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Dabartinis stebuklas - pėsčias 
erdvėj aplink žemę per 2 v.40 m

Tai atliks astronautas David Scott, išlipęs iš erdvė
laivio Gemini 8. Keturis kartus Gemini susijungs ir atsi
skirs nuo Agenos.

Jei viskas eis pagal nu- Pensįjos „įsiems 
matytą pianą, tai treciadie- *
ni Atlaso raketa iššaus į erd- fį) meįu asmenims 
vę 26 pėdų Ageną, o kiek
vėliau pakils Gemini 8 su Senatas 45 balsais prieš 
astronautais Neil Armstrong 40 priėmė įstatymo sumany- 
ir David Scott mą, kuris numato pensijas

Agena bus taikinys, kurį vis‘em5- jaukusiems 70 
Gemini turės pasivyti. Tai mej' 1.“° budu> J?1 U.‘P P* 
turės įvykti po 5 valandų |
skridimo ar kiek daugiau, 
kol primanevruos prie Age-

2 mil. žmonių gaus mėnesi
nes pensijas po $44, o vyras 
su žmona $66. Jos bus mo
kamos ne iš socialinio drau
dimo, bet iš valdžios kasos. 
Viso labo per metus joms 
teks išmokėti apie 800 mil. 
dol.

Prancūzija išeina 
iš Nato

Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle oficialiai pranešė, 
kad Prancūzija, dabartinei 
sutarčiai pasi Daigūs
m., pasitraukia iš Atlanto 
valstybių sąjungos, todėl ir 
tos sąjungos vyr. būstinė, ku
ri yra netoli Paryžiaus, turi 
išsikelti iš Prancūzijos.

Tokiu de Gaulle žygiu tik 
komunistai tėra patenkinti. 
Jis apsunkins sąjungos pa
dėtį, bet 13 valstybių, kurios 
yra sąjungos nariai, ir toliau 
ją rems.

Vietname sušaudė
spekuliantą

Karo metu visur yra ge

nas ir susijungs, busijungę 
abu 7 su puse valandų skris 
vienoje orbitoje- Tuo metu 
abu astronautai ilsėsis-

Kitos dienos rytą majoras 
Scott atidalys Gemini ir iš
lipęs iš ten pasiliks 2 vai. 40 
minučių keliaudamas aplink 
žemę maždaug pusantro 
karto.

Erdvėje būdamas, Scott 
atliks visą eilę darbų. Jis 
pritvirtins prie erdvėlaivio 
snnn kampra išims iš dėžės 
specialius radiacijai matuo
ti instrumentus, užsuks apa
ratus ant Agenos šono ir iš
bandys specialiai pagamintą 
sraigtams atsukti ervėje į- 
rankį ir įlips į Gemini. Ten 
praleidęs nakties tamsą,
Scott užsidės didesnius de
guonies tankus ant nugaros 
ir prie savo virvės pririš dar 
75 pėdų ilgio gabalą. (Taigi 
virvė bus viso labo 100 pė
dų).

Tuo tarpu Gemini pilotas 
atsipalaiduos nuo Agenos ir 
pasitrauks nuo jos apie 60 
pėdų į šalį. Lauke esąs Scott 
bandys su specialaus įrankio ros cąjygos spekuliantams, 
pagalba vaikščioti tarp a- jų todėl priviso ir Vietname, 
biejų erdvėlaivių. Jam sugrj— Valdžia su jais griežtai ko- 
žus į Gemini, vėl bus susi- Voja. Kad pagąsdintų kitus,

čia rodoma, kaip erdvėlaivis Gemini 8, kuriuo skris astronautas David K. Scott, erdvėje atsi
skirs nuo raketos Agena ir vėl su ja susijungs. Jis numato erdvėje išbūti 3 dienas.

Indonezijoje visa valdžia yra 
karių rankose

Darius Lapinskas, Aldona Stempužiene ir 
Aldona Kepalaitė nugalėjo Bostoną!

Praeitą šeštadienį Jordan 
Hali įvykęs mūsų jaunojo 
kompozitoriaus Dariaus La

po koncerto, kuriuos įsidė- 
mėjonie-

Darius Lapinskas yra ta-

lt
įvairumo ar

jungta su Agena kelioms va
landoms. Po to vėl atsiskirs 
apie 13 mylių ir vėl bus ban
doma sujungti, jau nesi
naudojant radaro, o tik a- 
kies pagalba.

Šis ketvirtasis susijungi
mas bus paskutinis. Gemini 
pasitrauks į šalį ir pasiųs sig
nalą Į žemę, iš kur bus už
degti Agenos motorai. Ast
ronautai stebės, kaip veikia 
Agenos motorai, komanduo
jami iš žemės.

Trečioji diena erdvėje bus 
skirta moksliniam tyrimam 
bei fotografavimui. Po trijų 
dienų astronautai sugrįš į 
žemę, nusileisdami Atlanto 
vandenyne netoli Floridos.

Taip yra suplanuota, taip 
reikia tikėtis ir bus įvykdyta. 
Tikrai tai sužinosime penk
tadienį.

PABRANGS PAŠTO
PATARNAVIMAS

Nuo kovo 26 d. pabrangs 
kai kurie pašto patarnavi
mai — apdraudimas, pinigų 
pasiuntimas ir kt.

sostinės aikštėje sušaudytas 
kinų kilmės žymus biznie
rius, didelis spekuliantas.

HUMPHREY APIE JAV 
SANTYKIUS SU KINIJA

Viceprez. Humphrey pa
reiškė. kad JAV tikslas Ki
niją ne izoliuoti, bet ją su
laikyti. Ji turinti suprasti, 
kad jėga nieko nelaimės.

Lapkričio 13 d. prie Miami, Fla^ . ...............................
nuskendusio graikų laivo kapi-; >r art!moJ atel‘y- .s,a P™Ka 
tonas, koris kaltinamas dėl lai- tenorime paminėti bent ke- 
vo nelaimės, nes nesiėmus rei- sakinius, pasakytus ame- 
kaĮjngų priemonių jai išvengti, i rikiečių ir savųjų tautiečių

pinsko modernios muzikos lentingas kūrėjas, turįs sa- 
koncertas, kurį, diriguojant j vita išraiškos būdą, dvasios 
pačiam kompozitoriui, atli- polėkį ir neišsemiamą turi- 
ko profesionalų muzikų sim- nį“
foninis orkestras ir dvi iški
liosios mūsų solistės daini
ninkė Aldona Stempužienė 
ir pianistė Aldona Kepalai
tė, buvo didžiulis kultūrinis 
žygis toli už savo bendruo
menės ribų, plačiai pasiekęs 
amerikiečių publiką, ypač 
jų menininkus ir kitus švie
suomenės atstovus.

Artipilnėje tūkstantinėje 
salėje, kurią užsėdo didžiu
lis skaičius mūsų gyvos sie
los tautiečių, buvo keli šim
tai amerikiečių, kurių iki šiol 
jokie kiti mūsų parengimai 
nepajėgdavo pavilioti, čia 
galima buvo sutikti universi
tetų. konservatorijos, įvai
rių muzikos mokyklų ir bale
to studijų studentų, profesū
ros personalo. Bostono ope
ros žmonių ir svečių net iš 
tolimesnių apylinkių. O gra
žus būrys mūsiškių tautiečių 
atkeliavo iš Worcesterio,
Brocktono ir net iš New 
Yorko.

Koncerto rengėjų ir rėmė
jų pastangas ir aukas mūsų 
šaunieji menininkai su kau
pu atlygino įvairiais atžvil
giais.

Ryždamiesi apie koncerto 
meninį lygį dar pakalbėti

visų nuomonių 
vienodumo.

Galime sakyti, neabejoti 
na. kad salėje pasitaikė ir 
tokių tautiečių,, kurių au 
sims ši muzika buvo labai 
neįprasta ar net gąsdinanti.

„Pirmą kartą tenka išgirs- Jie turėjo lygią teisę ir savo 
ti tokį jūsų muzikos meno nuomonę pareikšti, 
kūrėją. To mes Bostone iki „Kas čia per dainavimas? 
šiol nežinojome.“ Ir dainuoja ir kalba... Kai

”Aldona Stempužienė yra mes būdavo panemuniais 
aukštos muzikinės kultūros ,, užrėkiam — ramtadryyyylią 
daininkė, puikiai jautusi at- oooil —tai kitoje pusėje u- 
liekamų kūrinių dvasią ir pės pušys linksta,“ tarė vie 
stilių. Jos tvirtas ir puikiai nas klausytojas po rečitaty-

Valdžios priešakyje yra gen. Suharto. Suimta 16 mi
nisterių. Įsakymas išrauti komunistus su šaknimis, parū
pinti žmonėms maisto ir aprangos.

Prezidentas Sukamo jau 
buvo visai į komunistų tink
lą įlindęs. Praeitą rudenį nu
matytas komunistų sukili
mas turėjo galutinai sunai
kinti komunistų priešus, bet 
jis nepasisekė daugiausia 
krašto apsaugos ministerio 
gen. Nasution pastangomis.
Gyventojai taip buvo įpykę 
ant komunistų, kad jie be 
pasigailėjimo, net be teismų, 
juos naikino-

Pamažu Sukamo vėl at
gavo valdžią, sugebėjo net 
gen. Nasution pašalinti- Ko
munistai vėl pradėjo kelti 
galvas. Tas sukėlė didelį, y- 
pač studentijos, pasipriešini
mą. Vyko demonstracijos po 
demonstracijų, kol pagaliau 
praeitos savaitės gale karo 
vadai su gen. Suharto prie
šaky paskelbė paimą valdžią 
į savo rankas.

U? ffnlr£i-nn tni_

imti, jų tarpe ir iki praeito 
rudens sukilimo buvęs užsie
nio reikalų ministeris, o pa
skutiniu laiku pirmasis mi
nisterio pirm. pavaduotojas 
Subandrio, Kinijos šalinin
kas. Sukamo kol kas pasilie
ka savo vietoje.

Gen. Suharto davė įsaky
mą apygardų karo vadams 
su šaknimis išrauti komunis
tus, kad jie nebeatgytų, ir 
pasirūpinti, kad gyventojai 
turėtų pakankamai maisto ir 
aprangos.

Prisimintina, kad Indone
zija turi 100 mil. gyventojų 
ir kad jos komunistų partiją
narių skaičiumi tepralenkė Dr. Josef Klaus, Austrijos kon- 
tik Kinijos ir Sovietų S-gos servatorių vadas. Jo partija lai- 
komunistų partijos. mėjo šiomis dienomis buvusius

, .... rinkimus. Jis vadovaus vyrian-Perversmai Indonezijoj ir 
Ganoj yra didelis smūgis ko- sy ’* 
munistams, ypač Raudona
jai Kinijai.

dėsis kartus buvęs .Michigano 
gubernatorium G. Mennen Wil- 

I liams, paklaustas, ar jis kandi
datuos į senatoriaus vietą, 
aiškiai atsakė: “Taip.“ Dabar 
Williams yra valstybės sekreto
riaus padėjėjas Afrikos reika
lams. Nuo kovo 23 d. jis iš tą 
pareigu atsisako.

vo ir arijos Les Sept Solitu- 
des O- V. žodžiams,

Bet aplamai — tai buvo 
retai galimo pasisekimo įvy
kis.

Po koncerto Tautinės S- 
gos namuose buvo rėmėjų 
arbatėlė menininkam ir sve
čiams amerikiečiams pa
gerbti.

Apie tai tikimės dar pa
kalbėti kitą kartą. Kitą kar
tą paskelbsime ir ištisą rė
mėjų sąrašą.

BOSTONO LAIKRAŠČIŲ 

STREIKAS TĘSIASI

Jau antra savaitė strei
kuoja penkių Bostono laik
raščių spausdintojai ir eks
peditoriai, ir dar nenumato
ma. kada tas streikas gali 
baigtis. Buvo derėtasi dau
giau kaip 200 valandų, bet 
nepasiekta susitarimo.

Dabar Bostone išeina tik

valdomas mezzo - saprano 
ir dainavo ir tiesiog meldėsi 
paskutiniam programos nu
mery“.
”Aldona Stempužienė būtų 

didelis turtas ir mūsų ope
roje“.

„Aldona Kepalaitė yra sa
vo srities virtuoze.“

„Aldona Kepalaitė ne
paprastai sudėtingame ir 
sunkiame fortepiono koncer
te buvo tarsi plazdanti dva
sia virš fortepiono klavišų.“ j

Tai vis amerikiečių svečių 
žodžiai.

O viena? mūsų įžymiųjų 
kompozitorių, pasigėrėjęs 
šia reta muzikos meno šven-' 
te ir jos atlikėjais, apie Da
rių Lapinską tiesiai pasakė:

„Tai didelis talentas, apie 
kurį dar kalbės pasaulis.“

Žinoma, tai daugumoje 
publikos komplimentai, o 
griežta svetimtautė kritika 
gali turėti ir savo pastabų- 
Ypač gaila, kad streikuoja The Chirtian Science Moni- 
beveik visi Bostono laikraš-' tos ir The Boston Crimson, 
čiai ir negalima išgirsti jų i leidžiamas streiko metu.

Rengiasi nuversti
savo globėją

Ganos valdžios galva gen- 
Ankrah viešai paskelbė, kad 
nuverstasis Ganos diktato
rius Nkrumah. kurį priglau
dė Gvinėjos prezidentas Se- 
kou Ture, ruošia Gvinėjos 
pabėgėlius nuversti Ture, 
kad pats galėtų atsisėsti jo 
sostan-

HULIGANŲ VISUR

PILNA

Clevelande kovo 4 d. pa
vakary 8 paaugliai negrai 
užpuolė Petrą Kliorį, Krikš
čionių Demokratų S-gos 
centro sekretorių, žiauriai 
sumušė, sulaužė ranką, su
žalojo veidą ir galvą. Tai į- 
vyko netoli Kliorės namų.

Popiežius Paulius VI kardinolą 
Alfredo Ottaviani, katalikų baž
nyčios konservatyviųjų vadą, 
paskyrė komisijos kontrolei stu
dijuoti pirmininku.

JAV Medicinos Dr-ja at
siprašė darbinikų uniją už 
šmeižtus kovoj dėl Medacare
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Kodėl ir mirus nebūti gyvam ?
Miršta žmonės, miršta ir jų sukurtos draugijos. Mir

tis neišvengiamas Įvykis, todėl jis nieko nestebina. Bet 
visi norime tą mirti toliau nustumti, stengiamės ir savo 
sukul tas organizacijas kuo ilgiau išlaikyti, o kai nepajė
giame, jas uždarome. Kuriems tenka ta nemaloni pareiga, 
turėtų pasirūpinti tą darbą užbaigti garbingai. Tačiau tai 
retai :iadaroma.

Pasirodo, yra Įprasta tokiais atvejais pasidalinti tai, 
ką dar mirštanti draugija turi. Dažnai kiekvienam jos 
paskutinių narių tenka po kelis ai- geriausiu atveju po ke
lias dešimtis dolerių. Ką šiandien jiems * :=kia tokia su
ma? Nieko.

O jeigu turimų lėšų tarp savęs nesidalinti? Jeigu jas 
paskirti kokiam nors viešam naudingam reikalui? O tų 
reikalų yra tiek daug! Kiekvienu atveju būtų galima leng
vai pasirinkti tą, kuris labiau pne širdies-

Uždarytos draugijos paskirta moksleiviui stipendija, 
išleista knyga (nors tos draugijos ar to miesto lietuvių is
torija, jei ne kokia kita), auka Lietuvos laisvinimo reika
lui — Altui ar Vlikui, arba šalpai — Balfui ir tt. ir tt. ilgai 
ateity bylotų apie uždarytąją draugiją. Ji būtų dar gyva 
vėliau gyvenančiuose tautiečiuose. Su pagarba būtų mi
nimi tie, kurie taip garbingai baigė tos ar kitos organi
zacijos darbą- Galima dar suprasti Įvai-

Kaip gaila, kad taip tik labai retais atsitikimais pa- rių religijų fanatikus, kurie, 
daioma. Tikėkime, kad Šv. Jono Draugijos dar esantieji pk savo tikėjimą vertindami 
nariai bus išimtis, kad jie neišsklaidvs dar turimų lėšų ir1 ir platindami, plauna kitaip 
jas paskirs kuriam nors viešam reikalui pagal daugumos tikinčius ar mąstančius, nes 
nutarimą. Sąmoningieji nariai turėtų tuo pasirūpinti, j £
Jeigu jie to nepadarys, jie neatliks savo pareigos, nepyk- j Rad ~vįenas A.
dys tos draugijos kūrėjų valios. lahas ir jo pranašas Maho-

Galime ir mirę būti gyvi! Galima padaryti taip. kad 
ir Šv. Jono Dr-jos vardas dar ilgai nebūtų pamirštas. Tai 
priklauso nuo tų. kurie spręs jos uždarymo klausimą. Pa
rodykite gerą pavyzdi. Įamžinkite ir savo vardus.

Marinai \ ietname neša prie helikopterio savo sužeistą draugą priešo apšaudomi.

