis! Ta- 

Kovo 12 d. Jordan Hali • rytum koks „bomas“ kuloku

sytojo įnašo nemoka. Todėl Antroje vietoje Lietuviai to- ta cesn,aK,dS o^paueaa.. 
Laisvės Varnas turėin atsi- viet°Je • Duok. vaikeli, geresnių!
sakyti nuo AM bangų. B™ Harvardas’ MXT- ir klM Šį kartą bandžiau kitokij

Lietuvių B- sužaidė lygio-

gu nebijočiau jos šaunaus dvasios 
kario vyro pavydo keršto, gins. 
kasdien pas ją lankyčiausi Priimkite, p. Redaktoriau, 

mano giliausios pagarbos 
pareiškimą!

Jūsų nuolankus
Z. Girdauskas“

PINIGAI Į U.S.S.R.

Jos esate saugus 
tik su firma kuri 

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

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

GRAMERCY SHIPPING, Ine. 
741 Broad St.. Newark. NJ.

Rašykite angliškai ar rusiškai 
prašydami pilnų maisto, audi
nių ir dovanų katalogų! 
PUIKIAUSIOS ANGLIŠKOS
........... MEDŽIAGOS ...........
Vvrui ir moteriškei siuntinys
B ! ............................ $54.75
Medžiagos: 3V-_»jardo GRYNŲ 
VILNŲ medžiaga vyriškam 
kostiumui. 3 jardai pritaiky
tos bovelninės-ra jano satinos 
pamušalui. 4 jardai bovelni- 
nės medžiagos bliuskutėms ir 
suknelėms. 3 jardai GRYNŲ 
VILNŲ medžiagos suknelei. 
Taip pat vyrams apatinių po-

GRAMERCY
HS E. 2Sth Street

New York, N.Y. 10016 
ĮSTEIGTA 1945

Šį penktadienį Lietuvių I 
su Harvardo ko

manda So. Bostono L.P.D. i 
klube. Lietuvių B vyksta į 
Boston State.

rungiasi

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

komp. Dariaus Lapinsko kū- į būtų užvožęs.
rinių koncertas, dalyvaujant 
simfoniniam orkestrui, so
listei Aldonai Stempužienei 
ir pianistei Aldonai Kepa- 
laitei* Diriguoja pats komp. 
Darius Lapinskas.

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

• * •

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

— Ne. nepadeda-., šauk | jis net 
daktarą, vaikeli, — vaitoja 
tetulė. — Net balsas ima 
silpnėti.

Vadinasi, alpti rengiasi.
— Akys tavaruoja, alpti 

ir vemti verčia: galva suka
si, Zeniuti-..

— Alpti ir vemti verčia?

baigiasi 
jos dantų gydymo ka 

iki
kovo mėn. 1 dienos“. 

Beviltiškas ir desperatiš
kas mano atodūsis pasiekia 
ir tetulės ausis:

— Zeniuk, jeigu Genutės 
kabinetas uždarytas, šauk 
Stanį! Skambink jam!

— Bet. tetulyte, jis gi dan
tų negydo. Jis kitokių ligų 
žinovas. «« • fį

— Nieko, nieko, nors dan
tų jis negvdo, bet vaistų nuo 
skausmo gali duoti. Tik rei
kia mokėti pareikalauti. Juk 

nuosavai žmonai 
vaistų nuo slogos nenorėjo 
duoti. Bet kai ji Įsakmiai pa
reikalavo, — davė.

— Girdėjau, kad jis pats 
tuo laiku ta liga sirg
damas. greičiau pagijo tų 
vaistų neimdamas-..

— Užtat, kad jis daktaras.
Galva sukasi, akys tavaruo- Daktarai visomis ligomis pa- 
ja? Tai ne dirbtinų dantų tys trumpiau serga: turi ki

tus gelbėti. Tam jie ir dak
tarai.

