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i Sovietai Minske nuteisė 
turistę Antanę Petrauskę

Sovietai Petrauską apkaltino šnipinėjimu* Jis prisi
pažinęs. Nubaudė 7 metus kalėti.

”Tiesa“ kovo 13 d- pra- yokietijoje mirė
nese, kad Gudijos karo apy- * *
gardos teismas baigė nagri- Tomas Šidiškis 
nėti Vakarų Vokietijos pi-
liečio Antano Petrausko by 
lą. Jis buvo kaltinamas šni
pinėjimu.

"Tiesa“ Pašo, kad Petraus
kas piisipažinęs kaltu, kuo 
buvo kaltinamas, tai yra, 
kad jis buvęs Vakarų Vokie
tijos žvalgybos agentas ir 
jai šnipinėjęs, todėl nubaus
tas septynerius metus kalė
jimo.

A. Petrauskas gimęs Klai
pėdoje 1929 m., j Vokietiją 
atvyko 1960 m., kaip vokie
čių kilmės, ii- apsigyveno 
Hanau mieste. Susitaupęs 
pinigų, jis nusipirko automo
bilį, kuriuo 1965 m. rugpiū
čio 28 d. su savo motina ir 
teta nuvažiavo į Minską sa
vo brolio Prano aplankyti. 
Sovietų atstovybė Bonnoje 
jiems nedavė vizos į Lietuvą, 
todėl turėjo vaduoti į Mins
ką.

Kovo 7 d. Vokietijoje, 
Jugenheimo ligoninėje, po 
sunkios vėžio ligos mirė ag
ronomas Tomas Šidiškis, 61 
metų amžiaus, nepriklauso
moje Lietuvoje dirbęs Koo
peracijos S-goj "Linas“.

Velionis buvo veiklus tau
tininkų žmogus, kelerius 
metus buvęs jų atstovas Vli
ke. Paskutiniuoju metu jis 
dirbo Griesheimo amerikie
čių darbo kuopoj.

Palaidotas Huetenfeldo 
kapinėse.

Mirė dr. Antanas 
Žimantas

Kovo 13 d. Lake Worth, 
Floridoje, mirė dantų gydy
tojas Antanas ZimontaS. 84 
m. amžiaus.

T

Kalkutos (Indijoje) geležinkelio stotyje alkana minia padegė traukini. Indijoje siaučia hadas

Nepavyko pėsčiam erdvėj 
žemės apeiti

Gemini 8 erdvėlaiviui nustojus kontrolės manevruoti, 
teko, nebaigus 3 dienų kelionės, nusileistu

Jie laimingai nuvažiavo į 
Minską, ten atvyko ir brolis. 
Po trijų dienų grįžtant į Vo
kietiją, Brastoje ant sienos

Velionis buvo kilęs iš Kra
žių. atvykęs į JAV įsigijo 
dantų gydytojo teises ir ii-

juos policija sulaikė ir visus p5,""*“? Chicagoje
tris suėmė. Tris dienas pa. • dantų gydymo ofmą.
tardžius, A. Petrauskko ne- Velionis buvo vienas iš 
bepaleido, mašiną konfis- Sandaros kūrėjų, kurį laiką
kavo, o moterims leido grįž
ti į Vokietiją-

Suimtas ir Antano Pet
rausko brolis Klaipėdoje.

Tas pavyzdys rodo, kiek 
saugi yra kelionė į aną gele
žinės uždangos pusę-

Petrausko "prisipažini
mas“ mus visai nestebina,

jai vadovavęs. Žymų indėlį 
jis įnešė ir į Tėvynės Mylė
tojų Dr-ją, kurį laiką buvo 
jos pinnininku. Veiklus bu
vo ir įvairiose kitose organi
zacijose.

Paskutiniuoju laiku velio
nis gyveno Floridoje.

nes, kaip atsimename, "pri-!
sipažino“ ir visi tie, kul iuos Įį. L/):oraitis Vedė 
sovietai dabar kelia įs kapų i 
ir viešai pripažįsta, kad bu- princesę 
vo nekalti...

Fabrikantams tik 
pelnas rupi

Tai seniai žinomas fak
tas, todėl ko čia stebėtis, 
kad Europos fabrikantų 
grupė veržiasi pastatyti Ki
nijoje didžiulį plieno fabri
ką. kuris galėtų pagaminti 
2 mil. tonų plieno ir atsieis 
150 mil. dol. Jiems nesvar
bu, kad kinų komunistai yra 
pasiryžę palaidoti visą kapi
talistinį pasaulį ir kad toks 
plieno fabrikas sustiprins 
Kinijos karinį pajėgumą. 
Jiem yra svarbu tiktai gerai 
uždirbti.

Įdomu ir tai. kad Vakarų 
Vokietija tą biznį apdrau
džia. duodama $87 mil. ga
rantiją.

JAV Valstybės sekreto
rius Rusk griežtai pasisakė 
prieš tą biznį ir priminė V. 
Vokietijai pagalvoti, ką ji 
daranti.

Lietuvos "diplomatijos 
šefo“ Stasio Lozoraičio jau
nesnysis sūnus Kazimieras

Neramumai dėl
duonos ir kalbos

Indijoje siaučia badas, 
dėl to Kalkutoje ir kitur ki
lo didelių naramumų.

Asamo valstybės šiaurinė-' 
je dalyje vyriausybės ka
riuomenė turėjo rimtų susi
rėmimų su maištininkais. Jie 
nori nepriklausomybės.

Punjabi valstybėje riau
šės kilo dėl kalbos- Ten ofi
ciali kalba yia hindų, bet Saharto, kuriam prez. Sukamo 
joje gyventojų dauguma yra priverstM perdėti visa 
sikai ir kalba savąja kalba. j4g,
Jie reikalauja, kad oficia
lioji kalba būtų sikų, bet tam 
priešinasi hindų kalba kal
bantieji. Dėl to kilusiose di- Į 
delėse riaušėse buvo per 100 
sužeistų. Trys kongreso par
tijos nariai buvo sudeginti.

Rado pamestą 
atominę bombą

JAV lėktuvui ore sudu
žus virš Ispanijos, trys ato
minės bombos nukrito į že
mę, o ketvirtoji į Vidurže
mio jūrą. Paskutiniąją buvo 
labai sunku surasti, nes jū
ros dugnas ten nelygus, yra 
daug įvairių plyšių ir uolų.
Pagaliau ją surado 2,500 pė
dų gylyje ir sveiką ištraukė.

JAV šios bombos, ypač ta

Buvęs Indonezijos kariuomenės
itnho IVIl,

Buvęs Indonezijos užsienio rei
kalų ministeris Subandrio, dide
lis Kinijos šalininkas, dabar su
imtas.

kovo 13 dieną susituokė su jyr°n nukritusi, sudarė daug
Italijos princese Pignateli 
Colona.

Budistai Vietname
verčia valdžią

P- Vietnamo vyriausybė 
pašalino gen. Thi. budistą, 
kelių šiaurinių provincijų 
karo vadą, kuris dabai šiau
šėsi prieš centro valdžią. Bu
distai vadai tuo pasinaudoję 
vėl pradėjo rengti demonst
racijas ir reikalauti, kad ka
riai vyriausybėje užleistų 
vietą civiliams.

išlaidi! ir nemalonumų. Is
panija dėl šito įvykio už
draudė JAV lėktuvam skrai
dyti virš jos teritorijos, ji 
apkaltino JAV. kad ji savo 
bombų radiacija nuodija 
tarptautinius vandenis. A- 
merika teisinosi, kad jokio 
pavojaus nėra, paskatino sa
vo ambasadorių paplaukioti 
toje vietoje, kur bomba nu
krito.

Iš tų vietų, kur bombos 
nukrito sausumoj, buvo pri
kasta 5,000 plieninių stati
nių žemės, kuri buvo šiek 
tiek užkrėsta radioaktyvinė-

Ralph Nader parašė knygą, ka
noje kaltina automobilių fabri
kantus dėl automobilių nesau
gumo.

mis dulkėmis, ir nuvežta į 
Paskutiniuoju metu. atro- JAV "palaidoti“ netoli Ai

do, vyriausybė surado su bu
distais kompromisą. Kalba
ma. kad pažadėta 1967 m.

ken, S- C.

įvykdyti rinkimus, kad ne- rios bomba į jūrą nukrito, 
trukus tam tikram komitetui Gyventojams buvo dosniai 
bus pavesta ruošti konstitu- atlyginta už visus nemalonu- 

. ciją. ___ _  j mus.

Olandijoje pernai 30 ka-
Iš to laimėjo Palomares talikų kunigų metė kunigys- 

salelės gyventojai, netoli ku- tę. Jie visi buvo jaunesni nei
50 metų.

Ispanija panaikino cenzū
rą, bet sovietuos ji tebėra...

Sovietų šunys 
laimingai nusileido

Sovietų į erdvę iškelti du 
šuniukai, ten išsKraidę 22 
dienas, sveiki nusileido že
mėn-
.bochum observatorija skėL 

bia pagavusi signalus, kurie 

rodo, Kad sovietai paleido 

du didelius erdvėlaivius, bet 
nežinia, ar juose yra lakū

nai.

Ragina Kiniją 
įsileisti į J.T.

Kinijoj lankėsi 198 moks
lininkai, kurie grįžę ragina 
įsileisti Kiniją į Jungtines 
Tautas, pradėti derėtis dėl 
normalių diplomatinių san
tykių užmezgimo.

Valst. sekretorius Rusk, 
kalbėdamas televizijoje, iš 
vengė atsakymo, smerkian
čio abiejų Kinijų įsileidimą 
į Jungtines Tautas, bet pri
minė, kad ir raudonoji, ir 
tautinė Kinija yra priešingos 
kartu būti Jungtinėse Tau
tose.

Los Angeles vėl 
rasinės riaušės

Pernai rugpiūčio mėnesį 
čia Watts negrų gyvenama
me rajoje buvo kilusios di
delės riaušės, kuriose žuvo 
34 asmenys, 1,052 sužeisti, 
3,952 suimta, o medžiaginių 
nuostolių padaryta per $40 
milionų.

Riaušių priežastim išaiš
kinti buvo sudaryta komisi
ja, kuriai vadovavo buvęs 
centrinės žvalgybos viršinin
kas John McCone.

Komisija pasiūlė imtis ten 
priemonių neraštingumui 
pašalinti,, remti profesinį 
pasiruošimą, parūpinti dar
bų ir tt. ir tt-

Deja, praeitą savaitę riau
šės ten vėl pasikartojo, tik 
mažesnio masto. Negras me
tė plytgalį į baltojo mašiną, 
policija norėjo negrą suimti, 
ir prasidėjo bombardavimas 
plytomis, akmenais ir kt.

Reikėjo 200 policininkų 
miniai nuraminti.

Praeitą šeštadienį 10 
vai ryto raketa Atlas į erd
vę iššovė 27 pėdų erdvėlaivį 
be žmonių Agena, o po va
landos 41 min. Titan raketa 
išmetė erdvėlaivį Gemini 8, 
kuris po kelių valandų turė
jo pasivyti Ageną ir su juo 
susijungti ir per tris dienas 
daryti visokius manevrus. 
Praeitą kartą rašėme, ko
kius uždavinius Gemini 8 
skridusieji astronautai Arm- 
strong ir Scott turėjo atlikti, 
jei viskas būtų ėję pagal nu
matytą planą.