Kas kitur rašoma
SU TOKIAIS RIMTAI 

NESIKALBAMA
I KAIP BOLŠEVIKAI 

RUSINA LIETUVĄ

Pro gyvenimo plyšius
J. Vilu

Kas ir mums žinotina
Iš patikimų šaltinių gauta 

žinių, kad V. Vokietijoje gy
venančių lietuvių tarpe pra
dėta varyti sustiprinta ko
munistinė propaganda, štai 
bolševikų Tėvynės Balse1 
(nr. 3) viešai paskelbta, kad 
Rytų Berlyne nuolatiniu at
stovu paskirtas J. Stasiulio- i 
nis. Be jo, yra ten atgabenta j 
ir daugiau agentų V. Vokie
tijoje ir kitose Europos ša
lyse gyvenančių lietuvių iš
eivių santykiams drumsti.

Ten tarp lietuvių jie žve
joja sau talkininkus ir agen
tus. Visų tų bolševikų agen
tų būstinės adresas yra Rytų 
Berlyne, kur seniau buvo Įsi
kūręs Michailovo komitetas.

Kas įdomaus už geležinės 

uždangos

Sovietų Sąjungoje, taigi 
ir pavergtoje Lietuvoje, bu
vo mėginta stambesnėms Į- 
monėms leisti savarankiš
kiau tvarkytis, bet ir vėl ū- 
mai susigriebta imtis griež
tesnės centralizacijos, kad 
ūkis neišspruktų iš komunis
tų partijos kontrolės. Todėl 
visas pramonės tvarkymas 
perkeltas Į Maskvą- Lietuvai 
paliktos mažos reikšmės vie
tos ūkio šakoms 9 ministeri- j 
jos, o 15 jų Įsteigta sąjungi
nių, kurios visiškai priklau
so Maskvos centrui.

Tai daroma, siekiant Bal
tijos valstybes, kaip ir kitas į 
sovietų pavergtas tautas, i 
greičiau nutautinti ir jų že
mes kolonizuoti.

Sovietų S-gūš komunistų 
partijos centro komitetan iš 
175 narių lietuvių Įsileista 
tik vienas, latvių du ir estų 
taip pat tik vienas.

Geresnės žinios

Sekantieji Sovietų Sąjun
gos gyvenimą tvirtina, kad. 
ten stiprėjant rusifikacijos 
pastangoms, didėja ir pa
vergtų tautų atsparumas 
tiems našų kėslams- Taip yra 
ir Lietuvoje, ir tai jaučia ir 
Lietuvon atsiųstieji kolonis
tai.

Štai gauta žinia, kad prieš 
Vasario 16 d. Lietuvos ne
priklausomybės šventę, kuri 
pavergtoje Lietuvoje yra už
drausta, Klaipėdoje kai kas 
iš atėjūnų teiravosi pas lie
tuvius : „kada mus pradėsite 
skersti?“ Vadinasi, tie atė
jūnai. jei ir ne visi, tai bent 
sąmoningesnė jų dalis nu
jaučia, kad jie savo buvimu 
skriaudžia ne tik lietuvių 
tautą, bet ir savąsias tautas. 
Dalis jų ne savo noru Į Lie
tuvą atkelti ir noroms neno- 
roms tarnauja rusifikacijos 
užmačiom. Dėl to jiems kar
tais nejauku ir net tyli bai
mė nugarą kutena.

Nereikia prarasti vilties. 
Reikia pasitikėti lietuvių 
tautos tėvynėje atsparumu. 
O laiko girnos sumals ir So
vietų Sąjungą su jos sant
varka.

Lietuvių tauta tylioje ko
voje dėl savo teisės Į laisvą 
gyvenimą nėra vieniša so- 
vietiname tautų kalėjime. Ir 
kitos ten vergiamos ir vargi
namos tautos rūpinasi savo 
išlikimu ir laukia laisvės va
landos.

Visasąjunginis kompartijos

suvažiavimas
Kovo 26 d. šaukiamas So

vietu Sąjungos 23-sis komu
nistų partijos suvažiavimas

Maskvoje. Į suvažiavimą 
svečiais pakviesta ir kitų ša
lių komunistų atstovai- 

Pagrindinis suvažiavimo 
tikslas atstatyti komunistų 
partijos vienybę, tai yra— 
ištikimybę Kremliui ir tuo 
pačiu paramą Rusijos impe
rialistiniams siekimams.

Sovietinio kolonializmo 
užslėpimui viešai skelbiama, 
kad būsimame suvažiavime 
norima paryškinti, jog So
vietų Sąjunga yra pasiryžu
si vesti gyvenimą taikos ke
liu, bet tautų „išlaisvinimo“ 
karus remia ir rems.

Tai šlykšti sovietų veid
mainystė. Pati Sovietų Są
junga turi pavergusi kelias 
dešimtis kitų tautų, tarp jų 
ir tokių, kurios gyveno ne
priklausomą gyvenimą, bet 
joms ta apsisprendimo teisė 
nėra taikoma. Sovietų Są
junga pati jų iš savo vergi
jos nepaleidžia, nors 1917 
m- lapkričio 15 d. su Lenino 
ir Stalino parašais buvo pa
skelbta tautų teisių deklara
cija. kurios antrame punkte 
buvo pasakyta:

„Rusijos tautų laisvo ap
sisprendimo teisė iki pat at
siskyrimo ir savarankiškos 
valstybės Įkūrimo.“

Bet maskvinio komuniz
mo vienybės atstatymas jau 
praeityje. Kitų šalių komu
nistiniuose sąjūdžiuose vis 
tvirčiau isišaknyja nenorą? 
tarnauti tik sovietinės Rusi
jos imperializmui ir remti 
rusiškąjį nacizmą ir kolonia
lizmą.

kelti socialinę revoliuciją 
Skandinavų kraštuose.“ 

„Yra žinoma, kad Pabal- 
tės valdymas Rusijai yra 
svarbus ir ūkiniais bei stra- 

! teginiais sumetimais- 
i „Kai vis dėlto nepavyko

Mūsų Įžymioji istorikė dr- užgrobti Lietuvos. Latvijos 
Vanda Sruogienė "Varpo“ tir Estijos, Sovietų Sąjunga 
žurnalo Nr. 6 jiarašė straips-' vėl su jomis rašėsi eilę sutar
iu „Rusinimo taktika ir prie-! čių, kol, II-jam pasauliniam 
monės“. Jame ji apžvelgia karui užėjus, jas visas su- 
visas svarbesnes sritis, ku-; laužė. Stalino konstitucija 
rias naudodami Kremliaus i skelbia laisvę savo tautoms, 
valdovai skuba Įjungti Lie-j *** kazuistinė jos interpre- 
tuvą i Rusijos imperijos kū- taci>a nusako visai ką kita

medas“- Bet komunistiniai 
propagandistai yra tikri fa
natiški melagiai: jie susi
riesdami sąmoningai skel
bia ir platina melą. Taigi, 
skelbia tai. kuo patys netiki, 
žinodami, kad tai netiesa, 
tesiekdami tik savo suktų 
tikslų apkvailinti visuomenę 
ir ją vėliau savo naudai val
dyti.

Vienas tokių akiplėšiškų

siekimu- Pastebėta, kad vo
kiečiai puikiai supranta tą 

LAISVĖ IR TEISĖ SUGRĮŠ geidimą, nes ir jie patys dėl 
savo krašto padalinimo per- 

Lietuvos nepriklausomy- gyvena panašų jausmą, 
bės atstatymo 48 metų su- „Laisvė, žmoniškumas ir 
kakties minėjimo Vasario teisė sugris į Lietuvą“, pa- ... . .16-sios gimnazijoje (Vokie-! sak, dr. RoUman. baigda-. %£

• i tis S= J= Jokubka kurio ska- rs

VOKIETIJA

ną, sunaikinti lietuvių tautą 
ir jos žmones paversti ru- 
sais-

Svarbesnes to straipsnio 
vietas mes čia spausdiname, 
kartu raginame, Įsigijus tą
„Varpo“ numerį „Keleivio4 
administracijoje už $2. pa
skaityti jome ir kitus Įdo
mius straipsnius.

Sovietai planingai vykdo 
bolševizmo ideologų nusta
tytas gaires kitų jų užvaldy
tų tautų atžvilgiu.

„Leninas štai tvirtino: 
„Socializmo tikslas yra 

ne tiktai panaikinti žmoni
jos susiskaldymą Į smulkias 
valstybes ir visokias skirtin
gas tautas, bet ir visai sulieti

tijoje) proga vokiečių laik
raščiai Weinheimer Nach
richten, Badische Volkszei- 
tung-Karlsruhe, Rhein-Ne-

Štai ką rašo dr. V. Sruo-įjas • .. , ....
O Stalinas dar aiškiau pa

sakė: „Gali pasirodyti keis
ta, kad mes. šalininkai tau
tinių kultūrų suliejimo atei-

giene:
„Sovietų Sąjungoje yra 

apie 200 Įvairių tautybių:
rinliTiz. LT„i,-----mas savo kalbą.

Lietuvių intencijų įsrysin-i r*; 
nimą papildė dar apra-l len,m« ,Jau. daug kartų kaze - 60. Sibire 
X__ mums teko įvairiomis pro- miinsinra>symai

ir Toli-' t? vien3 bendrą (turiniu ir
; ten buvusio vaidini- IUU1I.‘S LCA,U Dairiomis pro-I muosiuose Ertuose — 50 
Vaidintas gimnazijos genus giroėti. Bet štai verta • Vidurinėje Azijoje — 30.cktar Zeitung JOarmstaeder mo. , . .. . - ----

Echo, Lapertheimer Zeitung dir. kun. B- Liubino pareng- f ai kartą susipažinti, kokią „Sovietų Sąjungos politi- 
tikrai nepagailėjo vietos, tas triveiksmis „Lietuvos 17ie,? !,1Pa.1^ J1® 1 savo ka santyky su tomis tauto-
plačiai minėjimą aprašyda- Kalvarija“ — trys simboli- su°hų skaitytojų gal\a« pila. mis yra, kaip ir kitose srity-
mi.

Šventėje dalyvavo keletas 
svečių — amerikiečių ir vo
kiečių pareigūnų, jų tarpe 
d r. D. Rollman. Hamburgo 
atstovas Vokietijos parla
ment#*.

— šis vokiečių parlamen
taro pakvietimas. — kalbėjo 
dr. D. Rollman, — tarp ko 
kita liudija ir tai, kokie ge
ri nuoširdūs yra jūsų santy
kiai su valstybe, kurioje gy
venate.

Toje kalboje ir iškilmės 
aprašymuose labai išryškin
ta Vasario 16 dienos reikš
mė lietuviams (palyginta su 
Amerikos liepos 4 ir prancū
zų liepos 14). esamoji Lietu
vos panelis ir stiprus solida-

niai momentai iš Lietuvos is- . va» tas Jokubka „V ii-( dvilypė: iš vienos pusės 
s torijos. mes” kovo 3 d. laidoje vėl ji atkakliai vykdo bolševiz-nies” 

paraše
kuriame iš Įvairių vietų su- tautinimo programą, iš ant-

rizavimas su lietuvių laisvės pamišėlių esama.

forma) kultūrą su viena 
bendra kalba, kartu šiuo 
momentu, proletarinės dik
tatūros laikotarpiu, remiame 
kultūrų ugdymą. Bet čia nė
ra nieko keisto. Reikia duoti 
tautinėms kultūroms išsi
skleisti, išreikšti visą savo

sąlygos, kurios leistų joms 
susijungti i vieną bendrą 
kultūrą su viena bendra kai

lesinėtomis ištraukomis ta- ros — plačiai naudoja vin- 
riasi Įrodęs, kad 1918 m. va- giuotą taktiką.

■ akUs by/ęs „Kaip Nepas buvo patei- ba vai socializmas laimės
begediskiausias ir grubiau- intaę noqakiu. „tieTas no- - * socializmas laimes

rias Lietuvos atidavimas ? posaKiu. tigras, no- visame pasaulyje.“
riaS .. .vr°?. a.1.avi7laj rėdamas smarkiau pulti, ”Pi įsimenant dar Stalinokaizerinei Vokietijai“; kad duoda šuoH t ,« Jį ji „ J įsimenant dar btalmo

neia-iklaiisnmvhe ou . a aisai ; lr žodžius, kad komunizmonepriklausomybę MVletu tektlka tautlT1lu ma_ Rag

momentu naudinga partijos
,. , _ . • i sovietų taktika tautinių ma

-Mipenalis- žurr.u atžvilgiu susideda iš 
ų ir karą pralaimėjusių vo- j eiIės-žu<žiu ateaL kad gale- 

kiecių imperialistų susitari- tų -v0 auką lengviau pri.
ma», įgaliojęs Vokietijos o- traukli j spąstus ir ją vėliau 
kupacmes karines jėgas pa-. naikinti. ' 
likti okupuotuose kraštuose,

visame
590 Prancūzijos nacių partijos 
nariu nešioja šitokį ženkleli. Vi- pintų revoliucini judėjimą
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siekimams, matome, kad ko
munistai panaudoja tautines 
idėjas savo politikai.

„Bolševikai. paveldėję
kad ncisiealėtu Lietuvo ie iri /3*ninas’ siekdamas vai- XIX amžiaus rusų slavofilų 
visame* Sabaltyje dirbo 1917 m/ X1.15 paskel- mesianizmo idėją, laiko rusų
žmonių taiybos ir kad slo- ** T3'? deklaraci- tautą už visas kitas prana-

ją, kuria žadėjo visoms Ru- šesnę. rusų kultūrą už visas 
sijos valdomoms tautoms kitas tobulesnę ir siekia Įsi- 
laisvę, lygybę ir net teisę at-, viešnatauti visame pasauly- 
siskirti nuo Sovietų Sąjun- je.
gos. — naujo tipo valstybės, į ! 
kuriai pabrėžtinai nebuvo 
duotas Rusijos vardas.

kad „nepriklausomybę jai 
i („Lietuvos buržuazijai“, 
į Kel. red.) iškepė Antantes 
, imperialistai kaip blyną ir 
davė Į rankas maitintis ir 
tukti darbo liaudies prakai
tu“ ; kad Lietuvos nepriklau
somybės akto signataras S. 
Kairys. esą. pats „vėliau pri
sipažino, kad jie toje Tary
boje buvo vokiečių agentai 
ar pastumdėliai“.

Sakykite, ar galima kvai
lesnių blūdų prirašyti ?

Kai šiandien visos tautos 
Į siekia laisvo ir savystovaus 
gyvenimo, Jokubka griežda
mas dantim niekina nepri
klausomybę. jis atranda
„imperialistų susitarimus“ 
atiduoti Lietuvą Vokietijai, 
bet melagio suktumu sąmo
ningai nutyli tikrus Hitlerio 
ir Stalino susitarimus par
duoti Lietuvą ir visą Pabal
ti sovietų vergijon.

„Tačiau vėliau. Įsitvirti
nusi Kremliuje ir matyda
ma, kad Rusijos tautinės 
mažumos siekia nepriklau
somybės, sovietų valdžia ė- 
mė laužyti savo pažadus ir 
bandė ginklu jas visas atgal 
prisijungti. „Izvestija“ 1917. 
XII.25 rašė:

„Estija. Latvija ir Lietuva 
yra kaip tik ant kelio Rusijai 
i Vakarų Europą ir dėl to y- 
ra kliūtimi mūsų revoliuci
jai., nes jos atskiria Sovietų 
Rusiją nuo revoliucinės Vo
kietijos... šis skiriamasis py
limas turi būti sugriautas- 
Rusų raudonasis proletaria
tas turi surasti progą kursty
ti Vokietijos revoliuciją.

Kaip baisusis voras, sė
dįs Kremliuje, rusų bolševi
kų valdžia smaugia savo au
kas ne dvigubu, bet dauge
riopų tinklu jas apmetusi. Ji 
pina tą tinklą klastingai, ra
finuotai. planingai, nepra
leisdama nė vieno tarpelio, 
pro kurį tautybių daigelis 
galėtų prasiskverbti Į lais
vę.“

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudinga!
Gaila net spaustuvės dažų Baltijos jūros užvaldymas

su tokiu laikrašty kalbėtis. Įgalintų Sovietų Sąjungą su-

Mokytojų susirinkimas 

Chicagoje

Vasario 26 d. susirinko 
Lietuvių Bendruomenės a- 
pygardos lituanistinių mo
kyklų mokytojai. Jie aptarė 
savo darbus ir vargus. Po 
Įvairių ginčų reikėjo per
rinkti švietimo komisiją, bet 
neatsirado norinčių kandi
datuoti. Sutarta, kad mo
kyklų vedėjai ar jų Įgalioti 
atstovai sudarys Chicagos 
LB apygardos komisiją, ši
taip rašo Draugas Nr. 53- 
Tai pamažu ir lietuvių bend
ruomeniniame gyvenime de
mokratijos pamatai slidinė
ja...
Tautiniai audiniai Kanadoj

Lietuvių tautinių audinių 
meną Kanadoje jau eilė me
tų garsina Anastazija Ta- 
mošaitienė-Mažeikaitė. toje 
srityje iškilusi jau Lietuvoje- 
Ji Įvairiomis progomis ir Į- 
vairiose vietose vis ruošia 
savo kūrinių parodas.Viena 
tokių parodų vasario 27 d. 
iki kovo 5 d. buvo Ottawos 
universitete.