— Gal ir taip, tetulyt. bet 
ir jo adreso Keleivyje nėra

MAISTO SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Jei norite pradžiuginti savo 
mviimuosius Lietuvoje, užsaky
kite iiems gerų maisto dalyku 
siuntinius miertraJe Express 
Corp., 12-5 East 23rd St., Nevv 
York. N.Y. 10010. kuri yra paty
rusi toje srityje. Siuntiniai yra 
geriausių Amerikos ir Europos 
maisto dalyku Kokybė yra ga
rantuotai geriausia, kokią už 
tuos pinigus galite gauti. Pri
statymas pilnai garantuotas. 
Jūs gausite gavėjo pasirašytą 
kvitą.

Firma turil specialu katalogą, 
kuriame yra daug standartinių 
siuntiniu ir atskirų dalykų pasi
rinkti. todėl galite patys sudary
ti siuntini pagal savo norą.

Interirade Evpress (orp. 
siunčia ir jūsų atneštas drabužių 
medžiagas Jūs per tą firmą ga
lite pasiųsti ir pinigus savo gi
minėms ir kitiems už žemiausią 
atlyginimą. Jeigu jūs norite pa
siusti gera dovaną į Lietuvą, tai 
kreipkitės" i Intertrade Express 
Corp.. 12-5 East 23rd St.. New 
York. N.Y. 10010, tel Y U 2-1..30 
ir paprašykite katalogų.

Tai ne dirbtinų dantų 
kaltė. Gal, sakau, mes turėsi
me radynas?

— Ką tu, vaikeli, vapalio
ji? Radynas? Iš kur, kokias?

— Tai kad. tetule, gal jūs — Nėra.-. — visai beviltis- sukaktis buvo gražiai pami- 
kartais, kai aš išeinu i darbą, i kai suvebleno dantų skaus- nėta. Turiningas kalbas pa-

kuo mo auka. — Tai gal tą, kuris sakė dr

ST. PETERSBURG, FLA. 

Minėjome Vasario 16-ją

Ir šiemet Vasario 16-sios

:: ’ I 
:: 
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Rašvkit.
OIFTS. INC., vienintelis firmos JAV-se. turinčios specia
lia sutarti sn V/O ’’VNEšPOSYLTORG“ išpildyti dovanų 
užsakvmus Jūsų giminėms USSR.

PODAROGIFTS, INC.
22« PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street)

New vork. N. Y. 10HI3. 1‘tmne 212—22S-9-547 
^^^♦^♦♦eeeeeeeeeeee**********************************************

DO VANOS

už naujus

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

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

ROYAL PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Bok 9112 
N«wark 4, New Jersey

susitinkate šičia su 
nors? Ir, taip sakant, taip 
toliau...?

— Kaip tu Dievo Aukš
čiausiojo. Zeniuti. nebijai ši
taip šnekėdamas? Juk neuž
ilgo man bus aštuoniasde
šimt. 0 tu apie radynas. Gė
dintumėte!

— Matote, tetule, šiame 
aukščiausios technikos kraš-

skaudulius išpiaustinėja?..
— Bet ir tas dantų negy

do...
— Nors guzą. guzą. vai

keli, kuris nuo dantų sopu
lio atsirado, sumažins, iš
plaus.

— Ir šito išganvtojo adre
so nesuradau: nėra! Ir kaip 
juos dabar, vidurnaktyje,

I). Jasaitis iš Tam
pos, knygos Communism in 
the Modern World autorius 

R. Cadwell iš Kanados ir

KIEKVIENAM MCSŲ BIČIULIUI. SURADUSIAM BENĮ 
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
RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš 3IŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$<.00:

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

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SISTIPRINTI "KELEIVJ“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR J SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTI JžENGŲS

ŠIR.D1~ES PRIEPUOLIAI 

Svarbus leidinys jūeų eveikatoe apsaugai 
Jūs galite pramatyti savo širdies priepuolį ir jo išvengti.