Deja, taip neįvyko. Pra
džia buvo gera, į erdvę paki
lo gerai. Po 6 valandų Ge
mini 8 "įvažiavo“ į Agena 
nosį, — du erdvėlaiviai su
sijungė. Tai buvo atliktas 
didžiausias šio skridimo už
davinys, nes mokėti, kaip 
erdvėlaiviams susijungti, y- 
ra labai svarbu. Ir į mėnulį

omoK.eilžlUJčlllV, iwwuuauvauw
teks pirma skristi viename 
erdvėlaivyje, iš jo persėsti 
į kitą, kuris pasieks mėnulį 
ir vėliau grįš į pagrindinį 
erdvėlaivį ir su juo vėl nusi
leis Į žemę.

Bet tik pradėjus susijun
gusiems erdvėlaiviams drau
ge toliau skristi, Gemini 8 
nustojo kontrolės, reikėjo 
skubiai erdvėlaiviams išsi
skirti, ir astronautai turėjo 
leistis žemėn.

Jiems pavyko laimingai 
nusileisti Ramiajame vande

nyne netoli Okinawos salos. 
Agena gi tebesisuka aplink 
ž ėmę kartu su 1,000 kitų iki 
šiol į erdvę aplink žemę suk
tis paleistų satelitų.

Dabar svarbu išaiškinti 
tas priežastis, dėl kurių Ge
mini 8 kelionė turėjo būti 
nutraukta. Tas, sako, būsią 
atlikta per kelias dienas. 
Nuo to pares ir tolimesni 
skridimai- Gegužės mėnesį 
buvo numatytas paleisti Ge
mini 9, bet ir jo paleidimo 
laikas pareis nuo Gemini 8 
nepasisekimo tyrinėjimų 
duomenų.

.P r /i .. ,

Buvusi aktorė, dabar Monako 
kunigaikštienė Grace supažin. 
dins so televizijoje balandžio 22 
d. rodysimu filmu ”Ir aguona 
yra gėlė“. Joje vaizduojamos J. 
Tautų pastangos kovoti su nar
kotiku slaptais pirkliais.
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Padėkime jaunimai
Visi nuolat kartojame kad jaunimas mūsų ateitis, kad 

jis turės perimti tą darbą, kuri senieji dirbame, kad nuo 
lietuviško jaunimo pareina lietuvybės išlaikymas už Lie- į 
tuvos ribų.

Norėdama jaunimą labiau išjudinti, i lietuvišką darbą 
įtraukti, Lietuvių Bendruomenė šiuos metus paskelbė Jau
nimo Metais. Tuo tikslu birželio 30 d. — liepos 3 d. Chi
cagoje šaukiamas ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas*

Tai bus jaunimo ne tik milžiniška politinė demonstra
cija, kuri jau šiandien neduoda ramiai miegoti Maskvos 
klapčiukams, bet ir svarbi priemonė jaunime lietuvybei 
sustiprinti, paskatinti ji labiau į visuomeninį darbą įsi
traukti.

Į kongresą atvyks jaunimo iš Europos, Pietų Ameri
kos, net iš Australijos ir N. Zelandijos. Jis užmegs tarpusa- 
vius ryšius, vieni iš kitų pasimokys, pasijus esą didelė ga
linga šeima. Tas turės sukelti juose didesnį pasitikėjimą.

Todėl via labai svarbu, kad kongresas pavyktų, kad 
jis būtų visų pirma gausus, kad jame galėtų ir iš toliausia 
kuo daugiau jaunimo dalyvauti-

O tas yra surišta su didelėmis išlaidomis. Juk žino
ma, kad atvykti iš Europos ar P. Amerikos reikia nemažai 
lėšų. o ką jau besakyti apie atvykimą iš tokios Australijos 
ar N. Zelandijos- Be paramos iš ten mažai kas pajėgs at- 
važiuoti.

O kame dar Įvairiausios kitos kongreso išlaidos?
Tiek tų kraštų jaunimo, tiek kongreso rengėjų akys 

nukreiptos į mus. JAV lietuvius. Ar šiaip ar taip sakysime, 
mes esame geriau prasigyvenę. Tik mes ir kongresą tega
lime labiau paremti. Pagaliau esame ir įpareigoti, nes kon
gresas rengiamas mūsų gyvenamajame krašte. Mes esame 
jo šeimininkai.

Kongresas turės išlaidų apie $45,000. Nemaža suma. 
bet ji nesunkiai pakeliama, jei savo ranką išties visi. kas 
gali tai padaryti.

Ar jau neįmanomas dalykas, kad susirastų 9,000 
žmonių, kūne sumestų po penkinę? O juk kiek turime pro
fesionalų. verslininkų, kurie nešykštės pakloti keleriopai 
daugiau?! O po vieną kitą doleriuką jau beveik visi galė
tume sumesti. O mūsų juk šimtai tūkstančių.

Reikia tik noro, tik nebūti šykštiems tokiam svarbiam 
reikalui. Tuoj pat imkime iš kišenės tiek, kiek galime, ir 
siųskime Kongreso finansų komisijos iždininkės adiesu.

Lithuanian Youth Congreo, Mrs- B. Juodikis, 1794 
East 227 St-, Cleveland, Ohio, 44117.

Nedelskime, nes ir kangresas ne už kalnų, o jo rengė
jams daug lėšų jau reikia dar prieš kongr esą.

Nepraleiskime šito termino
Rodos, visi turėtų žinoti, kad nuo liepos 1 d. pradės 

veikti socialinis draudimas ligoje. (Tą Įstatymą trumpai 
vadins medicare).

Visi 65 metų amžiaus gaus kad ir ribotą gydymą ligo
ninėje. bet gydytojų sąskaitos tebus apmokamos tik tiems, 
kurie to norės, kurie savanoriškai sutiks, kad iš jų pensi
jos būtų atskaitoma po $3 kas mėnuo.

Tie pareiškimai savanoriškam apsidraudimui rei
kia būtinai paduoti iki kovo 31 d.

Kas pasivėlins, tas begalės paduoti nė anksčiau, kaip 
1967 metų spalio mėnesi. Tada jam ir mokėti teks daugiau 
kaip $3 mėnesiui. Todėl svarbu to termino pęprąįęistį.

Visi. kuriems iki šių metų sausio 1 d. suėjo 65 metai, 
bet iki šiol nėra prašę ir gavę pensijos, turėtų tuoj kreiptis 
į Socialinio draudimo įstaigą. Ten jie gaus informacijų, 
kas reikia daiyti, kad galėtų gauti pagalbą ligoje nuo lie- j 

pos 1 dienos.
Socialinio draudimo įstaigos žiniomis, dar nemažas 

skaičius turinčių teisę laisvai apsidrausti už $3 mėnesiui 
ta teise dar nepasinaudojo. Dar vyra kelios dienos laiko 
tai padaryti. Ir reikia padaryti, kad nereikėtų vėliau gai
lėti? praleidus gerą progą-

Ii

Anglijos karalienės vyras princas Philip dabar lankosi 
JAV. Atvykęs j Kaliforniją, jis aplankė buvusį prez. 
Eisenhowerį jo žiemos butinėje Palm Springs.

Mirė prof. Pranas Mažylisves, kur per eilę metų už-j 
mezgė kai kurių ryšių, kur, 
jiems duodamas geresnis 
darbas. Gabesnieji ir talen
tingi jaunuoliai siunčiami į' 
speciaies Maskvos, Lenin- V' 
grado mokyklas, kur jiems 1966 m. vasario mėn. 28 do grižti į vokiečių okupuotą

PRANAS ČEPĖNAS

Lietuvą ir apsigyventi Pa
nevėžyje bei verstis gydyto
jo- praktika.

Steponas Kairys savo at
siminimuose „Tau. Lietuva“ 
rašo, kad nuo 1917 rudens
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dyti. Minios susitelkia apie žygiuojančius karius ir juos 
lydi. Tokia eisena čia pavaizduota sostinės Jakartos 
priemiestyje.

Kas kitur rašoma
KAIP KOMUNISTAI 
RUSINA LIETUVĄ

ką nor? savarankiškai spręs
ti.

Piaeitarae numeiy davė- visišk.° ^rzymo.,
me ištrauką iš istorikės dr.l klekvlenas *» vyriausybes 
Vandos Sruogienės straips-
nįot išspausdinto Varpo Nr.
6, minėtu klausimu. Pasi- 
skaitykime. ką autorė apie 
tai rašo tenai daugiau:

"Politinė Sovietų Sąjun
gos valdžios aparato struk
tūra yra taip įmantriai su
pinta su komunistų partija, 
taip griežtai centralizuota ir 
sujungta į vienalytį kūną, 
kad tariamai federalinės in
stitucijos yra pilnoje parti
jos priklausomybėje ir visas 
aparatas sukasi automatiš
kai vienu CK paspaudimu.
Joks valdžios organas neturi 
laisvos iniciatyvos. Kaip 
centrinė sąjungos vyriausy
bė, tuo pačiu šablonu yra 
sudalytos ir atskilų „respub
likų“ vyriausybės: visi or
ganai, visos įstaigos priklau
so nuo Kremliaus.

„Kiekvienos sąjunginės 
respublikos nepriklausomy
bė yra grynai fiktyvinė. Kas 
iš to, kad Lietuva turi savo 
prezidentą, savo ministe- 
rius — jie neturi jokios ini
ciatyvos, jokios galios. Už
sienio politikoje visai netu
ri jokio balso. Ir visose kito
se srityse jiems palikta gali
mybė rūpintis tik grynai vie

narių, kiekvienas didesnės 
įmonės vedėjas turi greta sa
vęs patikėtinį iš Maskvos, 
be kurio žinios nė menkiau
sio klausimo negali išspręsti.

„Komunistų partija, fak
tinė Sovietų Sąjungos valdo
vė. daugumoje susideda iš 
rusų. Mažumų komunistai 
neturi pasitikėjimo Kremliu
je, su mažomis išimtimis jie 
į viršūnes teiškyla — rusai 
komunistai jais nepasitiki, 
bijosi jų tautinių simpatijų.

„Viena iš svarbiausių 
priemonių suvienodinti visą 
salį yra kolonizacija- Tai se
na, dar asiriečių išbandyta 
priemonė. Juo daugiau žmo
nių iškelsi iš savo gyvena
mos vietos, juo labiau juos 
sumaišysi su kitais, juo jie 
bus mažiau įtakingi, juo 
greičiau susilies su bendra 
mase. Nors dabar masinių 
išvežimų ir nebesigriebiama, 
tačiau nuolat iš Lietuvos yra 
išsiunčiamos didelės grupės 
jaunuolių — ar tai „savano
riškam“ Kazachstano stepių 
plėšimui, ar miškų bei laukų 
darbams. Jauni vyrai imami 
į raudonąją armiją ir išsiun
čiami į Sąjungos gilumą. Ne
kvalifikuotieji darbininkai

tiniais reikalais ir tai tik- suviliojami darbams Rusijo- 
partijos direktyvų rėmuose. I je. Amnestuotieji, grįžę iš 
Nei vienam ministeriui nėra. Sibiro tremtiniai, yra pri
duota teisė ką nors planuoti, versti grįžti į Rusijos vieto-

sudaromos geresnės, negu dieną, eidamas aštuoniasde- 
Lietuvoje. sąlygos; kur jie šimt antruosius metus, pus- 
apsipranta su aplinka, nu- antro mėnesio sunkiai pasir- 
tolsta nuo savųjų, o neretai gęs, Kaune mirė medicinos 
sukuria šeimas ir pasilieka daktaras, profesorius, aka- 
ten pastoviai gyventi. demikas Pranas Mažylis.