Ta proga prisimintina, 
kad tautinio meno organi
zatorium, Žemės ūkio rū
mams pritarus ir parėmus, 
buvo jau miręs Kipras Bieli
nis. Jis kartu su J. Vilkaičiu 
ir kitais buvo Įsteigęs Kau
ne Marginių kooperatyvą, 
pradžioje retai kieno paste
bėtą. Vėliau tuo kooperaty
vu susidomėjo kai kurie mū
sų menininkai ir tautodailės 
kūrėjai. Kooperatyvas pra
dėjo sparčiai augti, ir Šiau
liuose reikėjo steigti jo sky
rius, kuris taip pat gerai vei
kė.

A. Tamošaitienė ir jos vy
ras dailininkas Tamošaitis 
buvo vieni iš uolių to koope
ratyvo ir tautodailės rėmėjų. 
Tuo pačiu pavadinimu Mar
giniai ir dabar Lietuvoje gy
vuoja.



Nr. ii, 1966 m. kovo 16 d. /CELt.iviš, su. bOstiA i'tiSiajh- ueCiaS

KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO BAMk 

TAS DUONOS NEFKAlO.

Pasitikėkime savo jaunimu
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės Valdyba, kovo 4 
d. posėdy apžvelgusi paren
giamuosius Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso dar
bus, pripažino, kad jie vyk
domi visu spartumu ir tei
giama valstybine ir tautine 
lietuviška linkme. Todėl val
dyba nuoširdžiai linki lais
vojo pasaulio jaunimui ir to
liau sėkmingai tęsti gražiai 
pradėtą darbą.

Šia proga PLB Vaidyba

NELIKSIME

NEPASIRUOŠĘ

Artėja 1968-ji metai. Tais 
metais sueina 50-tis metų 
nuo Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo- Tokiam 
šią sukakti atžymėti pasiruo
šimui beliko tik dveji metai 
laiko, todėl LB Centro val
dyba jau dabar svarsto su
kakties atžvmėjimo klausi
mą. Posėdy svarstytas V. 
Liulevičiaus ruošiamos lie-

•V
5

Paremkime jaunimo darbus!
JAUNIMO PETICIJA yra ▼ I » u lietuvių PETICIJA, todėl visi ją 
pasirašykim. Surinkim visų mūsų drau; ų parašus- Reikalaukime, kad būtų
pasmerktas rusų kolonializmas Eu.opo je ir grąžinta Lietuvai laisvė ir nepri
klausomybė!

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

pakartotinai kreipiasi į lais- tuviu ;šeivijos istori-os iš!ei. 
VOJO pasaulio lietuvius ir jų dimas Tai buv0 ta,._ 
organizacijas. prasydama
jaunimo pastangas remti ne 
tik moraliai, bet ir materia
liai, nes dideli darbai reika
lingi taip pat didelių lėšų.
Mūsų jaunimas, kovo 6 d. 
pradėdamas lėšų telkimo va
jų Jaunimo Metų ir Jaunimo 
Kongreso uždaviniams vyk
dyti, tikisi ir laukia kiekvie
no lietuvio aukos, skiriamos 
pagal išgales ir nuoširdumą.
Džiugu, kad jam j talką at
eina visų kraštų lietuvių 
bendruomenės, lietuvių or

tas ir ''Lietuviai Amerikoje" 
arglų kalba leidinio paruo
šimas ir išleidimas.

šiam leidiniui paruošti 
numatyta pakviesti redakto
rium vienas iš jaunosios kar
tos profesorių, kuris pasi
kviestų reikiamus bendra
darbius.

DOSNIAI REMIA 
JAUNIMO KONGRESĄ

Iki šiol didžiausią auką

*

JAUNIMO METAI yra ▼ i« ų lietuvių METAI tad Įtraukim jaunimą 
i visas lietuviškas organizacijas, i visą lietuvišką gyvenimą. Rodykime jam 
pavyzdį mūsų pačių darbais, kaip reikia už Lietuvos laisvę kovoti ir lietuviš
kumą savo tarpe palaikyti. Vykdvkim Jaunimo Metų programą!

JAUNIMO PETICIJA yra v i « ų lietuvių KONGRESAS, tad visi 
jam ta’kii'kim. I jį suvažiuos lukštai čiai jaunimo atstovų iš lai. vojo pasaulio 
kraštų ir vie: ingai paieikš savo jauna: viską pasiryžimą kc.oti už pavergtos 
Lietuves laisvę ir nepriklausomybę iki to« kovos pergalės! Jaunimo Kongie^as 
bai sis su Įspūdinga Dainų švente. Tai bus didinga visų laisvųjų lietuviu 
manifestacija’ Ruoškimės Jaunimo Kongresui ir Dainų Šventei! Dalyvau
tum didžiulėje prieškongresinėje Jauni mo Stovykloje!

Padėkime jaunimui ne žodžiais, bet 
citirbai« iv aukomis

Aukas siusti: LITHUANIAN YOUTH 
1794 East 227 Street 
c/o Mr*. B. Juodikis 
Cleveland, Ohio 44117

CONGRESS

ganizacijos ir paskiri asme- Jaunimo Kongresui atsiuntė 
nys.

PLB Valdyba savo nusi 
statymą santykių su paverg- po šimtinę aukojo šie gy- 
tąja Lietuva klausimu išreiš- dytojai: Adomavičiai, Raz- 
kė bendru veiksnių sausio ma, Baltrukėnas ir Lenkaus- 
22-23 d- Clevelande konfe- kas.

Lietuvių Studentu Sąjunga: 
$250.

rencijos pareiškimu. Tačiau 
ją pasiekia mūsų visuome
nėje ir toliau skleidžiami 
gandai, žalingi Jaunimo Me
tams ir Jaunimo Kongresui.

Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius $50, 
LDK Birutės Karių Šeimų 
Moteli; Dr-ja $30. P. Matu
kas iš Rochesterio $25. V.

Siu ganau yra toKių aosūr- Juodvalkis iš Clevelando 
diškų. kaip pav. komunisti- ir L. Kazlauskas iš Nevr Yor-
mo jaunimo delegacijos 
kvietimas iš Lietuvos ir kt. 
Jie nedaro garbės nei jų kū
rėjams, nei skleidėjams- Jų 
absurdiškumas neleidžia net 
Į juos atsiliepti.

niais paprastai uždaryta.
Čia žodžiu ir raštu gauna

ma ir visokia informacija a- 
pie kongresą.

SLA BALSAVIMŲ

DUOMENYS

Kovo 1 d- prasidėjo SLA 
Vykdomosios Tarybos rin
kimai, ir pirmieji duomenys 
jau pasirodė-

Chicagos 226-toj kuopoje 
d r. Zalatorius toli pralenkė

MAIKIO TĖVO KRAITIS

Aukojo:
Po $5: P. Maksvytis. So. 

Boston. Mass., J. Trusas. 
Brighton, Mass.. ir A- Mic
kevičius, Brooklyn, N-Y.

Po $4: J. Petniūnas, Rich-

Spirkaucis, Worth, I11-, 
Lodge House. Hamilton, 
Ont., G. Stonis. Somerville, 
N.J.. F. Dagilis. Lakeworth, 
Fla.. W. Planelis, Hartford, 
Conn., P. Sabalis, North- 
ampton. Mass.. A. Vilėniš
kis, Dorchester. Mass.. J. Do
mantas, Werch-, Mass., Paul

mond Hill, N.Y;, ir J. F. Ka- Krasin, Miami, Fla.. A. Ba

PLB Valdyba, reikšdama su: 
pasitikėjimą patriotiniam iš- Lithuanian Youth Congress 
eivijos lietuvių jaunimui, - ~ . —-
skiriančiam pagal Jaunimo

ko po $20.
Didelis būrys jau aukojo YsnąįĮ ’dY:a’kvMėjY''Biežt i ca«°-,u- 

po $10, $5. Bet tų auKų dar 
neužtenka, todėl visi kvie
čiami nedelsiant dosniai au
koti. Aukas siųsti šiuo adre-

mar, Detroit, Mich,
Po $3: A. Pilibaitis. Ne- 

wark. N.J., A. Kasper. Chi-

Metu šūkį savo jėgas ir ži
nias laisvai Lietuvai Tėvy
nei. tokio pat pasitikėjimo' 
jaunimu laukia ir iš visos są
moningosios patriotinės lais
vojo pasaulio lietuvių visuo
menės.

PLB Valdyba
ji

JAUNIMO LITERATŪROS 
ALMANACHAS

c o Mrs. B. Juodikis 
1794 East 227 Street 
Cleveland, Ohio 44117-

Štai jos balsavimo rezulta
tai :

Povilas Dargis gavo 39 
balsus, Stasys Gegužis 39, 
Berta Pivaronienė 39, Eu- 
phrazina Mikužiūtė 39, Jo- 
sephine Mileriūtė 34, d-ras i 
Petras Zalatorius 34. d-ras Į 
Steponas Biežis 2. Christine'
Austin 5. Jokūbaitis 4, Bud-| KĄ SVARSTYS JAUNIMO vvtis 2 !

KONGRESAS? Arlingtono, Mass.. kuopa
Štai ateinančio Pasaulio Laidavo tatlp -

Skatinti jaunimą literatū
rinei kūivbai Jaunimo Metų 
proga JAV Lietuvių Bend
ruomenės Centro valdyba 
nutarė išleisti jaunųjų kūrė-

Lietuvių Jaunimo Kongieso 
akademinė programa: 
Ketvirtadienis, birželio 30:

Paskaita apie jaunimo 
reikšmę tautoje ir išeivijoje. 

Penktadienis, liepos! d.: 
JAV ir kitų kraštų prane

šimai iš lietuvių jaunimo 
veiklos.

P. Dargis 10 balsų, S. Ge
gužis 10. B. Pivaronienė 10, 
E. Mikužiūtė 10. J. Mileriū
tė 4. S. Briedis 9, Būdvytis 
5. d-ras Biežis 6 
latorius 4.

Chicagoje yra susidaręs 
komitetas daktarui Zalato
riui remti. "Tėvynėje“ dr.

moję aplinkumoje.
Diskusinės sekcijos: A- 

jų literatūros almanachą, merikos lietuviai: sportas: 
Almanache bus talpinami jaunimas, jo organizacijos ir 
kūriniai 16-30 metų amžiaus visuomenė, laisvinimo dar- 
rašytojų, grožinės literatu- bai ir jaunoji karta: moks- 
ros (prozos ir poezijos) kū- leivių sekcija, religinė sek- 
rėjų, ir taip pat jaunųjų pub- cija; lituanistiniai mokslai, 
licistų straipsniai. Prozos al- Šeštadienį, liepos 2 d.: 
manache bus dedama vieno žvilgsnis i pavergtą Lie- 
autoriaus tik vienas kūrinys, tuvą.

Jaunimo keitimasis sveti- Zalato: ius dažnai pai ašo ge
ru sveikatos Klausimais

$2.70 — J. Balnionis, Chi
cago, III.

Po $2: M. Krivickas, Oak- 
ville. Ont-. W. Senkus, Chi
cago. IIL. V- Jasinevičius, 
Hamilton, Ont., J. Johnson, 
Easton, Pa.. A. švedas. 
Montreal, Can.. A. Palubins
kas. Montreal, Can., J. Tun
kūnas. Gardner, Mass.. E. 
Bakūnas. Brooklyn, N.Y., V. 
čiplijauskas. Great Neck, 
&Y-, A Barauskas, Garį, 
Ind., K. Genčienė, Worth, 
Iill.

J. P. Trakimas. Woodbu- 
d-ras Za- iy. N.J., $1.50.

Po $1: W. Alukonis. Hud
son, N.H., P. Buškin, Chica
go. III..A. Lapash, Far Rock- 
way, N.Y-, J- Žilinskas,

linski®. Rachwav. N.J-. J. U-• ------- - iZ * _
maras, Detroit. Mich.. M. 
Tamašauskas, Maspeth, N.
Y. , P. Mekšriūnas, Montreal, 
Can.

Po $0.50: A. Aleknienė, 
Pointe auxTrembles. Can., 
G. Ramonat. Warior, Pa., A. 
Trainer, East St. Louis, IIL. 
J. Bliumas, Aylmer, Ont. ir
Z. Danilevičius, Sudbury. 
Ont-

Nuoširdžiai visiems auko
tojams dėkoja

Keleivio administracija
Ž*/.-

MIAMI, FLA. ,
Gražiai minėjom Vasario 16

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 48 m. su
kaktis paminėta vasario 20 
d. Minėjimą pradėjo dr. Sta
sys Tamošaitis. Tylos minu
te pagerbti mirusieji lietuvių 
tautos žadintojai ir dėl jos 
•laisvės kovotojai, sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai, 
perskaitytos gubernatoriaus 

ir majoro proklamacijos, kis, J. Saukonis, Bukavec- 
Balfo pirm- kun. V. Martin-į kas. dr. Tamošaitis. Slivy- 
kus sukalbėjo maldą, trum- nai. V. Jankus. Moteių S-gos 
pas kalbas pasakė Dan Ku- 18 kuopa ir Tumavičiai. 
įaitis ir kun. V- MartinkusJ . . ... 
solistė Joan Frances žavėjo ^lcmonas 
publiką savo gražiu balsu. Po $5: Vei belai, Linkevi-

Pagrindirę kalbą pasakė čius. Kriščiūnas, Stonienė, 
dr. S. Tamošaitis. Jis primi- Ogdenai, Valaičiai, Bukaus-

Miamiečių aukos

Vasario 16-sios proga Al
tui aukojo Lietuvių Pik Klu
bas $35. Petras ir Ona Šilai 
$25, Po $20 Dan Kuraitis ir 
Gass. Po $15 dr. Juozaitis. 
SLA 44 kuopa ir Sandaros 
52 kuopa.

Po $10: Lietuvių Sočiai. 
Klubas, Z. Kaulakis, Kodie- 
nė. Adomavičiai, K. Debuls-

nė dr. J. Šliūpą ir kun. A. 
Burbą, pii muosius čia lietu
vių tautinės sąmonės žadin
tojus, vėlesnę šio krašto lie
tuvių paramą Lietuvai lais
vei atgauti ir ją atgavus ir 
pabrėžė, kad mūsų pareiga 
ir toliau kovoti ir aukotis dėl 
Lietuvos išlaisvinimo iš ko
munistinės vergijos.

Priimtos atitinkamos re-

kas, Butkus. Jazbutienė, Pi- 
kutis. Mikšys, Kriaučiukas. 
Telšir.skas, Pugelienė. Ka
volis, Paknys, Kraus, Ste- 
vens, Miškis, Regis-Veedzer. 
Brauklys. A. Karns. Lukšys, 
Diuziliauskienė Jeznas. 
Daugaitienė, Jukurvičius, 
Staugvilai, Stapulis. Dre- 
vinskis. Brauklynai, Kila- 
zeckis. Jankai, Tuinilienė,

zcliucijos, surinkta daug pa- Pupkienė, Rodgers. Alek- 
rašų Jaunimo peticijai Jung- nos, Strodomskis. Neviai,

HARRISBURG, ILL.

Mirė T. Talandi*

Sausio 19 d. mirė 79 metų 
amž. Petias Talandis, kilęs 
iš Lazdijų parapijos, Že
maitkiemio kaimo, i Ameri
ką atvažiavęs 1904 m. Jis! 
paliko liūdinčius sūnų VIa-!Weehawken. NJ., M. Peik. .... n

Racine Wisc J Baltušis dą ir posūni Antaną Pilkom, 
straipsniu, ir jis yra geras | ^ompson, Kas apie velionį norėtų gau-
daktaras ir darbštus visuo- Bridgeport. Conn., A. Brad- ll smulkesnių žinių, gali ra-

tinėms Tautoms.
Bankete dalyvavo ir gra

žią kalbą pasakė Miami ma
joras. Kun. V. Martinkus sa
vo stipriu baisu vadovavo 
•lietuviškoms liaudies dai
noms, kurioms pritarė visi 
dalyviai.

Alto skyriaus valdyba po 
$10 paskyrė 6 laikraščiams: 
Keleiviui, Naujienoms, Dir
vai. Draugui, Darbininkui ir 
Sandarai, kovojantiems dėl 
Lietuvos laisvės-

Stasys Tamošaitis

PER 11 MĖNESIŲ TIKTAI 
DU LAIŠKAI

Gavome laišką iš tautie
čio jūrininko. Jis rašo, kad 
anglų laivų bendrovės nesi- 
įūpina savo jūrininkų laiš
kais ir spauda, nesirūpina 
jų įteikti. Jis per 11 mėne
sių tik porą laiškų tegavęs, 
o apie spaudą nėi-a ir kalbos. 
Kitaip elgiasi Skandinavų 
bend' ovės — jos savo jūri
ninkams laiškus ir spaudą 
priduoda, nors jie ir toliau
sia būtų išplaukę.

Mūsų tautiečiui tenka nu
plaukti ir į š. Korėją, Japo
niją ir į kitus tolimus kraš
tus.

Apie korėjiečius jis rašo, 
kad jų veidai kaip numirė
liu : "Nei šypsnio, nei ašarų.

Paul, Navickienė, Noreika. 
Katen ir Va’auskas.

Po $3: Malasazza. Rugie
nė, Totoraitė-Cohn ir Svilai- 
nis.