Tokio vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos nau
jausios mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivystymą
• • . _ •*_____ 2.. Tt oilfniKG

te viskas Įmanoma. Jeigu aš-; prisišaukti, jeigu šėtonas te- i

teisėjas K. Zuris iš Chicagos jr apsisaugojimą nuo jų. Ji, anot autoriaus žodžių, suteiks 
skaitytojams ramybę ir paguodą.

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

2546 Loram Avė-, Cleveland, Ohio 44113.
Bostone šią knygą galite gauti ^Keleivyje“ Ir pas 

Justiną Vaičaitį.

Dainavo Dailės choras, a- 
kordeonu grojo V.'Pauzaras 
ir jo dukrelė Barborytė.

Aukų surinkta $387. klu
bo parengimo pelnas $115, 
iš viso — $502,

J. V.



Puslapis aštunta*
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eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*e**e**#e***»**ee******e**********e**********^

Vietines žinios
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Mass. gubernatorius John A. Lukk Lygos prezi- na išvažiavo pas dukterį ir
Volpe. koris sutiko būt, dentas Ludvigs 6. Reiters ir, gyvenančius Mobile. ; j Lj

kompozitorius Alabajnoj,3,menesių atos- vįų Bend,,onjeneig\aldy.
ko koncerto garbės .komiteto 
pirmininku. Kaip žinoma, kon
certas įvyks kovo 12 d. 8:30 vai.
Jordan Hali. Atsilankydami pa
rodykime amerikiečiams, kad „ _. .
ir mes savo menininką gerbia. . UŽ tai rengėjai yra dė
me ir gubernatoriaus moralinę kingi visai eilei lėmėjų n
paramą didžiai vertiname.

PIRMĄ KARTĄ TAIP 

SEKASI!

Bet kad nebūtų paskutinį.

Gal būt. nustebę paklausi-
te: o kas jau Čia taip pirmą you do priedais. Marija ir 
kartą sekasi? dr. Edvardas Jansonai su-

Štai. Pirmieji Bostone rengė šeimyninį pagerbimą 
Jaunimo Metus pradėjome mūsų. bičiuliui Robert D’At- 
ne tuščiais tauškalais, o di-, tilio drauge su soliste Aldo- 
deliu kultūriniu parengimu, na Stempužiene ir komp. 
skirtu sudaryti progą pasi-: Darium Lapinsku. Ir t.t. ir 
reikšti jaunam talentui. Taijt-t-
jau visų laukiamas komp. Bet dabar visa kita pri- 
Dariaus Lapinsko koncertas klauso nuo mūsų visos bos-1  . r, 1 o -nr. ! t 1 . 
kovo iz a- orėjo vai- juruan ioms«e5 _tautus
Hali.

. ... =1 Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų
šeštadienį neuzpildysim Jor-x .... .. , , . T - siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.Firmą kartą bostomskiai dan Hali sales, tai... inz. ___ ____„

lietuviai parodė tiek daug Česlovui Mickūnui. pasira- ODAS. SKARYTES, MEGZTINIUS IR
žavios ir gyvos dūšios savam 
menininkui,—apie 70 žmo-

eveeeeeeeeeieeeiMiMeeiMtMeMveeeeieeaseeeaMiesaeeeeeeaaeaeeaMeeeeeesaea
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šiušiam didžiulės sumos ga- KT- GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MCSŲ IŠTAIGOJE, 
rantiją muzikų unijai, teks, TaiP P®* priimame užsakymus USSR gaminiais — Podarogifts, 

nių sudedami šio koncerto parduoti ramus, rėmėjam Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems j atremontuotas, 4 kambariai su
reikalui per 1500 dolerių! Ir karčiai tabaku nusispiauti radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge- visais patogumais, už $35 mėne-
daugumą išsiimdami iš savo ant savo kaimynų, o Anta- liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyt, kelialapius į kurortus - s*®'- Kreiptis ten pat į pirmąjį

■ .===' ^==- - ■ ■ . ■ — - sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo au^st^-
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių 
katalogu. PERSIUNČIAME PINIGUS

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MUSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JŪSŲ SIUNTIMUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS į!