„iš kitos pusės į Lietuvą Kovo 2 dieną, dalyvaujant dr. Panrnas Mažylis daly- 
privežama vis daugiau ru- gausiai Kauno visuomenei,1 vavęs Vilniaus lietuvių kon. 
sų — ar tai įvairių specialis- artimiesiems ir giminėms, į ferencijoje, o paskui Lietu- 
tų, kurių vietoje trūksta, ar Pranas Mažylis buvo palai-į vos socialdemokratų parti- 
į vairių pareigūnų. Pagaliau, d otas Petrašiūnų kapinėse jos pasitarime.
Lietuvoje stovi didžiulė ar- (netoli Kauno). i 1918 m. baigėsi pasaulinis
mija — neretas kareivis čia £>r. Pranas Mažylis gimė karas. Vokietijai pralaimė- 
vedaaišiaipbandopasilik-r1gg5rnsa^sio24d.šilei- 
ti. nes, kaip ten bebūtų. Lie- kiškių kaime, Skapiškio 
tuva yra kultūringesnė šalis • valsčiuje, Rokiškio apsk. 
negu Rusija. joje vis dai te- Gimnazijos mokslus ėjo 
bei a n kiek gei esnes gyveni- Liepojoje ir jau vyresnėse

v - •• klasėse, kartu su AntanuNiekad pasaulio istonjo- purėnu kuris paliko vi 
je kolonizacija nebuvo pra amžių jo artimas draugas,
vedama taip planingai ir to- pejįksu 
kiu piačiu mastu, kaip da- gyiQnu jr kitais, dalyvavo
bar Rusijoje. į lietuvių moksleivių socialde-

Rusų skaičius Lietuv oje mokratų slaptame ratelyje.
vis auga. Jų esama iki 231,1 T . v ....
000. Vilniuje jau 1959 m . -^u apie 1902 m. Kup.sk,o 
būta 29.4% dabar jų pri-'^Troškūnų apylinkėje pra-

Bugailiškiu. Jonu

jus, Rusijos bolševikai mė
gino atgauti caro laikytas 
svetimas teritorijas, ir jie 
veržėsi Lietuvon. Tuo metu 
dr- Panas Mažylis gyveno 
Panevėžyje, jis nesiderino 
okupantų bolševikų politi
kai, bet pasiliko ištikimas 
socialdemokratams.

V. Kapsukas, rašydamas 
apie tuometinius Lietuvoje 
įvykius, ryšium su bolševikų 
invazija į Lietuvą, dr. Pr- 
Mažylio veiklą taip nusako:

----? j, h“-1 dėin nreaniyiinti elantas iau- "Įdomios buvo lietuvių
skaitoma iki 40%. Kaune 11 'J* , . P. socialdemokratu kalbos —
%, provincijoje 3.2%, tuo; kuoPe Platl"« >e-
tarpu prieš kar, jie sudarė tuv,?ki> evoliucinę spaudą, 
tik 2.3% visų gyventojų. Į . 1904 baigęs gimnazi-

„Kaip visose srityse, taip j?> įstojo į PetrapMO univer-1 sukas> pįrmoji Lietuvos pro- 
ir atskirų tautybių atžvilgiu! s^ftą studijuoti, bet dėl pra- jetar;riė j evoliucija ir Tary- 
Maskvos valdžia veda dvily-; sidejusio Rusijoje revoliuci- bų valdžia. 1958. 162 psl.). 
pę politiką: iš vienos pusės.1 ni° sąjūdžio. teko mokslus jg20 m. dr. Pianas Mažy- 
skelbia toleranciją, o iš ant- Į n'Jtraukti. iis nuolatinai apsigyveno
ros — ugdo savitarpinius ne-; Sugrįžęs Lietuvon. PranasKaune jr daugiau atsidėjo 
susi pi arimus. Lietuvių istori- Mažylis apsigyveno Panevė- medicinos mokslui, pradėjęs 
niai konfliktai su vokiečiais, žyje ir atsidėjo vien revoliu- dėstyti ginekologiją Aukš- 
lenkais, gudais yra mikliai cinei veiklai prieš rusų caro (uosiuose Kursuose. Paskui 
išnaudojami kiekvienos iš tų valdžią. K- Bielinis savo nuo jy22 m. ligi 1941 m.— 
tautų nenaudai, kad tik ru- knygoje ’ Penktieji metai“ I Lietuvos univ. profesorius, 
sai galėtų daugiau įsigalėti- Praną Mažylį charakteri-; gįnekologi jos katedros ve- 
Lenkai yra masiškai iškelti zuoja kaip ryžtingą ir veik- dejas. Nuo 1941 m ligi savo 
į Lenkiją, tačiau Vilniuje jų, hb>et atsargų revzoliucijos mirties jisai buvo Kauno 

i paiima aar neK, Kaa rusams _ i medicinos inst. gineKOiogi-
patogiu momentu būtų kas 1995 m- vasario mėn. jis jos katedros vedėjas- Nuo 
kelia lenkų tradicines pre- pirmasis Kaunijoje suorga- 
tenzijas į Vilnių“. nizuoja prieš rusų caro val

džią manifestaciją Kupišky-
NIEKšO DARBAS * ^Uv, Bielinis „ Pasake nas Mažylis yra parengęs di- 

pamokslą - prakalbą. Tais delį buri Lietuvai gerų dak- 
Taisves vyr. redakto- pat metais gegužės mėn. da- tarų jr daug ginekologijos 

rius, Paleckio liaudies rašy- lyvavo socialistinio jaunimo • specialistų Be to ilgus mė
tojo titulu apdovanotas Ro- suvažiavime Kairiškiuose (us vadovaudamas "Raudo
jus Mizara, „Laisvės“ kovo (Sirutavičių dvare). Vasa- nojo Kryžiaus ligoninei, į- 
11 d. laidoje rašo, iš gatvė- ros metu Panemunėlio-Ska- steigė akušeriu ir gailestin- 
je sutikto pažįstamo sužino- jiškio apylinkėje jis vado- seser^ ku‘rsussDal ‘
jęs, kad Kipras Bielinis pa- vavo žemės ūkio darbininkų I vo gydytojų profesinėje 
likęs apie $40.000. Tame j streikams dvaruose. 'veikloje/ bendradarbiavo

daktaro Mažylio ir Valiuko. 
Tai buvo vien bolševikų pur
vais drabstymas“ (V. Kap-

1946 m. Lietuvos mokslų a- 
kademijos naiys.

Pei 45 metus prof. d r. Pra-

laikraštyje taip sapalioja- 

Kipras Bielinis karo me
ma:77

Pranas Mažylis dalyvavo j specialėje spaudoje, dau- 
n bendi oje lietuvių, ne tik gįau Medicinos žurnale, Lie-
socialdemokratų veikloje.

tu pabėgo iš Lietuvos į nacių Jis pasireiškė ir Vilniaus 
Vokietiją ir jau buvo nebe- Didžiajame seime. Be to, 
jaunas. Iš ten jį Washingto- kalbėjo Lietuvos socialde- 
no valdžia parsivežė į JAV mokratų partijos Vilniuje
kaip „tremtinį“, kaip „visiš
kai biedną. suvargėlį.“ A-

surengtame mitinge
įsigalint reakcijai Rusi-

merikoje Bielinis jokio vi- joje. atsigavo caro valdžios 
suomeniškai naudingo dar- j agentai Lietuvoje, prasidė- 
bo nedirbo — užsiėmė tik jo revoliucijos veikėjų areš- 
▼adovavimo bizniu („Lais- tai. Pianas Mažylis pateko 
vės“ pabraukta. Kel. red.). kalėjiman. Kalėjo Ukmergės 
Ir. žiūrėkite, kiek iš to biz- ir Kauno kalėjimuose. Išleis- 
nio jis pelnė! Galite įsivaiz- tas iš kalėjimo už užstatą, 
duoti, kiek pelno susikrauna Pranas Mažylis, dabar sveti- 
kiti vaduotojai, jaunesni už ma pavarde, vėl slapta pra- 
velionį! : dėjo veikti. R- Klajūno ir

„Va, kodėl tarp „veiks-' Raudonkrūtinio slapyvar- 
nių“ eina tokia aštri kova
už „vadavimą“. Kiekvienas joje Gadynėje.

, džiais bendradarbiavo Nau-

nori pasidaryti pinigo “
Juk tik paskutinis niekšas

gali šitaip rašyti! Pagal Mi- 
zarą, tai visi, kurie nepučia 
į po dūdą. kurie kovoja dėl 
laisvos ir demokratinės Lie
tuvos, yra tik sukčiai ir va
gys, nes jie. kaip Mizara me
kena, iš to „vadavimo biz
nio“, esą, pralobsta.

Bjauriausia, kad Mizara 
gerai žino, jog tai yra gry
nas melas, bet vistiek jį są
moningai skelbia.

Toks niekšiškas elgesys

1907 m- Pranas Mažylis 
su kitais socialdemokatų 
partijos veikėjais pasidar
bavo, kad Rusijos valstybės 
antrojon dumon Kaunijoje 
būtų išrinkti lietuviai soci
aldemokratai-

1908 m. jis emigravo į 
Austriją ir vėl tęsė Kroku
vos universitete medicinos 
mokslus, kuriuos baigė 1913 
metais- Tačiau tada dėl po
litinių sąlygų negalėjo'

i sugrįžti į Lietuvą, todėl! 
1 dar ketverius metus teko1

yra charakteringas ir visai dirbti Krokuvos universite- 
komunistinei melu pagrįstai Į to klinikose asistentu, 
moralei, kurios akivaizdus) 1917 m. vokiečių vyriau-

tuvos gydytojų suvažiavi
muos skaitė paskaitas. Prof. 
Pr. Mažylis buvo vienas 
steigėjų dr-jos kovai su vė
žio liga. Buvo pasistatęs mo
terų ligų privačią kliniką, 
bet 1940 m. bolševikų val
džia ją nusavino.

Nepriklausomoje Lietuvo
je prof. dr. Pr. Mažylis nors 
aktingai nedalyvavo politi
koj. tačiau jis rėmė social
demokratų veiklą, jų spau
dą, socialdemokratų moks
leiviją, politinius kalinius. 
Vytauto Didžiojo universi
tete buvo įsteigęs savo vardo 
studentui medikui stipendi
ją.

Prof- dr. Pr. Mažylis Lie
tuvoje garsėjo ne tik kaip 
geras universiteto dėstyto
jas. bet ir žymus moteių li- 
gU gydytojas.

Kasdieniniame gyvenime 
prof- Pr. Mažylis buvo kuk
lus, visuomet nuotaikingas, 
kupinas energijos ir suma
nymų. malonaus būdo. išlai
kyto charakterio, blaivus — 
visai negėrė ir nerūkė, ryž
tingas ir drąsus.

Okupacijos metu yra pa
rodęs drąsos ir humanišku
mo ar tai gelbėdamas žydų 
tautybės žmones nuo nacių, 
ar šelpdamas politinius ka-

apaštalas yra pats Mizara.! sybė dr. Pranui Mažyliui lei- nepaisant kas juos ka-
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KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
Jaunųjų dailininkų parodat

Čiurlionio galerijoje Jau
nimo Namuose kovo 19 d. . , - , ,
atidalyto jaunųjų dailininkų sav0 hanke“» ‘ engia balan- 
paroda. Ji tęsis iki šio sek-: llžio n d- tai yra per Atve- 
madienio, kovo 27 d. imti- lyki. Jame bus daug nauja- 
nai- į nybių, bus ir margučių. Ren-

Aplankykime tą parodą. ! gėjos kviečia visus dalyvau- 
kas tik galime, ir tuo būdu ti. 
paskatinkime mūsų jaunuo
sius dailininkus dar ryžtin-j 
giau eiti kūrybos keliu.