Po $2: Biekša, Velykiai. 
Baldis, Sližys. Nuginskas, 
Vertelka, Garbačiauskaitė. 
KatK Vinikienė, A- Lukas,
A: t 1 ta 1TJ I 11^. Af » Lr nom išvirka? 1 rl <711 zo

menės veikėjas. chulis. Chicago, III., Gasins- :
ki, Chicago, lli., J. Stanker. 
Maple Creck. Sask.,A. Vyš-

MfHSIT MII IONIFRIAI niauskaS. North OnL
MUSŲ MILIONIERIAI ą Milkovaitis. Cicero, IIL. 
Galvoje turime kredito P- Jonikas, Phila., Pa., A. 

kooperatyvus, kurie yra ge- Judickis, Nashua, N.H., J. 
liausi pavyzdžiai, ko mesPeseckas, Toronto. Ont. V.

KANADA

Braun., Ališauskas, Mankus. 
Petravičienė, S. Skinkūnas. 
P Skinkūnas, Pilevičius. Jo- 
vaskas, Grage ir Puidokas.

Po $1: Jankauskienė, 
Kauois, Vaitkus. Budikas. 
Rudokas, Lapinskas. Šarkis, 
Juozaitis, Medelis, Versec
kas. Tvvarek. Swanson, Ra- 
ther. Carp. Bugauskienė, Sa- 
maška, Kulikauskas, Moc
kus. Sklietas, Bendoraitis. 
Stepulis, šarka. Adomaitis, 
Klimus. Grigaliūnas, Zores, 
Stupelis, Rauktis. VVolfai, 
Rappi. Žemaitienė. Bubinie- 
nė, Vinmanienė. Stylienė. 
Aušrienė, Studzienė. May. 
Šukienė, Lukšys, Arvidas. 
Jaspolskis, Dzenkeliūnas. 
Kiniška. Swalkinas, Bukaus
kas. Vizgirdienė. Petraitis, 
Kupris. Ališauskas. J.J.. Ma- 
lik. Baronas, Didžiulienė ir 
Pitts.

Buvo ir nenorinčių pavar
dės skelbti. Puvo ir mažiau 

Sunku pasakyti, kas tuose aukojusiu Atsiprašome, jei 
be išraiškos Veiduose glūdi, pavardes dėl reaiskaus ras-
Su daugeliu negali susikal- to būtu iškleiptos.

6 1 Dėkoja uz aukas ir gausų
apsilankymą minėjime

Alto skvrius

Mrs. Anna Lutvvinski, 218 bėti, o kuris moka svetimas 
W. National St.. Harrisburg, kalbas, tas ir išprusintas kai
li 1. 62946- bėti taip, kaip įsakyta“.

Taip pat ir publicistikos— Simpoziumai: Lietuvos ir galėtume pasiekti, jeigu la-į Vaškelis, Toronto. Ont. A. 
tik vienas straipsnis. Pagei- Rytų Europos praeitis: gy- r>
dalijama, kad kūriniai nebū- venimas Lietuvoje: kultūri-
tu ilgi, o straipsniai liestų nis ir religinis pasireiškimas 
mūsų tautinio kultūrinio gy- krašte-
venimo apraiškas. Tautinė ištikimybė svetur.

Almanachui redaguoti Bendruomenės išeivijoje.
bus sudaryta komisija, ku- Lietuviu jaunimas
ries sudėtyje vyraus jaunimo lio Idėjų plotmėje, 
atstovai. Komisiją sudaryti Kongreso būstinė yra Chi-

biau sugebėtume bendrai Masiulis. Simcoe. Ont., R. 
veikti. -Jakavonis, Bristol, Conn.,

Toionto "Parama“ praei- F. Smilger. Knox, Ind.. K. 
tų metų gruodžio 31 d. indė- Geanchas. Gary, Ind-. J. 
lių turėjo pusantro miliono Pronskus, Waukegan, III., 
dolerių, paskolų išduota per M. Kirkus, La Salite, Can., 

pašau- pusantro miliono dolerių, A- Banylis. Delhi, Ont.. J.
Waukegan, III..

JAV ŽMONIŲ AMŽIUS

Centrinės statistikos įstai
gos duomenimis, JAV žmo
nių amžius vis ilgėja. 1963 
metais vyrų amžiaus vidur
kis buvo 66.9, o moterų — 
73.7 metai. Šiais metais tie 
skaičiai jau bus didesni.

Ta pati įstaiga skelbia, 
kad per 1964 metus JAV mi
rė 1,798.051 žmogus. Iš jų1965 metų pelnas—$27,395. Gužauskas,

Hamiltono "Talkos“ ba- T. Blaževičienė. Lawrence, 699.000 mirė širdies ligomis, 
pavesta J. Ignatoniui ir Z. cagos Jaunimo Centre. 5620 lansas taip pat jau prašoko Mass., P. Kazlauskas, Ha- antroje vietoje yra mirusie- 
Dailidkai. Almanachui kū- Claremont Avė-, Chicago, milioną: indėlių praeitų me- verhill. Mass., P. Sank, So. ji vėžiu — 269.577, trečioje 
riniai galima siųsti jau da- III. 60636. Tel. 776-4577. tų gale buvo daugiau nei Boston, Mass. P. Maleckas. smegenų indų ligų aukos — 
bar, adresu: Jeronimas Ig- Būstinės valandos: savaitės $800,900, paskolos taip pat Kearny, N.J., W. Zakis, 198.000. O visokių nelaimin- 
natonis. 6642 So. Francisco dienomis nuo 6-9 vai. vak. prašoko minėtą sumą. Narių Easthampton, Mass.. J. oų atsitikimų aukų būta net 
Avė-, Chicago, III. 60629. i šeštadieniais ir sekmadie-, tas bankas turi 946. Caurza, Meridan. Conn.,A. 103.843-

‘ __________ i

Buvusi Indonezijos prezidento Sukamo sargybos 
viršininką pulk. įeit. l'ntun;: veda į teismą, l ž tė 
vynės išdavystę jis pasmerktas mirti.

r



Puslapis ketvirtas

Naudinga Lietuvai Maskvos 

klaida

Apsirikimo, dėl kurio E- 
lektrėnų jėgainėje tenka 
daug ką perstatyti ir teko 
pakeisti kurą (naudoti -ma
zutą vietoj dujų), šaknys 
pasirodo glūdinčios giliai ir 
toli. Jėgainės projektuoto
jai nenumatė, kad nepakaks 
iš tolimos Ukrainos vamz
džiais tekančių dujų spaudi
mo.

Plieninių vamzdžių skers
muo — tų vamzdžių, kul iais 
dujos ateina iš Dašavos pro 
Slonimą — 72 centimetrai 
(28 coliai), lies Slonimu 
vamzdžiai šakojasi, ir dujų 
dalis eina i Minską, kur jų 
suvartojama labai daug- E- 
lektrėnai dujas gauna tik po 
V ilniaus, o toliau vamzdžiai 
šakojasi Į Kauną. Kėdainius, 
Panevėžį. Šiaulius, Klaipė
dą, nuo Šiaulių tiesiami i 
Rygą- Lietuvoje dujas nau
doja apie 80% pramonės i- 
momų. Kai pradėjo veikti 
Elektrėnų jėgainės pirmoji 
dalis, dujų slėgimas tiek kri
to, kad jau pernai Vilniuje 
dujomis aprūpintose virtu
vėse sunku buvę beišsivirti 
sriubos.

Įsitikinta, kad iš Dašavos 
nespėja ateiti tiek dujų. kiek 
jų užsimota sunaudoti. E- 
lektrėnų jėgainė labiausia 
pajuto tą „dietą“. O negreit 
tėra vilties turėti daugiau 
dujų. Po poros metų dar tik 
numato pradėti tiesti kitus | 
dujų vamzdžius iš Šelebin- 
kos (pietuose nuo Charko
vo). Ten jau numato dėti 
daugiau kaip pusantro kaito 
storesnius vamzdžius (per 
40 colių). Bet Vilnių tie 
vamzdžiai galės pasiekti ne 
anksčiau, kaip po penkerių 
metų. Dėl to ir atsidurta 
kryžkelėje: ar Elektrėnų jė
gainės tolesnę statybą su
stabdyti keietai metų, o esa
mąją dali naudoti palaikant 
„pusbadžio daviniu“, arba 
perstatyti, kad tiktų maitin
ti mazutu.

Pasirinkta antroji išeitis. 
Mazutas nėra patogesnis ku
ras. bet vienu požiūriu Lie
tuvoje Įrengtai jėgainei jis 
tampa ne taip tvirtai pri
klausoma nuo vienintelio 
kuro šaltinio. Maskvos pla
nuotojai daro viską, kad tik 
Lietuvoje bengiamas įmo
nes ir visą Lietuvos pramo
nę Įjungus i vieną visos im
perijos „kraujotakos siste
mą“. Šiuo atveju nuo tokios 
tobulai jungiančios arterijos; 
teko atsisakyti. (Elta)

MARIOS VERŽIASI 

Į ŠIAULIUS

„Ne dienomis, bet valan-| Taip Vilniuje leidžiamoj 
domis besiplečiančią Šiaulių Tiesoj rašo L. Braziulis, 
pramonę „kankina trošku
lys“. Ir gyventojų čia nuo
latos (įaugės, V andens su- Šoferio uždarbis 
naudojimas labai išaugo ii
ateity augs dar labiau. Tuo Sunkvežimio šoferio atly- 
tarpu turimi jo resursai yra ginimas Lietuvoje — 63 rub- 
nedideli ir nebepatenkinr liai 80 kapeikų mėnesiui, ar- 
tolimesnės Šiaulių perspėk- ba 36 kapeikos už valandą, 
tyvos masto. Kadangi pavir-, Skaičiuojama, kad algą gau- 
šutinių vandens šaltinių čia' nąs šoferis per mėnesį vidu- 
praktiškai nėra, šiuo metu tiniškai turi būti darbe 175 
imamasi sukurti dirbtinius valandas, arba 25 dienas po 
jo telkinius — pradėta suda-i 7 valandas. Tokį patį atlygi- 
rinėti Šiaulių aprūpinimo nimą (36 kapeikas už valan- 
vandeniu iš Dubysos upės; Ją), kaip paaiškina Taryb. 
techninė dokumentacija. Mokytojas (nr. 14), tegali 
Svarbiausias tikslas — pa- gauti ir instruktorius — mo- 
naudcti šį vandenį techni- kytojas šoferių kursuose- 
niams reikalams, gerti (jei-.
gu nebus surasto požeminių! (Elta)

versmių) ir sanitarinim Kul
pės upelio atgaivinimui.

„Apie būsimus didžiulius 
vandens telkinius prie mies
to dabar daug kalba ir ma-' 
žas, ir suaugęs gyventojas, 
Įmonės darbuotojas ir namų i 
šeimininkė... žino ir jaučia; 
visi: marios veržiasi i šiau-! 
liūs.

i

"Kol kas jų kontūrai ryš
kėja tik Kauno „Prampro- 
jekto“ pianuose ant hidro
technikos skyriaus braižy- 
binių stalų. Tuose pianuose 
dėmesys sukoncentruojamas 
i vakaius nuo miesto- Jie j 
kalba, jog netoii Šiaulių vin-' 
giuojanti Dubysa bus už
tvenkta dviejose vietose Pir
mosios užt\ankos Paduby
syje aukštis — 26 metrai. 
Pakilęs upės vanduo išsilies 
i 1800 hektarų apie 0OO-60O 
metrų pločio ir 25 kilometrų 
ilgio tvenkiniu. Antroji už
tvanka Dubiuose — žemes
nė 9 metrais. Jos sulaikytas: 
upės aukštutinės dalies srau
tas susitelks i 450 hektarų, i 
8 kilometrų ilgio, 300 metrų 
pločio baseiną. Jis šiaulie
čiams. beje. prie pat miesto 
sutyvuiiuos nauju ežeru — 
patogiomis maudyklėmis- O 
toliau raibuliuos tikrosios 
Šiauiių marios. Jos atokiau, 
bet ir šie vandenys sulauks 
gausių poilsiautojų, žvejų, • 
spoiti ninku. Šiaulių marios 
bus dosnios. Jos maitins 
mažesniąją „seserį“. Pa
jėgi siurblinė pakeis vandenį 
į jos plotus. Prie miesto Du
bysos mėlynąjį turtą sutiks 
savotiški „vartai”. Tai regu
liatorius. Čia pastatyta ant- 

r ro ji siurblinė požeminėmis 
' arterijomis nukreips vande
nį į pramonės įmones, o kita 
jo dalis nutekės į Kulpės U- 
pę. kuri ištroškusi papildy
mo. Dubysa išties ranką sa
vo kaimynėms. Švarus van
duo praskaidrins seklius. 
Kulpės krantus.

„Ne tik šiauliečiams tar
naus nauji sukauptų vande
nų plotai. Kanalu per durpy
nus jie bus nukreipti ir į 
Radviliški, o Ventos „taku“ 
—į Kuršėnus. Beje, užtven
kus Dubysą, marios priartės 
ir Į Kražantės pusę, maloniai 
pradžiugindamos kelmie- 
čius.-

„Tai vienas iš Šiauiių ap
rūpinimo vandeniu projek
to variantų. Hidrotechnikų 
grupė — R. Krikščiūnas. A. 
Kedys, C. Maksimovienė, 
G- Briedis. E. Mikalajūnas 
— iki sekančių metų užbaigs 
projektinę užduotį. Paskui 
seks darbo brėžiniai, kuriem 
po neilgo laikotarpio lemta 
tapti Šiaulių mariomis ir e- 
žeru“.

Mirė prof. P. Mažilis

Vasario 28 d-, eidamas 
82-sius metus, po sunkios li
gos mirė akademikas, Kau
no valstybinės medicinos 
instituto akušerijos-ginako- 
logijos katedros vedėjas 
proi. Pranas Mažilis.

Velionis gimęs 1885 m. 
sausio 24 u. Skapiškio vaisė., 
gimnaziją oaige Liepojoje, 
ouvo pradėjęs studijuoti 
Petrapilio universitete, bet, 
prasioėjus 1905 metų revo
liucijai, metė mokslą ir pa
sinei e 1 evoliuciniame sąjū
dyje socialdemokratų eilė
se. I9u5 m. gale buvo suim
tas, už užstatą paleistas, gy
veno nelegaliai ir toliau dir
bo pogrindinį revoliucinį 
darbą.

1908 m- išvyko į užsienį 
ir baigė medicinos mokslus 
Krokuvos universitete. Grį
žęs jau į nepriklausomą Lie
tuvą 1918 m., kurį laiką dir
bo Panevėžy, o nuo 1920 
metų —Kaune- Čia jis orga
nizavo universitete akušeri
jos-ginekologijos katedrą ir 
kliniką bei akušerių mokyk
lą. Tai katedrai ir klinikai 
vadovavo iki mirties-

Pref. Mažilis Lietuvoje 
buvo Įžymiausias moterų li
gų gydytojas. Jis per 50 me
tų dirbdamas gydytojo dar
bą yra išgelbėjęs nuo prieš
laikinės mirties tūkstančius 
moterų, sugrąžinęs joms 
sveikatą ir gyvenimo 
džiaugsmą. Profesoriauda
mas jis yra paruošęs diiijlį 
skaičių gydytojų, kurie tęsė 
ir tęs jo darbą. Yra parašęs j 
mokslinių veikalų.

Okupantai buvo įtraukę 
velionį ir į politinę veiklą. 
Jis 4 kartus buvo renkamas 
Aukščiausios Tarybos ir 
ir Kauno miesto Tarybos at
stovu, apdovanotas ordinais, 
nusipelniusio mokslo veikė
jo ir gydytojo VaruaiS.

Naujas Mokslų akademijos

viceprezidentas

Sovietinė spauda prane-į 
ša, kad Moksių akademijos i 
viceprez. Juozas Žiugžda• 
atleistas iš pareigų ir jo vie-1 
ton iš* inktas technikos mok
slų daktaras Algirdas žu- 
kauss as.

Pagal tą šaltinį. J. Žiugž
da pats prašęs atleisti jį dėl 
senyvo amžiaus. Jis pasiža
dėjęs visas savo jėgas su
kaupti „Lietuvos istorijos ty
rimams“.

J. Žiugžda Lietuvos isto
riją rašo pagal Maskvoje pa
dirbtą kurpalį.

Pagaliau išleis

„Literatūra ir Menas“ ra- 
j šo, kad Vilniuje baigtas 
spausdinti „Mažosios Lietu
viškos Tarybinės Enciklope
dijos“ I tomas, kuris apima 
raidės A-J (Baigiant Jūžinto 
ežeru).

„L. irM.“ rašo, kad „tai 
iš viso pirmas toks leidinys 
lietuvių kultūros istorijoje“.

Atrodytų, lyg to žurnalo 
redaktoriai, kurių tarpe yra 
bent keli žinomi rašytojai, 
net ir buvęs Mokslų akade
mijos viceprezidentas J. 
Žiugžda, iki šiol nežino, kad 
Bostone „Lietuvių Enciklo
pedija“ jau beveik baigia
ma spausdinti, kad jos išėjo 
32 tomai, o šiomis dienomis 
išeis ir 33 -čias tomas.