I GARANTUOTAS. (H Bedus, papuošalus

Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 val. vak., jyg ųy. BROADVVAY

i———***—*•——aa——o—

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 VVASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

aipirkite bilietą!

Kortų vakaras

šeimos kišenės nuo 20 iki 50 
žaliukų.

Pirmą kaitą mūsų kultūri
nio parengimo garbes pirmi
ninku sutiko būti patsai Sandaros Moterų Klubas
Mass. gubernatorius John sekmadienį, kovo 13 d- 3 val- 
A. V olpe ir į garbės komite- popiet Sandaros patalpose i 
tą įeiti Bostono Kultūros rengia kortų vakarą. Gerieji 
rondo prezidentas Eli Gotd- lošikai gaus vertingų dova- 
ston. Be to. lygiai bičiuliškai nų? visi gardžiai paval
gai bes komitete susėdo visų ginti. Visi kviečiami atsi- 
pabaltiečių atstovai: Lietu- lankvti. 
vos garbės konsulas adv.
Anthony Shallna, prelatas 
Pranciškus Juras, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas .Juo
zas Kapočius. Pabaltiečių 
Dr-jos prezidentas Paul

Leo Virkaus.
Prie to — pirmą kartą a-

merikiečiai noriai perka į 
mūsų koncertą bilietus.

padėjėjų. Washingtono die- kiems grįšti! 
nos proga koncerto komite
to pirmininkas Antanas 
Gustaitis su Laima Jasaitie
ne, stovint liudininku redak
toriui Jackui Sondai,

Trans-Atlantic Travel Service
larkm snndai na. Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo sveikintinas. Todėl,

i spaudė gubernatoriui rankų, !biIįet^ “žsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei dS™ p^pkStokėl 
*•" už io moraline Darama na- reikalingus dokumentus į visus pasaulio kraštus ir , ruž jo moralinę paramą pa

dėkodami su visais Hovv do

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 fr sveikatą.
389 Broad way. So. Boston, 

telefonas: 268-6030

nui Gustaičiui su Robert 
D’Attilio. nusiavus klumpes, 
bėgti nuo Mass. gubernato
riaus akių i Puerto Rico...

Svarbus susirinkimas Vasario 16-ji Laisvės Varpe

Pasaulio Lietuvių Jauni-- Laisvės Varpo radijas la
mo Kongreso reikalu šį bai daug laiko skyrė Vasario 
penktadienį, kovo 11 d. 8 16-jai paminėti. Jis ne tik 
vai. vak. So. Bostono Lietu- kelis kartus skelbė minėjimo; 

vai. vak. i Jordan Hali via vių Pil. Dr-jos patalpose programą, bet vasario 13 d. 
dėlto ateikite ir iš anksto nu- kviečiamas vietos lietuvių transliacijoje perdavė Vliko 

organizacijų, studentų kor- pirmininko V. Sidzikausko1 
poracijų. skautų-čių tuntų ir Pasaulio Lietuvių Jauni- 
atstovų pasitarimas. Laukia- mo Kongreso pirm. A- Zapa-

Taigi šitą šeštadienį 8:30

Alukai išvažiavo svieto 

pamatyti

Motiejus Alukas su žmo-

togų. Jie aplankys ir Miami. 
Fla., pasieks ir Milvvaukee. 
Wis., savo giminių pamaty
ti ir grįš namo gegužės mė
nesį.

Laimingai keliauti ir svei-

į Lietuvą.
Kartu yra

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine 
PODAROGIFTS SKYRIUS

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

ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.
Vedėja ALDONA ADOMONIS

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

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

FORD TRUCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSER1JOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

COVENEY FORD Sales Ine.