Moterų Klubo banketas

Moterų Socialinis Klubas

Mano nuoširdi padėka

Teko gulėti ligoninėje, 
kur man buvo padaryta ope
racija. Po 3 mėnesių tikiuo
si būti visai sveikas.

i

Čia noriu padėkoti J. ir *

Pr. Čepėnas baigė darbą 
Lietuvių Enciklopedijoje

Chicagoje gyvenantis red.
Pranas Čepėnas, suredaga
vęs daugiau kaip dvyliką L. J- Neviams, P. ir V. Krau- 
Enciklopedijos tomų. š. m. -=ams, M. ir A. Aleknoms už 
kovo 1 dieną baigė darbą lankymą ir dovanas; klubo
Lietuvių Enciklopedijos re
dakcijoje.

pirm. A. Noreikai ir jo žmo
nai už lankymą ir užuojau-

Jis nuoširdžiai dėkoja jo Č \ ? IJat^ek0^
redaguotu tomu bendradar- k,u,fco p”'mR5t V'
biams ir maloniai prašo ne- Jį 'L Bukavec'
siusti iam medžiagos skirto? kams’ IL ir J’ Stivensonams.

g • G. ir L- Stupeliams, F. Ra-

jis jos redakcijoje toliau ne- ’
bedirba. į Ačiū tariu ir savo sūnums

j inz. Leonui ir Pranui Sta-
n - - . . I siuliams, žinoma, negaliuPašalpos neturtingiems pamHstl 2morelfe* ku_

Daugelis pensininkų ir ii taip rūpestingai mane glo- 
šiaip neturtingų žmonių ne- coja. 
žino, kad pagal atitinkamus 
Įstatymus jie gali gauti iš 
Public Aid Commission ar 
VVelfare Įstaigų pašalpas.

L. J. Stasiulis

Galima gauti nemokamo 
maisto korteles, priedus bu
to nuomai, gydymą, vaistus 
ir kt.

Paremkime jaunimo darbus!
JAUNIMO PETICIJA yra visu lietuvių PETICIJA, todėl visi ją 
pasirašykim. Surinkim visų mūsų d.augų parašus- Reikalaukime, kad būtų 
pasmerktas rusų kolonializmas E j. opoje ir grąžinta Lietuvai laisvė ir nepri
klausomybė !

J AUNIMO METAI yra visų lietuviu METAI tad Įtraukim jaunimą 
i visas lietuviškas organizacijas, i vi-ą lietuvišką gyvenimą. Rodykime jam 
pavyzdį mūsų pačių darbais, kaip reikia už Lietuvos laisvę kovoti ir lietuviš
kumą savo taipe palaikyti. Vykdvkim Jaunimo Metų programą!

JAUNIMO PETICIJA yra visų lietuvių KONGRESAS, tad visi 
jam talkinkim. Į ji suvažiuos tūkstančiai jaunimo atstovų iš laLvojo pasaulio 
kraštų ir vie. ingai pareikš savo jauna, viską pasiryžimą ko oti už pavergtos 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę iki tos kovos pergalės! Jaunimo Kongresas 
barsis su Įspūdinga Dainų Švente. Tai bus didinga visų laisvųjų lietuvių 
manifestacija! Ruoškimės Jaunimo Kongresui ir Dainų Šventei! Dalyvau
kim didžiulėje prieškongresinėje Jaunimo Stovykloje!

Padėkime jaunimui ne žodžiais, bet

darbai it’ aukom is

CALGARI, ALBERTA tebuvo. Neveltui sakoma— 
Saulėtoji Alberta.

Kitą kartą daugiau.
A. Kučinskas

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

FHILADELPH2A, PA.

Mirė Jonas Sidabras

Gavau žinių, kad mar.o

BAIGIANT SLA

RINKIMUS

SLA valdvbos rinkimai 
Jie turi

būti pabaigti su kovo 31-ja.
eina jau prie galo.

Seniau nemačiau Keleivy 
jokios žinios iš šio didmies
čio, bet tas dar ‘ nereiškia, 
kad čia nieko neveikiama, 
nieko nauja. Aš pats seniai 
berašiau apie lietuvių veik
lą, o kodėl nerašė jaunesni, 
gabesni ir labiau mokyti, aš 
nežinau.

Anuomet rašydamas kai 
ką pagyriau, kai ką papei- Jūrų Skautų S-gos Bostono 
kiau, todėl gavau priekaištų. Nemuno tuntas su LSS Bal- 
net kerštavimų. tijos Bostono tunto sesėmis

Jau ilgas laikas, kai čia Į- Įnešė vėliavas. Gedulo trimi- 
kurta Calgario Lietuvių Dr- tu buvo pagerbti žuvusieji 
ja, o vėliau Lietuvių Bend- už Lietuvos ir JAV laisvę, 
ruomenė. Pradžioje vienų Kleb. kun. A. Abračins- 
kitiems kenkta, vėliau—ieš- kas sukalbėjo maldelę ir pa- 
kota susitarimo ir bendra- sakė gražią kalbą. Sveikino 
darbiavimo, bet be vaisių. Mass. seimelio narys David 
Pernai tartasi bendrai minė- C. Ahearn ir Norwoodo 
ti Vasario 16-ją ir Kariuo- miesto tarybos narys John 
menės dieną, bet iš to nieko A. Abdallah.
neišėjo. Fagridinė kalbėtoja buvo

Šiemet gavome Calgario Anelė Januškevičiene iš Bos- 
Li e tu vių Dr-jos pakvietimą, tono. šiame krašte gimusi ir 
kad vasario 6 d- rengia tra- augusi lietuvaitė, bet gražiai 
dicinius šokius ir vaidins Ge- kalbanti lietuviškai. Ji. be 
dimino sapną. Nieko apie kitko, skatino būti vienin- 
Nepriklausomybės minėji- giems ir ryžtingai du bti Lie- 
mą. Kas nors kiek nusimano tuvai išvaduoti iš svetimųjų 
apie vaidinimą, tas supran- jungo. Jaunimą kvietė sekti 
ta, kad Calgaiy suvaidinti tėvų pėdomis ir kovoti dėl 
Gdiminosapno nėra galima: jų tėvynės laisvės, 
nėra nei tinkamos scenos. Ji kalbėjo lietuviškai ir 
nei rūbų. nei Įgudusių vai- angliškai.
dintojų, nei režisieriaus- Pa- Priimtos rezoliucijos. Au- 
kvietimu žmonės susidomė- kų surinkta $300, kurie bus 
jo, susirinko nemažas būrys pasiųsti Amerikos Lietuvių 
ir... buvo apvilti, nes per- Tarybai-
skaitė iš to veikalo kelias iš- Aukojo: N-L.A.P. B-vė 
traukas, ir viskas. Publiką $35. J. ir A. Januškevičiai

InT/’.iTY’-O va Lrozl fllz\ kiVrhi S.9/1 .i ir E Martviiai — j/anili’i ina v v, nerve vuv -z.

paminėta Vasario 16-ji. $17.25. A. ir V. Tumai $15.
L. Bendi-uomenė taip pat B. ir A. Kovai $13. 

j pakvietė minėti Vasario 16- P° J- S- Duobos, J.
ją. Suvaidino vieno veiksmo i*' E. Sitkauskai, P- Jaras.

1 vaizdelį iš antrojo bolševikų Dallasiai. kun. A. Abiacins- 
antplūdžio į Lietuvą ”Lėk. kas, Z. Zarankaitė ir 0-Pie-

■ lėk, sakalėji“. Vaidino gerai, šinaitė. > 
kai kam net ašaras išspau- E- ir E. etos $7.
dė. Publikos buvo daug. Po $5: P. Tyla, P. \ etienė.

Malonus reiškinys, kad į Abdallah, K. Šimėnas, 
j Calgario Lietuvių Dr-ja H^rlkev, O. Razuleviciene, 
1 Tautos Fondui aukojo $10 ir Nemuno tuntas, A Navic- 

visa jos valdyba, išskyrus ^as» E-Perednia. J .a\ic-
pirmininką. dalyvavo minė- ' -3 t*
jime. To seniau nėra buvę. nausk;ei.e. J. Svidias n . 
Iš to darau išvadą, kad kiti Strasunskas.
vėjai papūtė.

NORWOOD, MASS.

Gražiai paminėjome 

Vasario 16-ją

Tai Įvyko vasario 27 d.

Charlemont, Mas?., prekių traukinis, viso 3 garvežiai ir 
33 vagonai, nuvirto nuo bėgiu. Vienas vagonas-lankas 
!wvo pilnas labai nuodingu chloro duju. todėl 20 mylių 
aplinkui iš keturių miestelių buvo iškelti gyventojai.

SLA yra seniausia ir di
džiausia lietuvių organizaci
ja laisvajame pasauly. Kai 
mūsų tėvynė dabar yra sve
timųjų okupuota, neturi nei

jaunų oienų pažįstamas -Jo
nas Sidaoras mirė vasario LS 
uieną sulaukęs 73 metų am-* • . 1 — • . . • V1UJV4IM VZJ

z* s, ai suspėjęs a ęsu snau(jos nej žodžio laisvės,
formacijų gali kreiptis Į LB PiaRseciaJ dv mttų sukakti. t?1 ^vienijimas Lietuvių 
Socialinio Klubo valdybą kuiios - sure*gė jo s j_ Amerikoje šiandien atstoja
(3548 So. Emerald Avė.. nus VaiteriJ mum? buvusią laisvą Lietu-
Chicago, IH. 60609), atsiun- \ _ vą- Tai yra mūsų tautos ži-
čiant $1 metinio nario mo- Sidab.ai Fhiladelphi Ve dinys svetimoj padangėj. To 
kesčio ir sau adresuotą vo- gyveno beveik visą savo jau- židinio globėjais yra dabar 
ką su pašto ženklu. nystės amžių. Gražiai gy- renkama SLA valdyba. To-

T-, , . < vendami jie isLijo dide.i dėl svarbu, kad ji būtų pa-
u o iei aų \e eja^- . būrį gerų di augų. Jie gražiui tyrusi, veikli ir teisinga- Da- 

išauKtėjo du sūnūs, ls jų vie- bal tinė valdyba ir yra tokia, 
nas, \ aiteris, buvo geras todėl už ją reikia ir balsuoti, 
sportininkas, parvažiavęs Į Štai jos sąstatas:
Lietuvą jis dalyvavo olimpi
adoje, pasižymėdamas šoki
me i aukšti.

Minėtos Įstaigos reikalau
ja tam tikiu Įrodymų, apie 
kuriuos galima sužinoti tose 
pat Įstaigose. Smulkesnių in-

Čepulis soc. draudimo, ne
darbo pašalpos, atlyginimo 
iš V okietijos valdžios, met
rikų iš Lietuvos gavimo ir 
panašiais įeikalais susido
mėjusius asmenis priima 
darbo dienomis Č. Petronio 
restorano patalpose (3331 
So. Iialsted St-). Reikalui 
esant jis lankosi Įvairiose i- 
staigose ir padeda ten su
tvarkyti reikalus. Jis užpildo 
ir mokestinius pareiškimus 
ir kaip notaras patvirtina 
raštų nuorašus.

Klubo valdyba

MIAMI, FLA.

SLA 44 kuopos banketas

M- Vitkauskas $3.

Sidabrai yra plačiai gei
biam: žmones, tonel ir .jono 
šermenys bei įaiootuves ou
vo gausios ir iškilmingos.