Iš tikiųjų jie tai gerai ži
no, nes mūsiškę enciklopedi
ją turi užsirakinę spintoje, 
bet nepatogu skelbti, kad 
„buržuaziniai nacionalis- 
tai“, kaip jie mėgsta mus ti- j 
tuluoti, šioje srityje net 31 
tomu pralenkė tarybinius 

1 buržujus.
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Kairėje Airijos sostinėje Dubline pastatyta Brita

nijos laivyno didvyriui lordui Nelsonui statula, 
o dešinėje—kaip ji atrodo, kai aklu nacionalistą 
padėta bomba nuvertė jos viršų. Kai kurie airiai 
laiko tą statulą britų priespaudos simboliu.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽE

1 Tęsinys)

- KOMUNiSTAl

siškai tokios pat. Todėl, at
gavus Vimių. mokesčių in
spekcijų skaičius, jų ribos ir 
r.et eilės numeriai buvo pa
likti tie patys, kaip Ir lenkų. • 
tik iškrito jų turėta atskira: 
palaikų (turto paveldėjimo) 
ir žyminio mokesčio inspek
cija (Lžęd spadkowy i oplat 
stempio.vych). šie mokės-; 
čiai mūsų buvo prižiūrimi. 
rajoninių inspekcijų (kiek-i 
vienos savo ribose). Mes ra
dome tik šios paskutinės į- 
staigos bylas. Kitų — buvo 
kažkur dingę. Todėl tiek 
verslo įmonių, tiek nekilno-' 
jamųjų turtų miestuose ir J 
miesteliuose (taip vadinosi 
pagal Įstatymą šis mokestis) 
mokestines bylas kiekvie
nam objektui teko iš naujo 
užvesti.

Tiek Lietuvoje, tiek ir 
lenkų valdytame Vilniaus 
krašte verslo Įmonių regist
ro nebuvo. Kiekviena įmo
nė (išskyrus bankus, kredi
to ir di audimo įstaigas ir kai 
kurias pramonės Įmones,

• kaip. sakysim, skerdyklas)
{ galėjo atsidaryti kas kada 
norėjo, tik reikėjo išsipirkti 
vadinamąjį verslo liudijimą, 
kurių prekybai buvo 6 rūšys 
ir pramonei su amatais—9. 
Tiems liudijimams įgyti rei
kėjo užpildyti pareiškimo 
blanką ir sumokėti nustaty
tą mokestį (kiekvienos su
minėtų rūšių vis kitokios 
kainos).

Savaime suprantama, kad 
tokiai tvarkai esant, jų mo
kestinė priežiūra, ypač smul
kiųjų. kurios būdavo nela
bai pastovios, atimdavo iš 
mokestinių įstaigų daug lai
ko ir energijos.

Mokestiniam darbui iš 
vietos išjudinti buvo reika
linga ir pačių mokėtojų tal
ka, Tuo reikalu jau 1939 m. 
gale per spaudą ir radiją 
buvo supažindinti Vilniaus 
ir viso krašto verslininkai 

į ir nekilnojamųjų turtų m. ir

MILIONIERIAI -

Jeigu teisė yra valstybių 
pagrindas, kaip senovės ro
mėnai sakvdavo, tai finan- 
sai yra jų gyvybės kraujas. 
Sutrikus jo apykaitai, visas 
organizmas ima negaluoti. 
Gerai žinodama šį dėsnį. 
Lietuvos vyriausybė Vil
niaus miesto ir jo krašto gy
ventojams jąu visiškai nete
kusius jokios vertės lenkiš
kus zlotus keitė į litus: du 
zlotus į vieną litą kiekvie
nam asmeniui, regis, po 200, 
kad žmonės galėtų įsigyti 
pragyvenimui būtinų reik
menų. Bet šelpti atgautą 
kraštą ir iš jo nieko negau
ti vėl būtų vienašališkas 
valstybės iždo alinimas. To
dėi jau iš pirmųjų dienų bu
vo imta organizuoti mieste 
ir krašte mokestinis apara
tas-

Nepriklausomos Lietuvos 
ir Lenkijos, tuo pačiu metu 
atsipalaidavusių nuo Rusi
jos priklausomybės, mokes
tinė organizacija ir visa pa
čių mokesčių tvarka buvo vi-

Žinoma, gal jų ir yra „pir
mas toks leidinys“, kuriame 
surašytas visas komunistinis 
melų ir pagiežos talmudas..-

Kas sakė, kad Lietuva 

nerusinama?

Šiomis dienomis Vilniuje 
posėdžiavo Lietuvos Komu
nistų Partijos penkioliktasis 
suvažiavimas. Jo 36 asmenų 
prezidiume sėdėjo 16 su aiš
kiomis „vyresniojo brolio“ 
pavardėmis-

Į centro komitetą išrinkta 
131 asmuo. Jų tarpe yra to
kie „lietuviai“, kaip Berez- 
niakas, Ivanovas, Jekateri- 
nicevas, Kungurcevas. Novi
kovas ir jiems panašūs rau- 
donbarzdžiai papašos. To
kių yra net 31. Vadinasi, be
veik ketvirtadalis.
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seimo atstovus ir Vliko gru
pių vadovybes pagelbėti T. 
Fondui organizuoti aukoto
jų būrelius, pareiškė norą 
talkinti ir ten pat seime ga
vo T. Fondo reikalų vedėjo 
įgaliojimą ir kvitus. Dviem 
mėnesiam praslinkus, J. 
Bagdanavičius surinko 245 
dolerius, kuriuos suaukojo 
25 asmenys-

Vlikas sudarytas iš 15 po
litinių ir rezistencinių gru
pių, o seimas turi 45 atsto
vus (po 3 iš kiekvienos gru
pės)- Kokia būtų graži talka 
savajai organizacijai—Vil
kui, jeigu visi Vliko nariai 
ir seimo atstovai, nors ir ma
žesniais įnašais, dalyvautų 
lėšų telkime Lietuvos laisvi
nimo darbams paremti.

Per Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio seimo atstovą Tau
tos Fondo įgaliotinį Joną 
Bagdanavičių aukojo:

$50 —Justas Lieponis:
po S10: J. Bagdanavičius, 

K. Oželis. V. Kačinskas, B. 
Macianskis, K. Radvilas. Pr. 
Atkočaitis. J. Kernagis. M. 
V. Umbrasas, M. Jurgaitis, 
P. Abromaitis, V. Šoliūnas, 
K. Balčiūnas. V. Jankus. A. 
Gimbickas, J. Galinis;

po $5: V- Seikus. K- Dap
kus. K. Šimulis, P. Stakaus- 
kas, O. V. šilėnas, J. Sirutis, 
B. Novickienė, L. Padleckas 
ir Ban. Kronas, — iš viso 
345dol.

Visiems aukojusiems ir į- 
gal. Bagdaravičiui nuošir
džiai dėkoja

Tautos Fondo valdyba

m. savininkai su jų mokesti-! 
nėm prievolėm ir paraginti 
jas atlikti.

Ėmus plaukti mokesti
niams pareiškimams, mokes
čių priežiūros valdininkams 
teko vykti ir vietoje susipa
žinti su jų mokestiniu pajė
gumu, nes, kaip jau esu mi
nėjęs. nevisos įmonės vedė 
sąskaitybą, o žemesnių rū
šių (III, IV, išvežiojimo ir 
išnešiojimo) prekyba ir ne
bandė vesti. Nors mokesti
nių įstaigų vadovai ir gerai 
patyrę, bet, negavę senų by
lų ir neturėdami vilniškių 
mokestinių tradicijų, turėjo 
būti labai apdairūs, kad iš- 
vairuotų tuo aukso viduriu, 
kur ir vilkas sotus ir ožka 
sveika. Jie labai gerai žino
jo, kad pinigas visų mylimas 
ir labai kietai ginamas pada
ras (anas apiplėštas pirklys 
buvo išimtis). Tai kad bent 
toii nuo to vidurio nenukry- 
pus, teko eiti iš įmonės įmo- 
nėn, iš parduotuvės parduo
tuvėn, iš dirbtuvės dirbtu- 
vėn, iš namo naman ir net iš 
buto butan.

Pradžioje kurą laiką tos 
mano „vaikštynės“ nekilno
jamųjų turtų m. ir m- mo
kesčių reikalu buvo pačiame 
„skruzdėlyne“: nuo centri
nio pašto šv. Jono, Dominin
konų ir Trakų gatvių kairė 
iki Pylimo, Pylimo kairė 
aukštyn iki Arklių gatvės, 
toliau — ja žemyn iki Mili
onierių ir toliau Didžiosios 
kairė vėi iki centrinio pašto 
imtinai.

Dėl aiškumo keletą žo
džių noriu tarti apie šį mo
kestį.

Lietuvoje nekilnojamųjų 
turtų miestuose ir mieste
liuose mokestį nustatydavo 
mokesčių inspektoriai mies
telėnams (ūkininkai mokėjo 
žemės mokestį, kurio čia ne
minėsiu). Pati šių mokesčių 
apškalėlavITnO technika bu
vo labai paprasta: už gyve
namus pastatus, parduotu
vėm. sandėliam ir dirbtuvėm 
išnuomojamas patalpas vals 
tybė ėmė 10% nuo teoreti
nių metinių nuomos pajamų. 
Savininko užimamos patal
pos arba jo veltui kam nors 
duotos naudotis buvo įskai
tomos į bendrą skaičių. Jų 
metinė nuoma būdavo nu
statoma palyginimo būdu 
(kiek gautų jas išnuomoda
mas). Prie valstybinio mo
kesčio sumos Vilniuje ir 
Kaune buvo pridedama 40 
G savivaldybių naudai. Ne- 
užstatytus žemės sklypus ar
ba pastatus, kurie nebuvo 
gyvenami ir skirti nuomai, 
kaip fabrikų pastatai, buvo 
imama 1% nuo jų vertės, 
plius vėl 40% savivaldybių 
naudai.

(Bus daugiau).

DIDĖJA TAUTOS FONDO 
TALKININKAI

Tautos Fondo prašomos. 
LB apylinkių valdybos kai 
kur pačios suorganizavo au
kų rinkimą laisvinimui ir 
metų gale atsiuntė T- Fon
dui, pav. Philadelphijos LB 
§500. E. St. Louis, III., $50, 
Portland, Oreg., $40.

Kitos LB pranešė, kad iš 
parengimų, minėjimų, pobū
vių ir kt. yra paskirta Tautos 
Fondui ir bus atsiųsta vė
liau.

Taip pat Vliko Seimo at-j 
stovai jau prisideda prie lė
šų telkimo. Čia pažymėtinas 
Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio atstovas Jonas Bagda
navičius, gyv. Lemont. III. 
Jis Vliko Seime New Yorke 
lapkričio 27-28 d.d., pagal 
seimo nutarimą, raginanti 1

GERIAUSIOS VELYKŲ 
DOVANOS J LIETUVĄ 
SKANIAUSIO MAISTO

SIUNTINIAI 
Geriausi Amerikos 

maisto dalykai
20 sv. taukų ..............$27.50
10 sv. rūkyto i>ekono $25.00 
20 sv. kviet. miltu $17.25 
20 sv. cukraus . . . $18.00
20 sv. ryžių ................$19.25
IT-504 ---- ------------ $22.00
4 2 sv. miltu, 2’į sv. cuk
raus. 2% sv. razinkų. 2% 
sv. rūkyto bekono. 2*4 sv. 
makaronų, 2% sv. ryžių, 
2’ . sv. farinos, 1 dėž. Nes
cafe (2 unc.).
Pav. 417 --------------- $34.75
10 sv. cukraus, 10 sv. kv. 
miltų. 10 sv. ryžių, 10 sv. 
tauku.
Pav. 411-A ----------  .$36.75
1% sv. deg. kavos. 1' «. sv. 
kakavos. 1 sv. šokolado, 
25 2 sv. margarino. 2’4 sv. 
kv. miltų. 2(0 sv. ryžių. 2’/2 
sv. rūkyto bekono. 1% sv. 
sūrio Edam. 2’ > sv. Įvairių 
džiovintų vaisių. % sv. da
tulių, <2 sv. fygų. 1(0 sv. 
geriausių biskvitų ir vaflių. 

Mokestis už pasiuntimą 
$1.50

Prašykite veltui mūsų ka
talogu su gausiu geriausių 
maisto dalykų pasirinkimu. 
Mes sudarome siuntinius 

pagal jūsų norą 
INTERTR ADE 
E X P R E S S CORP.

125 East 23rd Street 
New York, N. Y. 10010

Geri
žodynai

Ang’ų-hetuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
k«.ina ........................ 56.00.

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.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžiu, 990 psl., 
kaina .........................  $12.00
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Įkalbamas 
Maikio su Tavu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

ta
Candace Mossler šypsosi, skaitydama laikraščio 
antraštę "Nereikalaujama mirties bausmės“ dar 
tuo metu, kada prisiekusieji posėdininkai tebepo- 
sėdžiavo. Ji su brolvaikiu buvo kaltinami nužudę 
jos vyrą, 69 m. amž., bet teismas juos išteisino.

Norman Thomas Harvarde

name JAV vyriausybė yra •••••□••••••••••••••••••■i
jau seniai ir ne kartą pareis-1
kusi: ji nesiekia ten jokių SKAITYK STASIO Ml
užkariavimų, o tik gyvento- CHELSONO PARAŠYT^ 
jų laisvės nuo puolančių ko-
munistų apginti atėjo. Jos K-^YGĄ. l ietuviu lietvii* 
jau seniai siūlo derybas ir Amerikoje.' ŪAUG PA 
taiką, tik komunistei j Ui VEIKSLŲ KAINA MINK 
nekreipia jokio dėmesio, nes
jų tikslas yra užimti naujas 
pozicijas, naujus plotus ir 
pavergti naujus milionus gy
ventojų. O pažadėti iš Viet
namo dabar pasitraukti, Ui 
reiškia— Vietnamą atduoti 
komunistams ir vėl laukti, 
ko jie po trumpo laiko dau
giau užsigeis.

SIA18 V|fcSAl> 
< I ► • A» > - 5Š I V-

$4 00

am
VISIEMS REIKALINGA 

KNYGA

Kas yra prieš skaudų at-

Širdiei priepuoliai* Ją pa
rašė dr. Menard Gertler, o 
jai įvadą — garsus širdies li
gų specialisUs dr. Paul

kirtį komunistams Vietna- White. Knygoje aiškinama, 
me, tas tuo pačiu sąmonin- kaip gali pramatyti savo sir
gai ar nesąmoningai jiems dies priepuolį ir jo išvengti, 
padeda įsigalėti pasaulyje, j Kaina $3.75.

Naujausios

KNYGOS

— Maik, ar tu pamislini ir išgerti, bet nenorėk pa- 
kada nors apie smertį? minklui.

— Žinai, tėve, aš dar jau- — O kodėl ne?
nas, dar nesitikiu mirti ir — Todėl, kad pačiam rū- 
niekad apie tai nepagalvo- pintis savo paminklu būtų 
ju. nerimta, lr kur tėvas norė-

— Ar žinai, kodėl aš šitą tum tokį paminklą sUtydin- 
klausimą tau pastačiau? ti: Bostone, Chicagoje,

— Nežinau, tėve. brooklyne ar kitur?
— Nu. tai aš tau pasaky- — Aš, Maiki, norėčiau at- 

siu. Man šita mislis susisuko sistoti Saubostono pamary, 
galvoje pereitą naktį, kai kur Brodvė baigiasi. Tenai 
pradėjau mislyt apie slau- vienas generolą, iau stovi, 
nūs mūsų vyrus, kurie tiek tai ir man t^rai būtų geras 
daug Amerikoje dirbo, pa- pieisas.
lapijas vargonizavo. viso- — Tenai stovi Amerikos 
kias susaides tvėrė, bet visi admirolas Farragut, užsitar- 
jie nuėjo i kapus, ir dabar navęs didvyris. Tėvas tenai 
jau niekas jų nebeatsimena, vietos negautum-

HaiVardo universitete a- ti'Committee for Sane'Nuc 
ną vakarą kalbėjo Norman lear Policy.
T homas. senos Amerikos so- S. M.
cialistų vadas ir jau šešis
kartus buvęs jų kandidatas D , , .. . ,
j JAV prezidentus. Jis yra Redakc.jos pa.Ubo, 

pripažintas geras kalbėto- Nėra nė mažiausios abejo
jąs, šviesaus proto intelek- nės, kad Norman Thomas 
tualas, todėl universitetai yra daug nusipelnęs, šiame 
dažnai nori pasikiausyti jo krašte skiepydamas socia- 
nuomonės kontroversiniais iistinę minti ir kovodamas 
klausimais ir kviečia jį kai- dėl šio krašto darbo žmonių 
bėti. gerovės, bet tas, žinoma, dar

Bet Norman Thomas yra nereiškia, kad jis niekada ir 
81 metų amžiaus ir jau ne- niekur neklydo ir neklysta, 
beprimato, kone visiškai ak- Nuo jo realusis šių dienų 
las ir prie kalbėtojo tribū- pasaulis, atrodo, jau bus ge- j 
nos negalėjo pats prieiti: jį rokai nutolęs, ir jo idealisti- 1 
privedė prof. Morton Halpe- niai samprotavimai jau ne- i

I
ii
ii

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

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

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

rin. Tačiau jo balsas yra betinka jokiam dabartinių 
stiprus ir aiškus, kaip visada kietų ir suktų problemų iš
buvo.