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 10, 1966 m. kovo 9 d.

me visų!
Bostono L. B. apylinkės 
vardu

pirm. Antanas Matjoška

Bendruomenės vajus

JAV L. Bendruomenės 
Bostono apylinkės valdyba
skelbia nariu vajų, renka so- T , , . . t7-, _ ‘ J.. T Jaunosios kaitos atstovaslidarumo mokesčius- Juos . . . . ,T , ...
pmma: St- Gneze-Jurgele- ,. „ ? -
vičius Keleivio administra
cijoje, Tosmos Parcel vedė
jas J. Vaičaitis, A. Vilėniš
kis ir valdybos nariai. 

Lietuviai! Prašome atlikti

bos nariai solidarumo mo
kestį sumokėjo už 5 metus
pirmyn. Būtų gera. jei ir kiti gai turėtume vertinti savuo- 
taip padarytų.

Jums dėkinga
Bostono L. Bendruomenės 

Apylinkės Valdyba

vakarais: 327-8076

327-1000

recko kalbas, patriotinę po
eziją, kuiią skaitė jauni
mas — Birutė Vaičjurgytė 
ir Rafaelis Beržinskas (12 
metų), ir patriotinę muziką.

Gražus žodis ir darbas

dienomis iš Glen Burnie, 
Mary land. atsiuntė D. La
pinsko koncerto komiteto 
pirmininkui Ant. Gustaičiui 
tikrai gražų laišką, kuriame 
tarp kitko rašoma:

"Kiekvienas lietuvis turė
tų džiaugtis savo tautiečio 
bet kokiu iškilimu. Ypatin-

Į sius talentus, pasireiškian- 
{čius svetimoje žemėje.

Šiame krašte ne taip leng
va prisimušti talentams, ne
turint "dėdžių“. Jūsų suma
nymas padėti jauną muziką 
pristatyti Bostono visuome-

damas šimtaprocentinės 
sėkmės jo rengiamam kon
certe, tam paremti siunčiu 
čekį 25 dolerių sumai“-

, Bostone buvo R. Žiugžda

Charles teatre kovo 2 d. 
buvo Gogolio "Revizoriaus“ 
premjera, į kurią buvo at
vykęs iš New Yorko ir So
vietų Sąjungos spaudos a- 
gentūros korespondentas 
Robertas Žiugžda.

IšNUOMOJAMAS BUTAS 

So. Bostone. 281 E SL, naujai

(11)
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’hi Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai 
‘ttpestingai taisome laikrodžiu*

SOUTH BOSTON 
Tei AN 8-4649

►eeeeeeeeee#*********************^

LAISVES varpas
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ' 

KULTCRINR RADIJO PROGRAMA,

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
FM Bangomis 105.7 ihegaciklv 
U WKOX, Framingham, Mase.

VEDftJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON 18, MASS. 

Tet JUniper 6-7209

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turimo visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.

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

S82 a W. Broadivay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-8929
Nno 9 vaL ryto iki 8 vaL v, išskyras šventadienius ir

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP- 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 

IS BOSTONO I LETUVĄ

ir kitus Rusijps okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk
NUO LIGŲ m NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuc nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jartire of t>e Peace—Constable 

598 E. Broadtray 
So. Boeton 27, Mase.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. *
Lipdau popierius ir taisau 3 

viską, ką pataisyti reikia. * 
Naudoju tik geriausią - 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mase.
Tet CO 5-5854

Peter Maksvytis
ft Builder 

925 E. Foarth SL, 
So.

Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

įas AN 8-3439
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Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 
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Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jog. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
Smith Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd: •
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STR 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
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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 
r komentarai, muzika, dai

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 gaun»> 
mas ir Keleivis.

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Maaa.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

X RAY
taipgi pritaiko akinius 

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p. 
TEL. AN 8-2712

Namai ir ūkis:
287 Concord Rd., Billerica,

TEL. MO 3-2948
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A. J. NAMAKSY
Real Estate ft Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mase. 

Office TeL AN 8-0948 
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Flood Sąuare. 
Hardivare Co.
Seriatekae N. J. ALEKNA
828 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Lan
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiams 
VtooUe geležies daiktai