Vėliau gavau žinią, kad 
po vyro mirties Riakseda 

; sunegalavo. Sidabrienė a- 
nais laikais buvo gera vai
dintoja, dainininke ir daly
vavo įvairiose draugijose.

P. Dargis, prezidentas;
S. Gegužis, viceprezid.;
B. Pivaronienė, sekretorė; 
E. Mikužiūtė, iždininkė; 
Adv. S. Bredes, iždo glob.

Į daktarus kvotėjus yra 
du kandidatai: dr. Biežis ir 
dr. Zalatorius. Abu chica- 
giečiai. Chicagos lietuviai 
lemia d-rą Zalatorių. JĮ re-

Noriu čia pažymėti, kad rr*’a :r kitos kolonijos.
ji, turbūt, yra vienmte.ė lie- T., .....
tuvė, kuri niekuomet nekir- Iždo globėjai renkami dū

savo kasų. kurios sieke Dabar tas pareigas eina E.I,o
Mikužiūtė ir adv. Bredes-

ROCKFORD, ILL.

Pradėkime marginti 

margučius
Ealfo skyrius jau pradėjo 

ruošti? margučių baliui, ku
lis bus balandžio 17 d Bal
fo valdyba prašo iš anksto

CLEVELAND. OHIO

Mirė Ona Grigienė

Susivienijimo 80 metų su- 1K1 zemes. ai Kas gan su- pradėt; rraitrinti marmičius c
kakčiai atžymėti kuopa su- prasti, kiek pastangų reikia Bet E. Mikužiūtė dabar kan- j fĮaĮvva-rj L, varžybose. 
rengė banketą kovo 13 d. <,ar0o moteriai išiaikvti to- didatuoja į įsdinmkus, todėl ąia2iausius margu- '
Svečių buvo pilna Lietuvių Rms ilgus ir gražius plaukus! jos vieton reikia naujo iždo ckii i- n o* nrAmiins izi .i._ i Vondidoin cius sRni«n.os piemijos.Klubo salė.

Gardžiai 
pirm. F 
programą

, Po $2: A. Venckus, V. 
Kudirka. A. Kašetienė, Sta-

, šiai. O. Mačienė, E. Stadal- 
Calgaiy yra gal greičiau- ninkienė, S. Akunevičienė. 

šiai augantis Kanados mies- Muikern, J. Kačinauskas. J. 
tas. 1929 m- čia buvo 48,000 Pečiulis ir A. Paliliūnas. 
gyventojų, o dabar jau 340, Kiti aukojo po mažiau. 
000. Tokiam augimui yra Meninę piogramą atliko 
daug priežasčių: natūralios svečiai iš Bostono: Juliaus 
dujos, aliejus, gal ir klima- Gaidelio vadovaujamas vy
tas. Čia dabar gyvenamieji ių choras ir Onos Ivaškienės 
namai dygsta kaip grybai po tautinių šokių šokėjai. Pub- 
lietaus, net dangoraižiai, lika buvo jais labai paten- 
prekvbos centrai su didžiu- kinta
lėmis aikštėmis automobi- Minėjimui vadovavo Alto 
liams pastatyti- Statomi vieš- skyriaus pirm. Emilija Mar- 
bučiai, ligoninės, teatrai ir t\šie iė. Jame dalyvavo ir 
kita. Statyba vyksta vasarą vietinis karo veteranų pos-

Greitai augantis miestas

79 m. am
žiaus, ilgametė Keleivio 
skai t? to ja, mirė Monsino li
goninėje sausio 31 d., palai
dot?. Lakeview kapinėse va-1 
ario 3 d.. Velionė paliko 

-iūdirčią dukterį Doris Hei- 
na.

Ona Grigienė.

ir žiemą. tas su savo vadu dr. Kizele- 
wicz. Vietos spauda minėji
mą plačiai aprašė.

Po minėjimo buvo bend
ros všiaės-

Alto vadovybė dėkoja vi
siems kalbėjusiems, meninės 
programos atlikėjams, auko
tojams ir dalyviams.

J. M. Pečiulis

Oras
Calgary yra arti didžiųjų 

kalnų (Rocky mountins). 
todėl klimatas čia malonus. 
Vasaia r era karšta, o žiema 
nėra perdaug šalta, o jei ir 
pašąla, tai tik vieną kitą sa- 

Kanados popieriaus fabri-J va’tę. Per Kalėdas ir~N. Me-

globėjo. Kandidatų pasisiū-
. ... Aš linkiu Praksedai ir sū- lė jau keletas, bet mums ge- Šiemet yra Jaunimo Me-

pas!\akinus, rums sveikatos ir ištvermes nausiai žinomi yra du: bos- tai. todėl ir kviečiame tą 
iPS„2 Paeiti tą skaudų smūgį — tor.ietis Būdvytis ir chicagie- gražųjį jaunimą pasirodyti 

savo mylimo vyro ir tėvo ne- tė Mi’eriūtė. Vienas iš jų tu- su savo gabumais, gražiai is- 
tekimą’ ’ retų būti išrinktas, žinoma, margintais lietuviškais raš-

visų pirma reikia balsuoti už tais margučiais, 
adv. S. Briedi, dabartini iž- Prašomi dalyvauti ir pi'o- 
do globėją. fesionalai menininkai, bet

Išrinktuosius patvirtinsi- P* varžvbų išjungiami.

Kalbėjo Lietuvių 
Klubo pirm. A. Noreika,
Moterų Klubo pirm. N. Zee- 
siene, svečiai — iš Kanados Amžino atminimo Jonui 
Povilas Lankevičius ir iš savo ir savo šeimos vardu sa- 
Chicagos Šimkus, buyo pri- kau: Ramiai ilsėkis netoli 
statyti dr- šalna su žmona gavo seimos. kuri ant tavo

PAKĖLĖ POPIERIAUS 

KAINĄ

dainininke ir sūnumi, J 
Bukaveckienė pristatė sve
čius iš Įvairių Amerikos 
kampų.

Buvo šokta iki vėlumos.

kapo pasodins gėlelę, atlan
kys tave ir tavo kapą ašarė
lėmis palaistys.

Natalija Stilsonienė

me Clevelando seime.

S. Michelsonas,

Kontr. Kom. pirmininkas

tus termometras rodė 30-40
t ui laipsnių žemiau nulio, bet

daugiausia -JAV-berns, pa- ^uvo vamu sausa, todėl ne
kėlė jo kainą vienai tonai atrodė šalta. Ir šalta tik nak- 

. . . ..... $10. Laikraščių leidėjai tuo timis, o dieną atšyla iki 40-
vieto* lietuviai, bet ir iš ki- ]a^aj susirūpino, nes tas pa- 50 laipsnių. Sniego taip pat 
tur. Laukiame visų! kėlimas žymiai padidins iš- nėra perdaug. Pūgų per ke-

Perkūns laidas. i lerius metus tik vieną kartą
i

kai. kurie popierių gamina

Į balių kviečiami ne tiktai
Skelbtis

Keleivyje* 
yra naudinga!

tt



Puslapis ketvirtaa KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 12, 1966 m. kovo 23 d.

Iš pavergtos Lietuvosji
Pilkas komunistų

suvažiavimas

čio ežerą. Šešupei bus pridė
ta vandens iš Metelio. Obe- 
lijos ir Dusios ežerų (pro 
Žuvintą ir Dovinės upelį, — 
ta proga bus_ papildytas ir 
senkantis Žuvinto rezerva
tas).

Balandžio — gegužės mė-
Kovo 3-5 d. Vilniuje bu- net susirūpinimą keliančių 

vo eilinis, vadinamas ketu- klaustukų. Galimas dalykas, 
rioliktuoju, komunistų par- kad ir dėl tų klaustukų kal- 
tijos atstovų suvažiav. nas. bos nebuvo pertraukiamos 
Tai buvo dešimtas suvažia- plojimais, o buvo apsiribota 
vimas nebe atskiros Lietuvių tik foimaliais paplojimais iš 
komunistų paitijos, o tik mandagumo — kalbų pabai- 
Rusijos komunistų paitijos gose. Su dar didesnėmis a- 
padaiinio Lietuvių teritori- bejonėmis ir susirūpinimu 
joje. \ ieninteiė naujiena iš rūpės ir iš tolo tas kalbas be- 
šio suvažiavimo tik ta. kad stebintiems prie tų prasita- 
šį kartą jame — kaip dar rimų grįžti, bandant atspė- 
niekad — nebuvo jokios ti, ką jie iš tikrųjų reiškia, 
naujienos. Kitais atvejais Jei nebuvo šiame suvažia- 
būdavo tvirtinami koki nors. vime naujienų žodžiuose, tai 
žinoma, iš anksto kitur jau dar mažiau jų buvo veiks- 
priimti nutarimai (kaip pav. niuose. tai yra, pagal ritualą 
šeštajame suvažiavime buvo turėjusiuose įvykti vietinių 
paskelbtas nutarimas sukol- partijos organų rinkimuose, 
chozinti Lietuvą), arba api- Raitijos respublikinio pada- 
barami rašytojai, apibarami nnio prezidiume pasiliko vi- 
universiteto dėstytojai, ar sį devyni tie patys, kurie bu- 
bent pabaramas Paleckis — vo atrinkti ir 1964 metų sau- 
vis už nepakankamą budru- sį0 mėnesį. (Snečkus ir Pa- 
mą prieš "buržuazinę nacio- leekis tame prezidiume pra- 
nalistinę ideologiją"’ ar ką dėjo sėdėti jau antrą šimt- 
panašaus. Šiuo atveju nei to mečio ketvirtį). Ir sekreto- 
nebuvo, o buvo tik visiškai riai liko tie patys, kurie per- 
eilinis, rutiniškas suvažiavi- eitą kartą atrinkti, išskyrus• il’l •_  _ T7 _ I i » -.-v 1 1 • T7

tarimų, kurie net ir rinkti
niame komunistams galėjo ________ _
ir net turėjo kelti neramių,; nesį žadama pradėti užtvan

kos darbus. (Elta)

Mire gyd- M* Norkus
Sausio 22 d. Tauragėje 

mirė gyd. Mečys Norkus.! 
len ir palaidotas.

Velionis gimė Tauragėje 
1891 m. balandžio 27 d., 
gimnaziją baigė Šiauliuose, 
o medicinos mokslą studija
vo Tartu universitete, kurį 
baigė 1916 m.

Nuo 1921 m. iki Lietuvos 
nepriklausomybės galo tar
navo Lietuvos kariuomenėj, 
pakildamas iki pulk. Įeit. 
laipsnio. Nuo 1941 m. iki 
1944 m. buvo Vyr. Lietuvos 
Sveikatos Valdybos medici- i 
nos valdyboje ir tvarkė vi- į 
so Lietuvos medicinos perso
nalo reikalus. Nuo 1945 iki 
1963 m. jis dirbo Tauragės 
ligoninėje, kuri laiką buvo 
jos direktorium.

Apie dr- M- Norkaus mir
tį komunistų Tiesoje tik ke-

Lakūnas maj. Bernard Fisher (kairėje) nusileido ko
munistu apsuptoj vietoj ir priešo apšaudomas paėmė 
ten iš degančio lėktuvo nukritusį maj. Myers (dešinėj) 
ir laimingai nuskraidino į savo aerodromą. Už tokį ne
paprašą didvyriškumą Fisher bus apdovanotas aukšto 
laipsnio ordinu.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

mo apeigų atlikimas. Kai- A- Barauską, kuris po Kosy- • liais smulkaus rasto žodžiais 
bose vyravo tipiškos, daug gino reformų jau antrų pa- į teprisiminta, bet Tauragės
kartų kartotos bendrybės, reigų nustoja- (Buvo sesi 
tik kiek mažiau išpūstos, nes sekretoriai, dar liko tik pen- 
jau visiškai be "asmenybės ki: Sniečkus, Popovas, Bar- 
kulto‘‘. ’ kauskas, Maniušis, Songai-

Šabloninio kartojimo ir )a).
drauge supilkėjimo pavyz
džiu tinka ir Sniečkaus bai-

Visas centro komitetas, 
didėjant partiečių skaičiui.

gyventojai suruose jam iš
kilmingas dideles laidotu
ves.