Čia jis kalbėjo apie Viet-

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą 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.

sprendimui.
Kaip demokratinis socia-

namą ir aštriai kritikavo iistas. jis, aišku, yra priešin-
Jungtinių Valstybių karo 
politiką pietryčių Azijoje 
Būdamas socialistas, jis yra

gas Maskvos bizūnu vykdo
mam komunizmui, bet jis iki 
šiol dar neįžiūrėjo tikrosios

— Tas tiesa, tėve.
— Nu, kai tu sutinki, kad 

aš sakau tiesą, tai aš pasa
kysiu tau ir daugiau.

— Gerai, tėve, gerai, as 
paklausysiu.

— Nu. tai klausyk ir ne
pertrauk manęs. Žinai, kad 
nuo to laiko, kai Adomas su 
Jieva rojuje sugriešijo, tai 
kožnas žmogus turi mirti.

— Tą visi žino, tėve.

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.).

UETUVOS 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 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusk, kaina $2-

Už ši 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.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJESLAgriežtai karui priešingas, jei- komunistų prigimties ir to

gu niekas neužpuola. O A- dėl kovai su jais nesuranda 
merika nebuvo užpulta, sako ir tinkamo kelio. Todėl klai- 

Tai koks buvo tikslasi dingą jo pažiūra yra ir į 
Vietnamo karą.

Jam vis dar nėra aišku, 
kad komunistų agresijos 
balta taikos vėliavėle ir nuo
laidomis nesustabdysi, o tik

nam
lįsti į Vietnamą ir kelti te
nai karą?

”Kad ir laimėtume tą ka
rą militariškai, tai bus pra
laimėta kitu žvilgsniu“, sa
ko jisai. ”Pi ieš mus sukils paskatinsi ją dar dar akiplė- 
pasaulis — the world will šiškesniems veiksmams, 
tum against us“- Jis neįžiūri, kad komunis-

Jis nepritaria komunis- tai šiandien puola ne vieną 
ką vaikščiojau, lietuvių stu- Į tams, bet ar galima juos iš- kurį tolimosios Azijos kraš- 

s ir visokių naikinti? —jis klausia. No- tą, bet visą pasaulį: vi

— Maik, aš matau, kad tu 
nori mane nuo paminklo at
kalbėti- Bet jeigu nebus pa
minklo. tai kas už šimto me
tų žinos, kad aš po Ameri-

bas lankydamas 
žinių jiems nešdamas? Ir 
kas žinos, kad tu visą laiką

vienur
rint juos sunaikinti ir lai- | "karštu“, kitur ’šaltu“ gink 
mėti karą, reikėtų sunaikinti }u> vienur toliau nuo JAV. 

norėjai mane į šliuptamių vjsą pietų V ietnamą ir visą kitur arčiau, sistemingai 
kiumpaniją įtraukti? Juk šiaurės Vietnamą. Ir ką mes slinkdami į pačią demokra- 
nevienas grinorius ir skaity-i tada laimėtume? Ne ką kitą, tijos tvirtovę. O jis vis dar

__ iaran nenertrauk ma- ti išmoko, norėdamas suži- tik pasaulio neapykantą. atrodo panašus į tą nerangų
nes noti, apie ką mudu ginčijo- Tai kokia dabar išeitis? ar naivų žmogų, kuris nebė-

’ Atsiprašau. mės. Tai ne baikos, Maiki. Paimti savo šautuvus ir ga degančių kaimyno namų
__Taigi žinok, kad irtu Paminklas mudviem reika-i trauktis iš karo lauko? gesinti, nes gaisras dar jo

esi smertelnas, ir aš smer- lingas. Jeigu jau tu to neno- Ne. ne!— sako Thomas. namų nepasiekė. Bet jeigu 
teina*- No mader katram iš ri- tai tegul jis bus man vie- Reikia duoti priešui aiškiai jjs ]aiku būtų padėjęs kai- 
mrdvipiu Abraomas užtriū- nam.Jessa! suprasti, kad mūsų intencija myno namus užgesinti, tai
bys pirma, ale nuo smerties — Tėve. paminklai stato- yra eventualiai pasitraukti. Į gaj įr j0 namaį būtų palikę 
nei vienas neišsisuksim- Nu- mi tiktai užsitarnavusiems; ū'.tą intenciją pastatyti pa-
pfcim i kanu* kain ir kiti tautos veikėjams bei didvy-! grindų taikos deryboms”. Jis
esm į P ’ 1 , . nams jr ne iie natvs juos pritaria senatoriui Robertui siauri vyrai nuėjo. Ir kaip nams ir ne jie patysjuosViiric n]lrnH- 
anie dabar yra pamiršti, taip statydinasi, bet visuomene,
ir mudu galėsim būt pamirš- kai jie būna jau numiię ir jų 
ti, jeigu iš anksto apie tai nuopelnai jau įvertinti. Bet 
nepasirūpinsim. Tai vot. ką paminklui tinkamiausia vie- 
aš norėjau tau išvirozyt. Ar ta yra savame krašte, kursa- 
supratai? vi žmonės gali juos matyti

nesudegę.
Jei komunistams nebūtų 

pastotas kelias Graikijoj. 
Kennedžiui, kuris nurodė, Korė joj. Vietname ir kitur, 
kokiu būdu prieiti prie tai- gaj jje būtų jau kažin kur to- 
kos derybų. jj nuėję. Gai tada jau ir Tho-

Thomas mano, kad, tę- mas oamatytų. kad tą gaisrą 
siant karą ilgiau, V ietnamo reikia gesinti, nes jau ir jo 
gyventojų nusistatymas pastogė rūksta.

SLA—jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEFTYNIS MILIONUS dolerių(
nariams.

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

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

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
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 lietuvišku 
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, Nevv York, N.Y.10001

Knygos 

j aunimui

— Neaišku anie ka tėvas ii’ semtis iš jų įkvėpimo. A- prieš Ameriką pasidarys dar Klaidinga galvoti, kad
dabai" norėtum rūpintis? menkoj lietuvių paminklam kietesnis. Nes daugiausia karui su komunistais laimė-

— Vot tebe raz!.. Neaiš- sąlygos nepalankios, nes
ku... Nu, ar gali būt aiškiau, mūsų žmones čia išsimėtę, 
kad reikia pasirūpinti apie m tik vienas kitas gali tokį 
savo paminklus, kol esam paminklą pamatyti. Be to, 
gyvi? Juk kiti nepastatys. gyvenimo spartumas 

— Ar tėvas norėtum, kad griauna
visi iš mudviejų juoktųsi?

Ne. Maiki, aš nenoriu,

čia
milioninius miestų 

pastatus, kad padalytų dau
giau vietos automobiliams,

kad iš mudviejų kas juoktų- o ką jau kalbėti apie pa
si Visi mūsu frentai su tuo minkius. Juos nuverčia ir iš- 
sutiks ir dar paplos. Tik su- veža. Taip galėtų atsitikti ir 
darykim fondą Maikio ir Tė- su tė\o paminklu, jeigu jį 
vo
tu pamatysi. _
gausim. Ai bečiu! fondą. .

__Tėvas turėtum džiaug- — J®8- Maiki, as ir misli-

Nes
nuostolių ir sunaikinimo ti reikia net visą kraštą iš- 
V ietnamo gyventojams pri- naikinti. Juk komunistų nie- 
daro amerikiečių bombos, kur nėra tiek daug, kad jie 
mortyros ir šautuvų ugnis, laisvus demokratinius rinki- 
“Daug daugiau aukų yra mus ga]ėtu laimėti- Nėra jų 
nuo amerikiečių veiksmų. tiek nei pačioje Sovietų Są- 
negu nuo Vietkongo veiks- jungoje ir nei Kinijoje. Jų 
my“* • visur yra tik mažytė gyven-

Baigdamas savo kalbą, tojų da]js> tik jėga valdžią 
Thomas ragino klausytojus užgrobusi- O užgrobusi to-
rasytis po ’peace 
lakštais, kuriuos

pledge
nutrukus

Imkit ir skaitykit 
ka tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOJ

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų

j PALENGVINKITE MOŠŲ 

DARBĄ

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

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

dėl, kad nebuvo irgi jėga

paminklams nastatvti. o kas pastatytų. Taigi patai-i pradės po visą kraštą platin- pasipriešinta, ar buvo gal- broliai, seserys, gimines ir vis mažiau bebus tokių, ku
• —• kad ir aukų čiau užmiršti apie paminklo!_______________ vojama taip "taikiai“ ir ne- draugai. Knygos kaina — riems reikės siųsti primini-

realiai, kaip dar dabar Mor- $2.50.
man Thomas galvoja. ______ _______

Gi savo karo tikslus Viet-1 ~ -----
Tu visada gerus mano sky-

mus.

tis, kad gauni aukų tabakui, nau, kad tu taip pasakysi.mus suniekini. Tfu!. 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 dovanu 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

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

i
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BALYS SRUOGA

Klipatų klipatos
Tęsinys

Miršta žmonės karo laukuose ir baisiose kančiose. 
Bet tenai — visi lygūs. Ten — sužeistam teikiama pagal
ba. Ten sužeistą net priešas pagerbia. Ten — turi ginklą. 
Gali gintis. Ten tavo mirtis ir kančios šiokios tokios pras
mės turi: dėl kurios nors idėjos kariaujama, dėl tėvynės, 
dėl laisvės...

O čia — niekur nieko! Jokios prasmės! Niekas tau 
jokios pagalbos neteiks- Niekas tavęs neatjaus, nepaguos, 
i mirties paslaptį pakeleivingos meilės žodžiu nepalydės.

Ar ne geriau būti pasmerktam mirti ir pakartam, 
negu šitokiu būdu — iš bado pūvančiose žaizdose su- 
kliubti?

I
Seniau, bent kituose kraštuose, kariamajam bent 

paskutinį norą patenkindavo — duodavo pavalgyti, dūmą 
nuryti, laišką parašyti, kokią maušKę išmesti..- O čia — 
paspiria koja — ir viskas.

Baisūs buvo kiti naikinimo lageriai, kur, būdavo, 
atveža kalini ir tuojau nužudo. Bet tas pats žudymas vyko 
ir Dievų miško (Taip vadino Stutthofo koncentracijos 
stovyklą. Kel. red.) padangėj. Skirtumas buvo tiktai tasai, 
kad čia žmogų nukankindavo, čiulpte iščiulpdavo jo svei
katą, jo jėgas, versdavo jį mirti iš bado.

Kuri lagerių rūšis geriau atitinka mūsų amžiaus kul
tūros laimėjimus, dievaž, nelengva būtų nuspręsti. Paga
liau — tai individualaus skonio reikalas.

Slenka, slenka klipatų komanda, slenka...

Kiekvienam katorgininkui tai įtikinamas memento 
mori. Visi vienodai nori gyventi. Ir visi vienodai žino: už 
mėnesio, už kito — vistiek atsidursi klipatų komandoje-

Kovo 10 d. susituokę Olandijos princesė Beatrix 
su vokiečiu von Amsberg gyvens apačioj matomoj 
pilaitėj. Kadangi Amsberg karo metu buvo Hitle 
rio kariuomenėje, tai Olandijoje kai kas priešingas 
tokiam princesės pasirinkimui, todėl studentai su. 
rengė demonstracijas ir Į jaunųjų karietą metė du
jų bombą.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 

kyti į Keleivio skaitytojų klausinius teisės 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informaciniu pobūdžio. Klausimus ir n 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi* 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Ave^ Roslindale,
Boston, Mass. 02i31.

vename kituose namuose 
kuriuos mes nuomojame už 

Prašyčiau man atsakyti labai mažą sumą. nes mudu 
per Keleivį į vieną klausimą dar atliekame "j ar it ori aus 
ir labai prašau neskelbti net darbą tuose namuose: stati
nei mano inicialų, nei vietos, nes išritiname, sniegą nuka-

Klausimas

JAUNIKIŲ MUGĖ

Kiekvieną rudenį Maro
ko Aukštojo Atlaso papė- 
dėn. prie šventojo Sidi-Ach- 
medo kapo, traukia karava- 
rai. Prijoja raitė rių iš visų 
pusių, r.uima nešulius nuo

KAIP PANAUDOTI 
MORKAS

Morkų salotos su aliejum
Pusė svaro morkų, 1-2 o- 

buoHai, 2-3 šaukštai alie
jaus. truputis cukraus ir

kur mes gyvename-
Prieš 6 metus norėjome 

pirkti namus. Suradome ge
rus trijų šeimų namus ir su
sitarėme dėl kainos ir su 
banku dėl "mortgage“. Tik 
viena buvo bėda. mano vy
ras turėjo gana įimtą auto
mobilio katastrofą, ir mes 
bijojome, kad jei teismas 
priteistų mums mokėti tam 
sužeistam asmeniui daugiau, 
negu mes turime draudimo, 
iš mūsų gali tuos namus at- 

1 imti. Pasikalbėjome su duk
terim ir žentu ir visi sutarė
me, kad namai bus perkami 
žento ir dukters vardu, mūsų 
vardo nei neminint. Mudu 
su vyru turėjome kiek san
taupų. ir mes sugebėjome 
pusę kainos sumokėti gry
nais- Duktė su žentu rinko 
nuomas ir kitus dalykus 
tvarkė, nes jie vieną butą 
ten turi. o mudu su vyru gy-

IR TEN KEIČIASI

Atsakymas

Tikiuosi, kad Tamstos su
gebėsite susitarti geruoju su 
savo dukra ir žentu dėl na
mų perleidimo Tamstoms. 
Jei šiuo reikalu prisieitų 
kreiptis teisman, nebus leng
va bylą laimėti. Tokiu atve
ju Tamstoms tektų kreiptis 
į vadinamąjį ”Court of E- 
ųuity“ ir prašyti teismo pri
pažinimo. kad Tamstos esa
te "tikrieji“ namų savinin
kai ir kad Tamstų duktė ir 
žentas "laiko“ tuos namus 
"trust’e“, kaipo Tamstų ”a- 
gentai“. Teisiniai tas "trust“ 
vadinasi "resulting trust“.

Aplamai kalbant. Įstaty
mai pi įleidžia, kad jei žmo
gus sumoka pinigus už per
kamus namus, tai jis v a 
"tikrasis“ namų savininkas, 
nors jis ir pirktų tuos namus 
kito žmogaus vardu. Tačiau, 
kai kuriais atvejais, kaip ir 
Tamstos atveju, teismas ga
lėtų prileisti, kad Tamstos 
davėte pinigų vaikams na
mus įsigyti, reiškia, kad 
Tamstos padovanojote tam 
tikrą sumą vaikams—kaip 
"dovvn pavment“ (avansas 
kainos są kai.on).

Tamstoms, o ne dukteriai 
ir žentui, tektų įrodyti, kad 
buvo susitarta su vaikais, 
kad jie perka namus Tams
toms, o ne sau- Kartais ir 
teisybę yra keblu įrodyti.

Būtų dar ir kitų keblumų. 
Anot Tamstų, vaikai ir nuo
mas rinko, ir "mortgage“ 
mokėjo. Tokiu atveju Tams
toms dar tektų įrodyti, kad 
duoti pinigai buvo įteikti 
vaikams kaipo "specifinė su
ma“ "specifiniam tikslui“. 
Jei Tamstos būtumėte gry
nais apmokėję visą pirkimo 
sumą. keblumų būtų mažiau-

šame ir panašiai.
Pernai ta nelemtoji auto

mobilio byla pasibaigė, ii 
mums neteko nieko mokėti, 
nes draudimo kompanija su
sitaikė su nukentėjusiu as
meniu ir jam sumokėjo 
(kiek, mes nežinome).

Mes keletą kartų užsimi
nėme dukteriai ir žentui, 
kad mes dabar norėtume na 
mus turėti savo vardu, bet 
žentas nesiskubina, sako 
nueisiąs pas advokatą, kai 
laiko turėsiąs, ir viską su 
tvarkysiąs. Taip tęsiasi rei 
kalas ir niekas nieko neda 
ro. Mums pradeda darytis 
neramu. Mes turime kitu du 
vaiku, jie visi yra vedę. ir 
mes nenorėtume su niekuo 
pykt’s arba bylinėtis, bet 
mums atrodo, kad taip, kaip 
dabai yra, yra negerai.

Jei žentas nesutiktų namų 
pervesti mūsų vardu, ar mes 
galėtume jį priversti? Mes 
neturime iš jo jokio rašto, 
jis ir taksus (mokesčius) 
mokėjo iš gaunamų nuomu.
Kaip mes galėtume įrodyti,
kad namai mūsų? f _ Patarčiau su vaikais susi-

Neramūs tėvai tarti geruoju, kad ir nusto- 
Masstchusetts jaut dalies įdėtų pinigų.