Mokytojai — komunistai
Pusseptinto tūkstančio da-

(Tęsinys)

Ir va. bevaikščiodamas bas. kai gerokai aptukusi 
tais reikalais kai kuliuose viduramžė šeimininkė, lyg 
rajonuose, dar toli prieš bir- atsiprašydama, lyg nusiskųs- 
želio 15 d., kas kelintame, o dama, net paprašė nekreipti 

dėmesio į tą paveikslą, kuris 
čia pat prieš mane kabojo, 
nors aš nebuvau į jį nukrei
pęs jokio pabrėžtino dėme
sio (pašteDėjau tik įėjęs į

Arklių gatvėje keliuose na
muose iš eilės net kiekviena
me bute regiu Stalino pa
veikslus. Tame rajone lenkų 
laikais net kelis kartus įvy-

mas iš šio ir praeito prieš 26 Bet ir čia naujienų, tai yra, maždaug kas ketvirta 
mėnesius buvusio suvažiavi-į naujų narių įvesta žymiai kytojas va partie is. 
mo. mažiau, negu būdavo įveda- .. (Elta)

1964 m. sausio 13 Snieč- ma. 1964 m. sausio mėnesį
kaus baigiamojo žodžio pa- centro komitete buvo palik- K- , - „vdvtoiu
skutinė pastraipa buvo: tį 62 seni ir pridėtas 61 nau-

ko kruvinos peštynės tarp kambarį, ir to pakako). Bet 
lenkų studentų ir vietinės ra- paauglė, gal kokių 17-18 
jodo "daugumos“. Iš butų metų, taipogi gerame kūne, 

po šeimininkės anos pasta
bos, patraukė pečiais, užsi 

, vožė antakiais ir staiga paki- 
Vienanae kiek ilgėliau išėjo į kitą kambarį, čia 

užtrukau, besižymėdamas seimimnkė. giliai atsikvėpu-
savo bylose įvairias pasta-

Nuo 1951 metų Kauno į ■ 
tikrina TSKP CK, kad jie ir Atnaujinimas. Ši kaitą nau- Medicinos Institutas iki šių 
toliau laikys aukštai iškė- jų pridėta tik 407c, 60% pa- metb- parengęs 3211 specia- 
lę mūsų didžiosios lenininės giliko ligi šiol buvę komitete, listij: 2060 med- gydytojų, 
partijos vėliavą, nepasigai- Tvirtai centro komitete *45 dantų gydytojų ir 606 
lės jėgų kovoje už komuniz- priliko Amerikos lietuviuo- iarmacininkus-
mo pastatymą mūsų šalyje“ se pagarsėję ekskursantai—
(Tiesa, 1964.11.). J. Kubilius ir E. Mieželaitis,

Dabar priešpaskutinė j pa- tačiau net ir iš CK kandida- 
straipoj: . tų pranyko trečias ekskur-

"Leiskite suvažiavimo var- Į gjmtas J. Grigonis, 
du užtikrinti TSKP kad Tyčia ar netyčia, bet su- 
komunistai nepagailės jėgų, mažėjo partijos centro ko

I JULIIVira nUIIIWHXC7W»i jaa, tai yia,

rų, užmiesčiuose — atskirais 
nutarimais nustatyto dydžio. 
Namų savininkai įpareigoja
mi apželdinti ir sutvarkyti 

i "savo” sklypus, įrengti šali
gatvius, juos prižiūrėti pagal 
nustatytas taisykles.

si, jau visai atvirai nusiskun
dė : "šių dienų jaunimas vi
sai galvas pametė-. Daro sa
vo. ir gana...

» 
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Ir tai labai būdinga, kad 
nei vienas smulkus pirklys 
ar pramonininkas nesigyrė 
rėmęs tą organizaciją. Tuo 
tarpu turčiai, stambūs pirk
liai ir pramonininkai —kas 
kelintas. Vieną būdingesnį 
įvykį noriu net plačiau pami
nėti

Kaip atsimename, dėl 
vykstančių pasaulinių nera
mumų ir pasunkėjusios eko
nominės padėties 1939 m. 
Lietuvoje buvo išleistas 
verslo antpelnio mokesčio 
įstatymas, bet nepriklauso
mybės laikais dar nebuvo į- 
gyvendintas. Užtatai palec- 
kmė vyriausybė jį dar "pa
tobulino“ ir įsakė vykdyti, 
įsakyta — padalyta.

Ir va, tas antpelnio mo
kestis, be daugelio kitų, pa
lietė ir gale J. Sierakows- 
kio gatvės priešais Žvėryną 
veikusį odų apdirbimo fab
riką. panašų į šiauliškių bro
lių Nurokų ar Frenkelio. Į- 
monė rimta, 1939 m. turėju
si apie 9 milionus apyvartos, 
jos savininkas — Pinchus 
Pamocnik, aukščiau viduti
nio, lieknas baltagalvis, la
bai priminė mūsų generolą 
J. Sutkų, tik be akinių ir, ži
noma, be kariškos dresūros.

Sulig Jurgio ir kepurė. 
Apskaičiuojame ir Pinchu- 
sui Pamocnikui antpelnį. Su
melė rimta, verta dėl jos ir 
pavargti. Ateina senis, pasi
teirauja, ar nebūsime apsi
rikę, kokias nereikalingas 
skaitlines prirašę, ir vėl išei
na. Ak, daug žmonių ateina 
ir išeina- Tai kasdieniniai ir 
nuolatiniai reiškiniai- Bet 
gal po savaitės ar daugiau, 
vos atidarius įstaigą anksty
vą rytą. įeina vidutinis bru
netas apie 35 metų ilgu odi
niu paltu (iki tol jų nesima
tė pas mus tokių) portfeliu 
nešinas vyras ir, vos peržen
gęs slenkstį, jau nuo pat du
rų eidamas ima kalbėti:

— Ja iz Kijevą, po die
dam tovarišča Pomocnika 
(aš is Kijevo, draugo Po- 
moeniko reikalais) — prisi
stato atvykėlis. — Jūs jį ap
krovė! fantastiniai dideliais 
mokesčiais, o jis didelių 
nuopelnų vyras, per dauge
lį metų stambiom sumom rė
mė Moprą. vaikus išauklėjo 
komunistinėje dvasioje. Jis 
pas mus partijoj turi didelį 
pasitikėjimą. O dabar jūs 
stačiai jį žudote...

— Paduokite

ĮDOMIOS Kh iGOS

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ Į 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS Į 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.o0-

_ Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Ale Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, lt d., roma
nas, 309 psl., kaina S3.25.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., Kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psi., Kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 20) psl.. kaina 
$2.50.

- ir_ 1.1____ l___TTljuozas i\rai.Kau5Kas, m-
NAGO UG>1S, premijuotas 
romanas. 205 pusk, kaina 
$2.50.

Niekam jokių pastabų dėl 
tų paveikslų nedariau, lyg 
jų nebūčiau matęs.

Būdinga smulkmena: nei 
viename kiemsargio, vežiko 
ar nešiko bute (Vilniuje bu
vo ir tokio amato žmonių) 
tų paveikslų niekur nepa
stebėjau.

Bet diena po dienos pa
mažu apsitvarkėme ir tarė
mės pradėsią dirbti norma
lų kasdieninį darbą, kaip ir 
kitose Lietuvos vietovėse 
mūsų kolegos. Bet staigi ne
laimė viską sutaršė ir pirmo
se dar palaidos minios de

Aloyzas Ea.cna?; VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. Kai
na $ 1,50.

Juozas švaistos: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
iš knygnešio Kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 pst, 
Kaina $2.ou.

Juozas Svarstai,: JO SU
ŽADĖTINĖ, piennju o t a s 
tomanas ls Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 304 pust Kama 
^>4.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TA) ir BloUGNEš, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
Kama $3,00.

Vytautas Alantos: TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 4b2 
pusi., Kaina $4.00.

Alė Rūta, MOTINOS
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psL, 
Kama $4.00.
mo.

Pranas Naujokaitis: HI
PELIAI NEGRįŽ I A Į 
KALNUS, 509 pusi., Kama 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
Kama $200.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio q<1minierrMciin»

Gelbėkite Neringą!
Klaipėdos inžinierius ar-t _ 

chitektas P. Lapė per Tiesą . T“°. pacl“ ”etu paskelb- 
šaukiasi pagalbos Neringai nutarimas: jei in-
(Juodkrantės, Preilos. Ni- dividualaus namo savin,n- 

kas laiko namą (ir sklypą) 
"neūkiškai“, tai pareikalau
jama atitinkamai sutvarky-

a-
naudoto-

vykdant naujus didingus už- mitete rusų bei kitų nelietu- clos? namams, Kurie visi
davinius-“ (Tiesa, 1966-.3.5) vįų nuošimtis: buvo 35%,! Padėty n naud

_ o ...______~i______or iu dar toliau rad įnami aiTada priešpaskutinėj pa- dabar liko tik maždaug 25 jų dar toliau gadinami ar vi-, . terminui praėjus ir ne-
mai pripažinti esą etnogra- sutva'kluV namaf, per tels: 
finės reikšmės, todėl skubiai J3*1.butl ,nea‘'"V?“? 
konservuotirii. Pritaikius j a‘,m,a*?r PeMuuotas 1 
naują potvarkį, kuriuo gra
soma atimti neūkiškai tvar-1

straipoj sakė: ; % nelietuvių. Bet CK narių
"Lietuvos Komunistų par- nelietuvių nuošimtis niekad 

tija — vienas iš kovinių neatitiko nelietuvių nuošim-
TSKP būrių — kaip niekad čiui partijos narių masėje.
anksčiau, yra glaudžiai susi
telkęs apie lenininį mūsų 
partijos Centro Komitetą su

nio sovieto fondą.
Net ir "sukombinavusiem“Praeitų metų -liepos mėnesio

duomenimis, Lietuvoje ko- , . . . r-- .
munistu yra šešių dešimčių komUs namus- vlsl Neringos lesų namui statydintis teks

Į7C*l VV —---------------- - Z UlUlllCvU. J* C* UVvlIUV*  ̂ • . - . , _ . • . • . • , 1 1 • | . 1 X*
draugu N. Chruščiovu prieš- tautybių, jų tarpe lietuvių— namai turėtų būti atarti, kelis kartus pagalvoti apie
aky“

Dabar paskutinėj pastrai
poje:

"Į TSKP XXIII suvažia
vimą respublikos partinė or
ganizacija žengia vieninga

61.5%. Toji visa partijos 
narių masė, Snečkaus teigi
mu, šių metų sausio 1 d. bu
vo beveik pilni 94 tūkstai- 
čiai (93,967). Jei per pus
metį lietuvių nuošimtis ne-

bet... jie jau yra atimti ir da- grėsmingą tų dviejų potvar-

prašymą,
monstracijose. kurias greito- pridėkite dokumentus, žiū

rėsime. — aiškinu.

ir susitelkusi, giliai įsitikinu- pasikeitė, tai išeitų, kad yra 
si partijos reikalo, komuniz- 57,790 lietuvių su partijos
mo reikalo pergale

Atseit, irgi "susitelkimas“
tiktai jau be "draugo N. 
Chruščiovo priešakyje

nūs organizavo staiga iš po
grindžio išlindęs anas "jau
nimas“ Gedimino gatvėje, 
matau anas aptukusias, 
brangenybėm apsikarsčiu
sias apdribusius pagurklius 
matronas, tvarkomas pės
čiom. dviračiais ir motocik
lais bezujančių keliasdešimt 
pramuštgalvių jaunuolių. 
Čiapat ant šaligatvio stovi 
keletas gerai apdėvėtais rū
bais darbininkų-gatvių grin
dėjų ir tarp savęs garsiai 
šnekasi: "Pažiūrėsim, kaip 
jie džiaugsis, kai pabaigs tu
rimą duoną...“ Bet išsipuo
šusi ir aptukusi kelių šimtų 
minia jų negirdėjo, nes įsi
terpusių agitatorių vis buvo 
raginama dainuoti tuo metu 
labai plačiai ir dažnai dai
nuotą raudonųjų įgulos vy
ru dainelę: "Jesli zavtra 
voina...“ (Jeigu karas ry
toj).