Naujokas, pirmą kartą savo gyyvenime išvydęs kli- • kupranugarių ir arklių, iš- druskos, 
patų komandą, lyg proto nustoja. Ne mirties jam baisu — skleidžia margas palapines. Aliejuje lengvai pakepi- 
baisu šito išniekinto žmogaus vaizdo- Ir ne tik žmogaus— Vakarop stovykla įrengta, name smulkiai supiaustytą
baisu šito išniekinto, subiaurioto. sudergto mirties vaizdo, galima pradėti šventę. svogūną ir gabalėliais su-

. . piaustytus obuolius. Viską iš senų laikų buvo toks pa-
Naujokas pats nepajunta, kaip jis ima visas virpėti, Pajauni rakelTaT užPilame ant smulkiai su- protys: įšprievartauta mer-

o jo pabalusios lūpos, keistai trūkčiodamos, tyliai kartoja: žerk’a* Dentinus pa- tarkcou2 morkų, pridedame gaite turėjo teketi uz įspne-' 1 ' Davus zer.k.ą, pentinus pa t t; cukraus ir druskos, vaitavusio, o jeigu ji atsisa-
spaudę. Jie lekia ten, kur ju - kvdavo, ją niekas kitas ne
laukia griežtieji teisėjai. Tai norėdavo vesti, nes buvo lai-
mergiros, ju tėvai ir ginu- Morkų apkepas kom? nustojusia garbės. To-
nės. -be vertins džigitų me- Svaras morkų. 1 šaukštas dėl tokių drąsuolių eiti prieš 
rą. šaudymo miklumą >uo- svjesj0> 2-3 šaukštai pyrago visuotinį nusistatymą nebū- 
liuojant. jėgą ir vikimmą-Tai džiūvėsių. 1-2 kiaušiniai. 1 davo.
nepanrastos varžybos. Juk stiyinė pie„0 a, grietinėlės, K;taip pasielgė 19 metų

—O Viešpatie, Viešpatie!

(Galas)

jose islošiama ne taurė ir neį cukraus jr druskos..

PAPROČIAI

Sicilijos saloje (Italijoj)

Franca Viola. Ji atsisakė te-

Balvs Sruoga

OŽYS DZINGULIS

(Iš "Aitvaro Teisėjo“)

Ai oželis, — striukum, bukum, 
Pas bobutę, — ukum, pu kum. 
Seklytėlėj, — dzig-dzig-dzig,
Midų gėriau, — me-ke-ke.

Man bobutė, — striukum, bukum, 
Griebus lazdą, — ukum. pukum,
Per barzdelę — dzig-dzig-dzig,
Per sonelį, — me-ke-ke!

Ai bobutei, — stiukum, bukum,
Ii seklyčios, — ukum, pukum, 
į darželį, — dzig-dzig-dzig, 
Graužiau rūtą, — me-ke-ke...

Man bobutė, — striukum, bukum, 
Akmenėlį, — ukum, pukum.
Per kojelę, dzig-dzig-dzig,
Kad pataikys, — me-ke-ke!

Ai bobutei, — striukum. bukum, 
Per tvorelę, — ukum, pukum, 
į girelę, — dzig-dzig-dzig, 
Atriedėjau, — me-ke-ke...

pnzas, o.-, žmona. Jei pasi
rodysi tikiu vyru. tave erali tarkuoiamo-T Kiaiišinin trv- Keu uz> ruippv pasirinkti pirmoji gražuo- niai ai cukrum Ir ris buvo PaSrobęs- Jl ais_

Morkos nuskutamos ir su- R_ti Filipp0 Melodia. ku_

lė. Tekia šios berberu gen- druska pdam^plenas su- ^iai. Pasaįė: .n^' j
ties —ait-hadidu tradicija: dedamos morkos, suberiami myliu ir už tavęs netekėsiu , 
lemiamas žodis pasirenkant džiuvėsėliai. įdedama lydy- Filippo laukia teismo, o 
vYrQ priklauso merginai. to sviesto ir viskas gerai su- jei Franca būtų sutikusi už, 

"Jaunikių mu^ė“ trunka maišoma. Supilame gerai iš- jo tekėti, tai pagal įstatymą1 
apie savaitė. Arklių lenktv- plaktą baltymą ir gautą ma- jis būtų nekaltas, 

i res pakeičia mergaičių šo- sę lengvai iškilojame- Kepa-
kiai, vakarais skamba dai- me orkaitėje, sviestu ištep- 
nos toje ir džiuvėsėliais pabars-

Savaitės pabaigoje prade-
damos kelti vestuves. Senie- & r
ji tikina, kad tvirčiausios 
santuokos kaip tik tos, ku
rios įvyksta tų švenčių metu.

MOTERYS ILGIAU 
KALBA TELEFONU

Japonijos telefonų bend
rovė skelbia, kad, jos su
rinktais duomenimis, mote-

Tai paaiškėjo Italijoje. ’7s telefo,nu,kaIb® ilgiau ne- 
1 J gu vyrai, kad moteris su mo

terimi kalba taip pat ilgiau 
negu su vyru.

GRAŽUOLĖ NEGALI 

BŪTI POLICININKU

Ten vienintelė policininkė, 
labai graži moteris, buvo pa
statyta eismo tvarkyti, bet 
tuoj iš tų pareigu ir atleista. 
Mat, valiuoto jai, pamatę 
gražuolę policininkę, nega
lėjo iškęsti ja kiek galint il-

AUKSINĖS SUKNELĖS

Švedų plieno įmonės jau
giau nepasidžiaugę. Kai ku- pasiruošė gaminti plieninius 

' rie jų išlipdavo iš automobi- siūlelius, iš kurių bus au-
, lio, ją fotografuodavo ir tuo džiama stipriausia medžią- 
būdu trukdydavo eismą- ga.

Vyresnybė dėl to turėjo JA V panaši medžiaga bus
tą gražuolę nuo automobi- 

' Įistų akių vėl paslėpti.
audžiama iš sidabrinių ir 
auksinių siūlų.

OFICIALIAI PINIGAI
Į L SSR

per Bank for Foreign Trade 
Moscow

MCSU ATLYGINIMAS 
NEMOKĖKITE DALGIAI 

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

Telegrafu papildomai $4.75 
PILNA GARANTIJA 
PRISTATOMA PER 

2 SAVAITES 
Išmokama pilna suma l>e 
atskaitymų. Mes parūpina
me pasirašytą kvitą be at
skiro atlyginimo.

Už 9 rublius — $10. 
Siųskite pinigus per mus 
ir taupykite.

INTERTRADE

125 East 23rd Slreet
New York. N.Y. 10010
American Express Co. 

Įgaliotas agentas 
Turi New Yorko valstybės

LEIDIMĄ
APSIDRAUDUSI

36-ių metų veiklos jubilėjine proga
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
viena iš pirmųjų ir seniausių siuntinių firmų Amerikoje. 
Įgaliota V O VNEšPOSYLTORGO priimti siuntinius—do
vanas i visas USSR dalis.
PASIŪLOM gausingų mūsų klientų ir suinteresuotu asme
nų dėmesiui didelį pasirinkimą orekiu. audinių ir dirbinių 
mūsų vyriausioje kontoroje ir visuose mūsų skyriuose. 
YPATINGAI ATPIGINTOM JI RILĖJINĖM KAINOM 

GARANTUOJAME i USSR
• PRISTATYMĄ Jūsų siuntiniu Jūsų giminėms pilnumo

je ir saugiai per trumpiausia laiką.
• PH NA Jūsų siuntiniu apdrauda nuo bet kokios rizikos.
• ATLEIDŽIA siuntinio gavėjo nuo bet kokios papildo

mos rlnlflji VOS.
• NEA’rtD^I IOTTN A patrtrtmhna ir išsiuntimą sąskai

tos klientams, atsiuntusiems paštu siuntinius į mūsų 
kontoras.

• pp.l\’FviUA ?n»e c’i’nl’nio itekima cn gavėjo parašu.
• ĮTEIKIMĄ nr-Mio siuntinio u«»5«nj laike 21 valandų. 

lU'fviHinln j»l»i»ut;»m” •'•,’zV»tavGnu.
Re’k?hnkite informaeiin ir mūsų katalogų.

A'YRIAUSIA T«2TA»GA

GLORF 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: 212 962-8410

Kreipkitės į visus mūsų skyrius didžiuosiuos JAV miestuos

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

-v-..

I i
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Vietinės žinios Kaziuko mugė

Sektinas pavyzdys Harvardas pralenkė

Mugė, kaip ir didžiuliai Židinio pastogė (ių ir loteri- 
atlaidai, ne kasdien būna- ja).
Užtatai reikia jai tinkamai Toliau Kražantės drau- 
pasiruošti. Juk prigarmės govės keramikos dirbiniai, 
margojo svietelio iš arti ir Pačių gaminti. Paduose au- 
toli, didelių ir mažų, smal- torių vardų ir pavardžių pir- 
suolių ir vertelgų- Žvalus mosioe raidės ir kiti jų su- 
jaunimėlis akelių paganyti galvoti pašai. Gėiių vazos 
ir širdelių suraminti, bran- išpuoštos gėlėm, kviečių var
dus senimėlis genčių ir bi- pom. net ir labai patrauk- 
čiuliu sutikti, žodeliu kitu lios. Už jų Lakštingalių siu-

VELYKOMS
Neseniai į Bostoną buvo Po kelių laimėjimų iš eilės 

atvykęs savo tėvų aplankyti So. Bostono Liet. Pil. D-jos 
jaunas inžinierius Jurgis Va- pirmoji šachmatų komanda 
Bukonis, kuris gyvena ir dir- patyrė skaudų pralaimėjimą 
ba bene Maryland valstybė- praeito penktadienio rung-
je. Jis ten Laisvės Varpo ne- tynėse su Harvardo univer- , • • • - ...... .

i. bet jį vistiek remia, sitetu Lvgos lentelė Plisti vertelgos ir vaiz- vineliai nerineliai juostos
tai laiko reikalinga. Per- pakeitė 'vaizdą:' ,bUna‘ v.lsoklų 1>al,od-v- į'. daugel kltok?', Jas ,seka

ti, gaminių vežimus paleng- Bites su odos dirbiniais ir 
vinti, pinigėlio pažvejoti. pagaliau Paukštytės su va-

Panašiai ir kovo 6 d. nuo balė‘iais: iš. kriauklelių pa
pai ryto traukė i So. Bosto- g^in^als’ 11 "Šokais zio-
no Lietuvių Piliečių Draugi- ai^r .

Lietuvių B suklupo prieš jos didžiąją salę, tiesė sta- 0 kas ^aletk pamiršti

ir kitomis progomis 
tikras importuotas

girdi
nes tai laiko reikalinga. Per- pakeitė vaizdą 
nai jis skyrė šiai visuome ni- 
nei ir kultūrinei programai 
20 dol., o šiemet — 25 dol.
Savo laiške jis rašo:

’’Būtų liūdna ir skaudu.
jei Laisvės Vaipo bangos Boston g pralaimėjusi 
nustotų virpėti lai butų dar 2.3 Taškus la/m žjo A1<._ 
vienas lietuviško žodžio bei d Leonavičius irJ Kęstutis 
kultūros nuosmukis. Šie me-
tai — jaunimo metai- Būtų

Boylston 
Harvard 7-3 
Lithuanian 6Ų4-314 
Toliau eina M.I.T. ir kiti.

lenku kumpis

lūs, statė pašiūres, dangstė mamyčių ilgus stalus ap-
drobiniais ir šiaudiniais sto- klautus. kal.nals. lr
gaiš. krovė, rikiavo turimas vos spėjančius užkišti Šimtus 
Sėrvbp< nuošė mažino kain Prasižiojusių alkanų burnų.

tal ~ Jaunimo met^b tfuuj . . i k * išmanė kad patrauktu Pridėkime prie viso to dar
labai kilnu, kad jaunimo Km o 18 d. Lietuvių B su- ei^o A sumįnkštintų bendrą klegesį ir ūžėsi, be
metu proga ir jaunimas pri- sitinka su Harvardo klubu ranką (piniginei pra- siveržiančius iš šimtų dide-

Makaitis-

sidėtų prie šios lietuviškos So. Bostono L.D.P. klube- 
kultūros valandėlės išlaiky- Lietuvių I beturi vienerias 
mo, jei vyresnieji jau nebe- rungtynes kovo 25 d. su
pajėgia-O juk Bostone ir jo Cambridge II. Pirmame rate T ...... . ...
apylinkėje jau nemažas jau- buv0 ^įmėta prieš juos 3-2. Jaunimėlis ristele, senimėlis 
nimo būrvs yra gana gerai į pastoviniuodamas, kvapą
isikūięs. Tai būtų jų dovana 1 vos atgaudamas, bet visi
tėvams ir broliams. Tad jau- BcStOFlO giedriais veidais.

liu ir mažų krūtinių, ir gau
sim apytikri pirmos dalies

verti).
Ir traukė svietelis graudi- & vaizd

lele, kopė i trecią aukštą. .7 , . , . ...T • -\- - . 1. v Kokia butų muge. jeigu
joje nebūtų pašalinės pra-

Dvi garsios rūšys: 
KRAKAUS ir ATLANTA 
nusipelnė šitą ženklą

kokybės simboli; 
gaunamas skardinėse 
nuo 2 iki 12 svaru

nimo metų proga per radiją 
numatomai jaunimo valan
dėlei paremti siunčiu 25 dol. 
čekį, linkėdamas ir toliau
sėkmingai ir nenuilstamai jordan Hali Pabaltiečių Dr- 
radijo bangomis skleisti -lie- jog rengiamas estės mezzo- 
tuvišką žodį.“ soprano Irene Loosberg kon-

Iš tikrųjų tai graži inicia- certas.
tyva ir sektinas pavyzdys.; * * •
Laisvės Varpas neturėtų jo
kių finansinių bėdų, jeigu Balandžio 1 d. 8:30 vai. 
visi inž. Jurgio \ aliukonio Vak. Jordan Hali Pabaltiečių 
amžaius ir mokslo jaunuo- pr_jos rengiamas latvio ba
liai panašiai galvotų ir dary- ritono Janis Klavins kon

certas-

PARENGIMŲ KALENDORIUS

mogos atsigauti nuo bendro 
ūžesio!

3:30 vai- prigęsta šviesos, 
prityla ūžesys, pakyla už
danga ir.-, ima lynoti: pen
kios mergaitės sidabriniais 
srovėmis žemyn nutekan-

... . - T a. čiais tūbeliais (kaskadomisteto piminmką inz. J. Ce- ka ,ietuti) Tai Daiva 
reską atidaryti mugę. £ Lajmutž Paliulvtės> Kris_

Pirmininkas, prisiminęs tina Baltaitė, Gražina Trei- 
žmogaus veržimosi į gelmes nvtė ir Lydi ja Kontautaitė.

11 vai. 45 min. Baltijos 
tunto tuntininkė s. Ina Ne-
norticnė. tarusi trumpą įzan- 

Kovo 25 d. 8:30 vai. vak. gos žodį, pakviečia Baltijos 
ir Žalgirio tuntų tėvų komi-

tų. U esmeje taip turėtų bu-- 
ti. Jei yra kitaip, tai negerai. 
J. Valiukonio pavyzdys te
būnie paskatinimu kitiems.

K.

Jaunimo Metu komitetas

PINIGAI J U.S.S.R.

Jos esate saugus 
tik su firma kuri 

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

Kursas 9 rubliai už $10.00 
Iki $30 — $2.7-5.
Virš $30 — 10%

GRAMERCY SHIPPING, Inc. 
744 Broad St.. Newark. NJ.

Rašykite angliškai ar rusiškai 
prašydami pilnų maisto, audi
niu ir dovanu katalogu.

PUIKIAUSI VAKARŲ 
KRAŠTŲ MAISTO 

PRODUKTAI
Gr. 400 — Thrifty — $17.00
6% sv. kvietinių miltų. 4*/- 
sv. ryžių. 4U sv. cukraus, 2(4 
sv. grikių kruopų.
Gr.303 Economv Staple $26.00 
20 sv. kvietinių miltų. 4(Ą sv. 
ryžių, 2(4 sv. taukų, 2(4 sv. 
bekono.
Gr.304 Family Cheer $23.00
15% sv. kvietinių miltų, 9 sv. 
cukraus, 2(4 sv. maišytų džio
vintu vaisių. 2(4 sv. razinkų.

DO VANOSir erdves nerimastį, ragina 
skautus-es vis veržtis pirmyn
į šviesą ir tiesą, nepavargti, Baltušis), kelmučiai (Daiva 
nesustoti... Tai mugės atida- Kleinaitė ir Rimvydas Vei- 
rymo iškilmių neatskiriamo- tas), leputė voveruška (Vi- 

j ji programos dalis. Ji vyksta Kia F.ikinaitė 1 ūmėdės (As- 
prie didžiųjų vartų, po stam- ta Danasaitė ir Nijolė Ivaš- 
bių raidžių užrašu: "Sveiki, kaitė), rudoke (Rita Čereš- 

________ _ _ ____ atvykę į 13-tą Vilniaus Ka- kaitė), musmirė (Eglė Su-
vak. So? Bostono Lietuviu iuk 0 mu^. . baitytė), paliepė (Ramunė 
Pil. Dr-jos III aukšto salėje Vos spėjo pirmininkas Cibaitė), raudonikiai (Jonas 
Bostono modernaus teatro perkirpti kaspiną, kai minia Bačiulis. Rimas Veitas, Ed- 
trupė. Beatričės Kerbelienės sulalėjo mugėn ir užtvino vi- mundas Leveckas. Linas 
vadovaujama, vaidina T. i sus takus-
Welderio 3 v. dramą ”Mū-

Po lietučio staiga ima dygti 
grybai: baravykas (Algis

* ♦

Balandžio 30 d. 7:30 vai. F»
už naujus skaitytojus

MRMHi

Kovo 11 d. organizacijų 
atstovų susirinkime išrinktas sų miestelis *
Jaunimo Metų organizacinis
komitetas pasiskirstė parei- Gegužės 15 d. Bostono 
gomis šitaip: pirm. Česlo- Lietuvių Dramos Sambūrio 
vas Kiliulis, vicepirm. Irena vajdinimo premjera. 
Veitienė, sekr. Nijolė Vai-, » * ♦
čaitytė, ižd- Henrikas Čepas
ir inform. ir spaudos reikalų Gegužės 22 d. So. Bostono 
rūpintojas Jonas Vizbaras. Lietuvių Piliečių Dr-jos III 

Be to. sudalytos tiys ko-i aukšto salėje Mišraus choio 
misijos: 1. Parašų rinkimo koncertas-banketas. 
komisija — Irena Veitienė. * • •
pirm.. Uogintas Kubilius ir

Kairėje prie durų skautiš
kų ženklų ir vadovėlių sta
las- Virš jų — didžiulė bon- 
ka smulkių pinigų, beveik iš-

Vasys, Rimas Ambraziejus), 
vabaliukai (Arūnas Šimkus 
ir Dalius Kleinas), peteliš
kės (Daiva ir Reda Veitai- 
tės ir Lina Šimkutė)), zuikis

imtinai varinių centų, tiktai ponias Rasys), voveraitė 
kur-ne-kur įsiterpęs dešim- (Daiva Gnnkaite), žvirblis
tukas- Mokėk kvoderį, ra
šyk pavardę ir sumą. Atspė
si (bent artimiausiai)—bon- 
ka su visu turiniu tavo.