Nuo to laiko mokestiniuo
se skunduose vienas iš mo
tyvų sumažinti mokesčius 
buvo rėmimas Mopro (Žo
dis, sudarytas iš rusiško pa
vadinimo pirmųjų raidžių:

— Partijos dokumentai 
niekam nedalijami, — atsa
ko.

— Pridėkite nuorašus...
— Partijos dokumentų 

nuorašų niekas negali dary
ti, — paaiškina toliau.

— Tada aš jau ne dakta
ras. Kreipkitės į aukštesnę 
valdžią, — atsakau.

— Betgi jūs nustatėte jam 
šį mokestį? neatleidžia sve
čias.

— Mes tik vykdome įsta
tymus, kuriuos privalome 
vykdyti, bet jų nei leidžiam, 
nei aiškinam (interpretuo- 
jam), — atsakau.

— Jūs patys suprantate, 
kad tokie mokesčiai — gry
nas nesusipratimas ir, ma
nau, padarysite reikiamus 
žygius jam panaikinti-.

— Gavę skundą, išdėsty- 
sime turimus duomenis ir vi
sa pasiųsime, kur reikia. Tai 
ir viskas, ką mes galime pa
daryti. — atsakiau. .

Tuo mūsų pasikalbėjimas 
ir baigėsi.

(Bus daugiau).

kių "kombinaciją“.
(Eito)

SOVIETŲ MOKYKLOJE

Mokytojas mokiniui: Sa
ša, ar gali pasakyti, kaip va
dinosi pirmieji pasaulio gy
ventojai?

Mokinys: Adomas ir Ieva.
Mokytojas: Labai gerai, 

labai teisingai. Bet ar tu ži
nai, kokios jie buvo tauty
bės?

Mokinys: Jie buvo rusai.
Mokytojas: Teisybė, tei

sybė-. Bet ar negalėtum pa
sakyti, kokios jie buvo parti
jos?

Mokinys: Jie buvo komu
nistai.

Mokytojas: Gerai, gerai... 
Bet iš kur tu tai žinai?

Mokinys: Visų pirma, jie 
neturėjo namų ir neturėjo 
kuo apsirengti. Paskui—jie
du abudu turėjo tik vieną

bar yra valdžios nuosavybė. 
Ar valdžia, reikalaujanti 
”ūkiškumo“ iš privačių na
mų savininkų, gydysis pati 
nuo apsileidimo ligos?

(Elta)

Gundo statyti namus
Nors yra viešai, net teis

muose, pripažinta, kad iš

bilietais- Tas skaičius, gal
būt, irgi verčia Sniečkų au
tosugestijos būdu maždaug 
vis tais pačiais žodžiais įtiki-

26 mėnesius pne nėti patį save. kad jie visi | legalaus uždarbio LietuvojePrieš
kalbos buvo prierašas: 
"Audringi plojimai. Drg. 
Sniečkaus baigiamasis žodis 
buvo ne kartą nutrauktas 
plojimais“. Dabar irgi yra 
prierašas: "Plojimai“. Ne
buvo suvažiavime nei vienos 
kalbos, kuri būtų buvusi per
traukta plojimais. Plojimai, 
lyg koks "amen“, pažymė
ti kiekvienos kalbos ir kal
belės gale, bet niekur "aud
ringų“.

Tačiau tarp daugybės jau 
pusėtinai atmintinai išmok
tų bendrybių, kone kiekvie
noj kalboj buvo ir eilė prasi-

susitelkę“ ir ištikimi (?) 
partijos vėliavai-

(Elta)

Užtvenks Šešupę

Kauno pramoninių įren
gimų projektuotojams pa
vesta projektuoti užtvanką 
Šešupėje prie Marijampolės

dabai neįmanoma pasistaty
ti namus (išskyrus nebent 
ypatingai privilegijuotus 
naujosios klasės didžiūnus), 
vis dėlto Vilniaus valdžia 
nutarė gundyti ("kombina
torius“?) statydinti indivi
dualius namus. Yra paskelb
ti nuostatai, kad sklypai in
dividualiai statybai skiria-

(Vad. Kapsuko), ties ūkio mi iš miestų (kuriuose ši sta
technikumu.

Užtvanka reikalinga ap
rūpinti augantį miestą van
deniu. Užtvanka sudarys 
prie miesto 6 kilometrų ilgu-

tyba neuždrausta) bei gy
venviečių žemių ir valstybi
nio žemės fondo "netermi
nuotam naudojimui“. Skly
pų dydžiai miestuose nuo

mo ir iki puskilometrio plo- 300 iki 600 kvadratinių met- vadino rojumi.
obuolį, ir tokį gyvenimą jie tarptautinė organizacija re

voliucionieriams remti)-

r
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Jaunimo kongresas yra mūsų 
** visų reikalas

ADMINISTRACIJOS 

PRAŠYMAS

Is Jaunimo Kongreso ko- penkių tunstancių prireiks Įaiikį pasirašyta Anna Do-' 
miteto praneša, kad pasiren- visiems tiems dalykams or- vedeiias, kuriame prašoma 
girnai kongreso programai, gamzuoti ir tvarkyti. Šalia >ulaikytunic siuntinėje 
parodai, stovyklai vyksta vi- to — peticijos (naujo žygio jai Keleivį „ vaiinžjan. 
su įsibėgėjimu, lygiai, kaip į Jungtines Tautas) reika- ti po Horid. ir „.turinti p.- 
ir kitų kraštų išeivijos jauni- lams teksią išleisti bent apie ,to¥aus adrMO Bet me, ne- 
mo atstovų pasirengimai da- penkis tūkstančius. išmanome kaip jį .ulaikyti
lyvauti kongrese. 

Komitetas tik
Iš to ir susidaro minėtoji nes nežinome, kuriuo adre-

stengiasi išlaidų sąmata. "Ją įkuny- su jai Keleivis keliauja. Kol
dar labiau paakinti lietuvių ti — tai būdas visiems daly- 
visuomenę, kad visi įsak- vauti kongrese su savo jau- 
miau primintų patys sau, jog nunu“. —pareiškia kongre- 
Jaunimo Kongresas nėra so komiteto atstovas. Kovo 
vien tik jaunimo, o visų lais- mėnuo — tam skirtas laikas, 
vėj gyvenančių lietuvių ku- 'tačiau komitete turimieji
riamas dar vienas "gaisras“. duomenys dar neužtikrinę, rime net 
Tai ne šiaip pramoga ir ne: kad visi tie darbai bus jau torius.
vien jaunimo pakurstymas 
laikytis arčiau prie lietuvių 
bendruomenės, o taip pat ir 
užsimojimas vėl — labai 
viešai ir labai tvirtai — pa-1 Kur su peticijai parašų ir su 
reikšti protestą prieš Lietu-! lėšų rinkimu iki kovo vidu- 
vos pavergimą ir reikalavi- rio dar neįsibėgėta, tas dar
nią Lietuvai jai priklausan- į bas tęstinas ir baigtinas bent 
čiu teisių. balandžio mėnesį. Kur jis

Todėl Kongreso komite- benYjau kiek apči“°Pian!ai 
tas pabrėžia, kad ne birželio P,ad«as- parašų pilnieji la- 
gale, o jau dabar l.ik« vi- Pal «?ut0?lesos turetM bu‘ 
siems lietuviam, įjungti į1 “ persiunčiamos 
Jaunimo Kongresą Šiais

kovo mėnesi atlikti. Komite
tas todėl primena, kad yra ir 
atsarginis tos darbymetės; 
mėnuo — balandžio mėnuo.

dviem būdais:
1) skubiu parašų rinkimu 

Jaunimo Peticijai (parašus

komitetui 
tuojau, nelaukiant darbo 
pabaigos.

Kongreso komitetas ap-

pra versime visas pavardes, 
sugaiš im ilgas valandas, o ir 
suradę pavardę dar nebū
sime tikri, ar tai ta pati skai
tytoja, nes tokiom pavar
dėm ir panašiais vardais tu- 

kelis prenumera-

Todėl maloniai prašome 
kreipiantis šiokiu a|r tokiu 
reikalu parašyti ir savo ad
resą, kuriuo Keleivis yra 
siuntinėjamas.

URUGVAJUS

Vasario 16-sios atgarsiai
Al Gumbaragis naujai 

pasirodžiusiame "Hechos“ 
dienraštyje plačiai aprašė 
Lietuvos tragediją. Armėnų

Italijoje siūloma dėvėti šitokią 
popietinę suknelę.

Naujausios

KNYGOS
DELFINO ŽENKLE, pre

mijuotas romaras, parašė 
Jurgis Gli&uda, 234 pusla
piai, kaina.................. $2 50

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

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

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

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

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

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogiene,
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, U 
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 pusi., kaina $2-

Už šj 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.