Juozas Venckus; 2. Finan
sų — Henrikas Čepas, pirm-, 
Stasys Augonis ir Paulius 
Martinkus; 3. Svečių glo
bos — Algis Lapšys. pirm. 
(kitus narius pasikviečia 
patsai.

,Andrius Balta). Taurelių 
nešėjos (Sigita Bacevičiūtė 
ir Dalia Treinytė), smuiki
ninkės (Milda Dačytė ir Da
nutė Paliulytė).

Užpakalyje šio stalo lai- Išaugus miške tokiai gau- 
mės ratas. šiai grybų šeimai, baravykas

— V is sukas ratukas, neša pasiskelbia visų pulkaunin- 
laimę kiekvienam... Kai su- ku, bet dalis kitų grybų ne-

KĄ LAUMES LEME

Tai rašytojos Petronėlė* 
Orintaitė* parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

Rugpiūčio 14 d. Romuvos j stos — sužinos, kas tas lai- nori 10 pripažinti savo virši- 
parke Brocktone Minkų 1 a-, nningiausias’..— šaukia Ro-įninku. Gresia grybų karas, 
dijo gegužinė. mas Bričkus profesionalo“ bet čia įsiterpia taikos šali-

monelninko įgudimu. Ir ra- ninkai ir ima taikyti besivai- 
tukas apstotas keliom ei- dijančias šalis. Tai zuikis, 
lėm... Laimėjęs-usi net paso- voveraitė, žvirbliukas, pete 
ka aukštyn, pralaimėję ban- Hškės ir taurelių nešėjos, 
do laimę toliau. Gražus vaidinimėlis pa-

Paėjus toliau. — švilpų-' rengtas skautininkes moky- 
kai. pūslelės, piešti ir iš spal- tojos Paulinos Kalvaitienės.
votos gelumbės sudėlioti pa- talkinant studentei Giedrei, . ___
veikslėliai ir daugelis kito-1 Karosaitei. labai gražiai pa-! greita PAGALBA 
kių smulkių daiktelių. Tai sirodė ir pradžiugino ne tik Nen’nsinlink, aau8l 
vilkiukų gūžta-Už jų medžio teveliąs su mamytėm, bet ir j ..vaistai, kurie buvo ilgai Iau-

KIEKVIENAM MŪSŲ BIČIULIUI. SURADUSIAM BENT 
VIENĄ NAUJĄ METINI "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA S2JS0.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ, TAS GAI’S DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—

ST. KAIRIO "LIETUVA BEIKI“ ir ”TAU, LIETUVA*.

K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir "PENKTIEJI METAP*

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSOPRINTI "KELEIVI4*. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR 1 SEPTINTĄJĄ 
DESIMTI JžENGĘS

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno piestą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašyto jo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cat

GRAMERCY
118 E. 28th Street

New Y oi k. N.Y. 10016
ĮSTEIGTA 1945

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

dirbiniai: drožti ir deginti labai gausiai susirinkusius kiami. nno reumatizmo, rankų, 
vyčiai, dėžutės, lėkštės, na- bostoniečius lietuvius. bojo nutirpimo ir skaudėjimo
mėliai ir kitokie dirbinėliai Be šio trumpo vaidinime- ^y^^u 
Kęstučio draugovės vynjos. • lio, dar buvo leista iš lote °OJaU 
Netoliesia — tyras.- -”šau-

siųsk šj skelbimą ir 
savo vardą su antrašu* ir mcs 

rijos siuvamoji mašina, ku- atsiusime vaistu išbandymui.
ROYAL PRODUCTS 

North Su., P.O. Box >112 
4. New I«

Išrašykite 
K ELE VI 

savo draugam

dymo aikštė“- Proga išban- rią laimėjo Konstancija Va
rtyti akies ir rankos taiklu- siliauskienė iš So. Bostono, 
mą. — nusviesti vilyčią į tai- radijo aparatas — Barulis iš 
kinį. Brocktono. ir elektrinis lai-j

Dešinėje — moterų pašau- dytuvas. -laimėtas Rudžiū-
lis- no iš West Roxbury, Mass. LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Kaip ir visas su jomis su-’ Kasmet skautų rengiama
sijęs gyvenimas, prasideda Kaziuko mugė jau įėjo į pa- 
loterija. Pirk bilietą ir ban- protį ir sutraukia gausiai

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50

Svarbus leidinys jūsų sveikatos 
Jūs galite pramatyti savo širdies priepuolį ir je išvengti.

Tokio vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos nau
jausios mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivystymą 
ir 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.

dyk laimę.
Ištraukęs ką apčiuopiamo

—saule švyti, prakišęs — 
raugintu agurku prarūgsta.

Šaiia 'loterijos šiaudinė 
bakūžė, labai gausi moterų 
rankdarbiais. Tai Skaučių 
publikos. S. G- j

(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

Bostone šią knygą galite gauti 
Justiną Vaičaitį.

ir pas

1
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e**##*#**#*##******#************************^ Sv. Jono Dr-jos nariniu* 
žinotina

Šv. Jono Pašalpinė* Dr- 
jo* nariam* ptanešu, kad 
draugija, jo* narių pageida
vimu bu* uždaryta nuo 1966 
metų gruodžio 31 dieno*. 
Todėl prašau visu* draugi-

Prar.ešu So. Bostono Lie- nar*us sumokėti nario 
mokestį už šiuo* metu* ir

Vietines žinios
DRAMOS SAMBŪRIS 

PAGERBS H. KAČINSKĄ

Bostono Lietuvių Dramos

Svarbus pranešimas

Lankėsi adv. S. Briedi* . SLA 329 kp.
Kovo 14 d. Bostone savo 27 r-4

ptof^ps reikalais Jankėj -Į^etSo.^stonoL^
įdNew Yoi koePTa^rogaj^'įvyks kuoPos susirinkimas.! 
būviiU kS; JTbus r^°^Tro!

; ir kuopos valdybos, todėl vi-1 
si nariai kviečiami atsilan- Į

o cl. * II- ! kyti- At*ję galėsite ir mo- 
B. Skerstoną aplankius , kestj susimokėti. Nesumokė-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO | LETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuotas

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

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068

Vedėja* J. Vaičaiti*

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namo ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visada* ild 9 va
landų vakaro.

AN 8*3439tuvių Piliečių Dr-jos nariam, 
kad dėl Šv

jusieji gali būti suspenduoKovo 5 d. aplankiau senąPatricko kovo Pnduotl tlkru* <dre*u*, .
ratncKO ko\o visų reikia drau84- seniau daug veikusi

likos metų jaunuolio am- 17 d parado, draugijos mė- pasiųsti valstybės komisio- siuvėjų unijos lietuvių sky- Pasižymėkite tą dieną ir
žiaus, nutarė liaupsinti ne nesinio susirinkimo tą dieną nieriui- riuje. kurį laiką buvusį jo visi ateikite! Dar geriau bū-
save, o bent vieną dieną pa- nebus. Jis nukeltas i kitą Draugijos uždarymo ir pi- agentą B. Skerstoną, tų, kad ir po naują narį atsi-
buvoti drauge su mūsų di- ketvirtadieni> kovo 24 d. 8 nigų pasidalinimo* reikalu dabar gyvenantį Randolphe, ’ vestumėte.

Sambūris, sulaukęs penkio-

džiuoju ir vieninteliu to ly-, , , .
gio dramos aktorium Henri- val* xakai° 
ku Kačinsku, kuris ir Bosto
no vaidintojus pirmasis at
viliojo į sceną, o vėliau jų 
kūrybiniuos darbuos ne tik 
patsai daug kaitų dalyvavo,
bet ir suteikė bostoniškiams 
daug meninio patyrimo, gi-

A- P. Neviera,

sekretorius

Dail. Žoromskio paroda

dar bus laiškai* sušaukta* 
visų narių susirinkimu Jei

Mass.. ir sergantį.
Per daugelį metų jis va-

sekretorius neturės tikrų žiuodavo žiemos praleisti į
Tamstų adresų, tau galite ir Floridą, bet šiemet dėl ligos 

i kvietimo negauti į tą specia- teko pasilikti namie.
lų susirinkimą. Linkiu
Mano adresas: 883 E. sveikti.

Broadvvay, So- Boston, Mass
Dailininko Kazio Žoroms- 02127, tel. AN 8-4366.

Alfonsas Baika, 
sekretorius

ti. Po susirinkimo bus vaišės.

J. M. Tumavičienė,
sekretorė

Mirė M. Kairaitienė

Kovo 13 d. mirė sena Ke- 
jam greitai pa- Ieivio skaitytoja Monika 

Kairaitienė, gyvenusi Bed- 
ford, Mass. Velionė pašar
vota Douglas laidojimo į- 
staigoje. 1884 Mass. Avė, 
Lexingtone, Mass., laidoja-

V. Klemka

lesnio scenos pažinimo ir en , . , 
tuziazmo kio kūnnili paroda atidalyta

Bostono Dramos Sambū- Praeit3 sekmadienį Tautinės 
ris, turėdamas galvoj Hen- gos namuose bo. Bostone.
riko Kačinsko ir aplamai di- Sandaros 7 kuopos narių tė apie "laisvės lopšį“ —
delius nuopelnus lietuviška- susirinkimas bus kovo 20 d Faneuil Hali, kuri ten'veikia
jam dramos teatrui, nori jį ” 2 vai. popiet savose patalpo- nuo 1742 metų. Tai įvyksta
pagerbti savo šeimyninėje aynu. L ro sbmo visi narjai kvieč,ami da. ryšium ,u t0 rajono

nuotaikoje, savo ratelyje, lyvauti, nes yra svarbių rei- kymu. Ta prekyvietė persi-
garsiai nedaužydamas Tam- kuttoje J‘s supažindino gau- jj . * kels i Chelsea ir Everett. ”rt’L u
Tam būgnų ir dar nesulau- s0 dalyvių bur3 su dail. K. ■ Keb -1 Lnelsea E'erett- .« Mock

Nebebus Faneuil 

prekyvietės

Hali

Sandaros susirinkimas Netrukus išnyks prekyvie-

kusi liūdėsi keliančių 65 me- Žoromskiu, susirinkusieji 
' j žiūrėjo dviejose salėse įska-;

Bostoniškių dramininkų bintus apie 40 paveikslų

ma kovo 16 d. 1 vai. popiet.

Dešimtmetis, kai mirė

Stasys Mockus
i

Vasario 19 d. sueina 10 
Bostone mirė Sta

sys Mockus, čia daug ir il
gai veikęs sandariečių, ga- 
bijiečių, SLA 43 kuopoj ir 
kitų lietuvių tarpe. Kurį lai-Trans-Atlantic Travel Service

Vakaras su Henriku Kačins- \ėhau jaunos šeimininkės Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo j“ buvo ir SLA iždo glo- 
. Visus lankytojus net pavaisi- ___«_x.- bėju.ku bus ateinantį sekmadie- visus lankytojus net pa vaisi-, bilictiig, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 

reikalingus dokumentus į visus pasaulio kraštus ir 
į Lietuvą.

Kartu yra
OLU21ALS1A ŠILTUMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine 
PODAROGIFTS SKYRIUS

no-nį, kovo 20 d. apie 5 vai. po 
pietų Tautinės Sąjungos na- Paroda tęsis iki sekmadie
niuose, So. Bostone- nio. kovo 20 d. imtinai. Ati- 

Henrikas Kačinskas į Bos- daryta vakarais nuo 7 iki 10 
toną atvyks su savo žmonele vaL, o sekmadienį nuo 11 
Sofija- iki 5 vai.

Į ši draugišką pagerbimą 
yra kviečiami visi tie. kurie,
kada nors Bostono Dramos Humoras Subatvakary 
Sambūryje yra vaidinę.

Kovo 19 d. SubatvakarisSmulkesnių informacijų 
esamieji ir buvusieji vaidin. skiltas humorui ir satyrai.
tojai gali kreiptis i sambūrio 
seniūną Povilą Žičkų ar A- 
leksandrą Gustaitienę.

Visiems 
aktorius Jurgis Jašinskas 
pasakys kalbą ir, be to. jis 
ir dramos sambūrio aktorė

gerai pažįstamas e.__

390 West BROADWAY, So. Boston, Mas*. 02127. 
TeL AN 8-8764

—Z - — i*01 u ritiniai issiunciami Tiesiog Is duoiuau. is tolimesnių vierų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
{VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 

... KT. GALIMA PIRKTI S A V I K A I N A MCSŲ ĮSTAIGOJE,
lta - USiej Pa e _ amuos jajp pat priimame užsakymus USSR gaminiąsaa — Podarogifts,

nnrnnrieiinAC-Cof i

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

So. Bostone. 281 E St„ naujai 
atremontuotas, 4 kambariai su 
visais patogumais, už $35 mėne
siui. Kreiptis ten pat į pirmąjį 
aukštą.

(11)

ADMINISTRACIJOS
*. 4V»i a. C riuvs S IflAO

Išnuomojamas geras kamba
rys So. Rastam, 328 E Street., humoristinės-satyrinės poe- Įnc., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems j 

radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyta kelialapius į kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu i

Teirautis tel. AN 8-4618 nuo 
4 iki 6 vai. vakaro.

Z1JOS.

Pradžia 7:30 vai. vak.

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane

šant naująjį adresą neuž

miršti parašyti ir senąjį.

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namas.

Apdraudžia namus ir kitą tar
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę lr sveikatą.
389 Broadway, So. Boston. 

Telefonas: 268-6030

Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių • 
katalogu. PERSIUNČIAME PINIGUS

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MUSŲ ĮSTAIGA SĄŽININ-' 
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vaL vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais 8—12 vaL d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

M^e****************************.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
:; (Upeetingai taisome laikrodžius.

žiedas. papaoialus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

«*******e*e****e**ee**e*e*ee*****eeeeeeeeeeeeeeeeeee*eeeeeeee»e«Meeee*

Taupyti $ $ $ padeda

FORTDNA FDEL CO.
24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas 
VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas 
Automatinis alyvo* {liejimas 
Nuolaida, mokant grynais už burnerį 
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
FORTDNA FUEL CO.

487 VVASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

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 TRVCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Inc.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

mooooooooooooi

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Šixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

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

Į P ® D I N I S 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS.

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdoma* sritis- Cia kai-j;; 
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

Cia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk į
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦

Draudžiame nuo pono, viso-j 
kių kitokių ligų ir nuc nelai- { 
mių (ugnis, audra ir kt.) .. | 
Vislus insurance reikalais j 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jartire of thePeace—Constable 

598 E. Broadvay
So. Boston 27, Mass.

Tei. AN 8-1761 ir AN 8-2483

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej;
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd: ■
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Dažau ir Taisau
Kamna iš lauko ir viduje, o
Lipdau popierius ir taisauS 

► viską, ką pataisyti reikia, j? 
Naudoju tik geriausią * 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maas. 
TeL CO 5-5854

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
is stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių ‘ 1
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 gauna
mas ir Keleivis.

J

s

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir S—8 
Sekmadieniais ir iventadieniaia 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Maas.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broaduay,

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

TEL. AN 8-2712
Namai ir ūkis:
287 Coocord Rd., Billerica,

TEL. MO 3-2948

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai 
ceptus ir-turime visu* gatavus

Jai reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistiuą.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. SL, Beg. Pharm.

382 a W. Broaduay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Tetefoaas AN 8-6028
Nue 9 vaL ryta Ri 8 vaL v^ išskyras šventadienius ir

išpildome gydytojų re

moaoeaaaoaoeoooaaaaa**************

A. J. NAMAKSY
Real EsUte A Insurance

409 W. BROADWAY
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948 :
' maoaaoooaoaooaoaooaaaaaa******** *

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Sariatakaa R. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Lan
Visokie reikmenys

Reikmenys plnmberiama 
daiktai

»