Gera dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban-gailestauja, kad sąlygos jam j kilmės didelis katalikas Ka 
cenšteinas su K. Čibiro— Maik, šiandien aš no- jaunuolis- Kai jis buvo ketu-

riu su tavim pasikalbėti a- riolikos metų amžiaus, tėvas 
pie šventą Kazimierą. bandė pasodinti jį į Vengri-

— Kazimiero šventė jau jos sestą, davė jam, rodos,
praėjo, tėve. Ji buvo kovo 40,000 kareivių ir pasiuntė 
4-tą dieną. Vengri jon. kad tą sostą te-

Taigį apie tai nai paimtų-Bet vengrai už- auuuM;utt p^isama, miu sn-aipssni. Fios labai tinka dovanoj
as ir noriu kalbėti-Matai, tą kure lenkams tokią pirų, lėėų kongresui reikia maž- cius imtis iniciatyvos ir tap- šventės proga atstovybėje tinka dovanoms,
dieną aš buvau išėjęs mis- kad visi jie turėjo bėgti. Ir, daug tiek pat kiek praeitų ti tų uždavinių vykdymo or- buvQ paėmimas Vietos "Selected Lithunian SJ»rt
bnn .v,-vo!o, v,, evnrtn k-, '.................. ... . .. ganįzatoriais ir instrukto- snaucl idėt0- tQ Storie«“ (21 atttopau*), 380

------  iz— - F psl., kaina $5.00.

rinkti kviečiami ne tik jau- neleidžia lankytis visose, Censteinas su K. Čibiro pa-,,. - ... , .
darbo vietose, ar siųst, j jas lba laišką < ė tiems, nepamirškite, kad ge-
atstovus-oragnizatonus. Is- pjala iaįRraščįui. o Lietu- riausia dovana yra knyga, 
girdusius apie Jaunimo Kon-, vos atstovybės spaudos ve- Stai čia kelios lietuvių rašy- 
gresą ir supratusius didžią, dejas ę. Verax EI Dia dien- tojų parašytos ir į anglų 
jo reiKsmę komitetas jauno- raščiui davė netrumpą kalbą išverstos knygos, ku-

ni, o pasirašyti — ne tik lie
tuviai),

2) skubiu lėšų telkimu 
kongiesui finansuoti.

zimiero gyvatė yra geriau- verkdamas, 
šia gyduolė nuo reumatizmo- — Tai, turbūt, ir medalio 
Ji mačija ir nuo kitokių kva- negavo už krabi. *stį, a? 
rabu, jeigu ją šnapsu užpil- — Ne, tėve ištižėliams 
si ir Ras lytas po čerką iš- medalių neduoda. Lenkų 
gersi. daktarai siūlė jam vesti mo-

— Tai yra tamsių žmo- terį, manydami, kad tada jis 
nių prietaras, tėve. Apie tai galėtų sustiprėti, bet jis atsi- 
nėra kas kalbėti. sakė.

liais save aplinkoje. Kam mo nuotraukoje matyti kata- 
reikia technikinės medžią-i kku ckoro vedėjas V. Dore- 

matyta sąmata — $45,000. gos (kas dar nėra gavęs pe- ns/paskutiniu laiku nieko 
Lrr\nfrmcQg IŠŽIOTI i i ticijos, rinkliavos formų ai bendr0 su lietuviais neturin-

(plulpos^p^am^JSri  ̂kongreso emblemų), af Kam tis žiosios Katriutės gio-
tpatalpos,, programos iun-^ar ti-ūksta aiškumo, kas 5 -
nys) issiverstų kaip daryti„a, visus tuos ko-

Bet reikia padėti kongre- mitetas kviečia kreiptis į 
san atvykti jaunimo bent at- Vytautą Kamantą, 477 Cole

jai, nes įvykis yra panašus 
ar net didesnio masto. Nu

— Kodėl nėra? Vot aš — Tai kokiu spasabu jis stovams iš mažiau pasiturin- Plaza, Willowick, Ohio,
noriu tavęs paklausti, kodėl pasidarė Lietuvos šventuo-, čių kolonijų, esančių toli- 44094. Jei telefonu, tai — 
šį pavasari gyvatės nepasiro- ju? muose kraštuose- Šiam pla- (216) 994-1448.
do? Visą dieną po bušius iš- — Jo tėvai nežinojo, ką nui įvykdyti norima turėti (Elta)
landžiojau, aie nei vienos su juo daryti, todėl išsiuntė bent £15,000-Ypač svarbiais 
neužtikau. Anei dūko! Ne- ji į Vilnių, ir tenai jis 1484 ir auklėjamąja bei propa-
jaugi šv. Kazimieras būtų už metais mirė. Tenai jis buvo gandinę reikšme ateityje vii- PROPAGANDOS VOKAI 
ką supykęs? ir palaidotas, nes tėvai norė- tingai.-, priedais prie kongre-

— Aš to nežinau, tėve. jo greičiau jį pamiršti

bėjas kun. St. Grigaliūnas, 
vietos lietuvių "pažiba“, 
buv. Lietuvos kariuomenės

"The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 Šeinius),

dezertyras, vėliau Geležinio 209 P*1" k,ina $4'95'
Vilko narys Mikas Svečiulis, 
bet nematyti nė vieno demo
kratinio sparno lietuvio vei
kėjo-

M. Krasinskas 
MIRUSIŲJŲ KLUBAS
Visokių keistų dalykų yra

ir j so komitetas laiko numaty- Latvių spaudos tarnyba mūsų zemeje, todėl nėra ko
— Ale turėtum žinoti, ba Lenkijon nevežė. Praėjo tąją parodą ir jaunimo sto- (O. Akmentinš, P.O.Box 48. stebėtis, k ad yra ir šito s

šiomis dienomis gazietose daugiau kaip 100 metų, ir vykią. Tiems priedams rei- Dorchester, Mass., 02122): klubas, jau pnes sesei ius
‘ kia skirti bent po $4,000. vėl išleido tris vokus, labai metus įsteigtas Londone

' (Anglijoje). Ji jsteige tie,, .-----------r * « - - • ’
do

House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psL, 
kaina $3.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (L Šeiniaus), 61 psl*, 
kaina $2.00.

"The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand Knygos 
jaunimui

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

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

GINTARO TAKAIfc, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius* 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 

sesuo taip išsigando, kad 3 !'”rtu,ne-. ** prenu‘ iliustruota pasaka. 24 psli i •!______ : kol Voini

buvo daug apie jį rašyta, tas keistuolis buvo jau visų
Nejaugi neskaitei? pamirštas. Bet kažkas palei- Tiek pat norima skirti ir vie- tinkamus propagandai. Vie- (Anglijoje

— Skaičiau, tėve. bet ne- do apyvarton pasaką, jog i šajai informacijai, — kad name matome spygliuotą kurie buvo _
pasakyta, kad jis būtų už ką Kazimiero kape darosi "ste- kongresas neliktų žinomas tvorą ir už jos Sovietų S-gos numirusių ir vel gy vena seph B. Končius, Zll^psl.^ 
supykęs. Pagaliau, jis ir ne- bukiai". Esą. atidarius jo tik savo tarpe. Dar keturių- dalies ir pavergtųjų kraštu tarpe mūsų. kaina mistais
galėtų pykti. grabą, iš jo plaukė "stebėti- žemėlapį, o viduje parašą! i . Kol kas i tą Įdubą priimt. $3, kietais $4

— kodėl negalėtų? nai malonus kvapas“, o pats _________ _ ____________"šalin rusu kolonializmas už tlk ’ zm0”es-. ls ‘a
— Jis seniai jau nebegy- Kazimieras atrodęs gražiai, 'geležinės uždangos!“ Ant- karelvia11’ k.une karo ,la!įke

vas. tarytum vos užmigęs jauni- _ , , . rame voke yra buv. JAV pre- b“v0 pallk r "S. i o^landu š
— Tai visgi gali man pa- kaltis. 1 sakvsiu kad "irvvatinė“ nie zidentas Hooveris, Estijos. ™ P« 12 vala ų

sakyti, ką apie jį rašė. kad kad lifį negydė, negydo I ma Sabai išgindami.

mirę. bet prisikė- Duke of Lithuania by dr. Jo- 
211 psl., 
viršeliais

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Rašė, kad jis yra ap- galėjo būti teisybė? 
rinktas pavyzdžiu Lietuvos — Ne, tėve. aš netikiu, 
skautams. Jie laiko jį savo kad taip galėjo būti. Bet to- 
globėju. kią pasaką galėjo sugalvoti

— Tai rokuojasi apiekū- koks juokdarys, o davatkos
nu, ar ne? Ale pasakyk man. patikėjo, kad tai tiesa ir pra- 
kaip negyvas žmogus gali dėjo plačiai apie tai kalbė- 
būti apiekūnu, ką? ti. Tomis kalbomis pasirem-

— Žinoma, kad negali, damas, popiežius Leonas X 
Bet jeigu jo gyvenimas būtų paskelbė Kazimierą šven- 
buvęs pavyzdingas, tėve, tuoju, o Klemensas III pa
tai jis galėtų būti geras pa- skyrė kovo 4-tą dieną jo 
vyzdys ir gyviesiems. Bet šventei.

'ne^s; 7^’gyvMe’ta ” KidUys yra moterys. Vie-

baltijo valstybes: "Laisvė ši- na.^ mlfe 
tose valstybėse bus atstatyta.: *u ,va 
nes jų išeiviai užsieny nenu- yonmeje. Dvi yra rySc

nuodinga, tai nuo tokios 
gyvatinės“ galėsi net ir ko
jas pakratyti.

Na, O kodėl aš gyvas? "es įseniai užsieny nenu- j j
M.rv. stoja ryžto. Tautos, kurios viena jų g > j ,— Matyt, nepasitaikė 

nuodinga gyvatė- Nuo to- . 
kios, žinoma, nenumirsi- Bet Jn‘a

ištvėrė tūkstančio metų sve- 
viešpatavimą, negali

vistiek ji negali būti joks išnykti .

pažinta mirusi ir taip pat 
kelias valandas išgulėjo la- 

: voninėje Kai ji grįžo namo.

PALENGVINKITE MŪSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau-

vaistas nuo ligų.. Bet tėvas Pastarasis vokas išleistas valandas buvo laikoma mi
nėsi gyvačių žinovas ir nezi-. jjoovelįo inauguracijai 1929 rusi- 
nai. kuri jų nuodinga, kun m kovo 4 d jr j0 bibliotekos

kiek aš apie tą Kazimierą — Maiki, aš nežinau, kaip' ne. Todėl,. J^J^i ' West Branch, Iowa, atidarv-
žinau. tai jo gyvenimas bu- šitą biznį išfigeriuoti. Tu sa-' M
vo visiškai tuščias, nenau- kai, kad Kazimieras buvo
dingas nei jam pačiam, nei nenusisekęs jaunuolis, o vis 
kitiems, todėl jis negali būti dėlto atrodo, kad jis turėjo 
ir geras pavyzdys. . kažkokią šylą, ba jo vardo

— Kodėl tu sakai, kad jo dienoj sugauta gyvatė ligas 
gyvenimas buvo tuščias? ' išgydo. Juk ir aš pats nega-

_ Todėl, kad jis niekam lėčiau šiandien po Ameriką
netiko, nieko nemokėjo, nie- vaikščiot, ga-1 manęs ir gyvo 
ko nesukūrė, vengė žmonių, jau nebūtų, jeigu negerčiau 
tik meldėsi ir meldėsi. Vienu šv. Kazimiero gyvatės. Nu,

u, jis buvo keistas, tai ką tu ant to pasakysi? 1 ka.

mis gydęsis, galės pasitaiky 
ti kokia variagalvė ar barš
kuolė, ir tada aš jau nebetu
rėsiu su kuo pasikalbėti.

Maiki. negąsdink ma-

mui s. m. 
minti.

kovo 19 d. prisi-

Trečias vokas su Winston
SKAITYK

CHELSONO
STASIO MI 
PARAŠYTA

Churchillio atvaizdu, Pabal- fcNYGĄ: “Lietuvių Iieivija 

Amerikoje," DAUG PA-nęs. Aš turiu dar pusę džio- tijo, Lenkijos ir Sovietų S 
go gyvatinės nuo pereito pa- gos žemėlapiu ir Churchillio 
vasario. Juk iškada būtų iš- žodžiais: "Mes niekada ne- VEIKSLŲ. KAINA MINK 
pilti, ba geras šnapsas. Kibą pripažinome 1941 metų Ru- STAIS VlRSAIS $4.00 
išgerkim abudu, ar ką jau... sijos sienų Pabaltijo valsty- KILI AIS—-$5.1*0

meratoriai nelauktų, kol 
įuos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalingą sumą* 

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

Keleivio adm-ja

— Išgerk, tėve. su Zacir- bės turi būti nepriklausomos, 
ir laisvos".

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

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

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
li a ... ••..«•.•••..... $I.oO.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam
buto. 15 pasakų ir padavi

mų, 186 psl., kaina. .. $2.

1 r i
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'Badas
Kairėje Kanados aukšč. teismo narys Spence, dešinėj 
buvęs transporto ministeris George Hees. Plačiau apie 
tai atskirame straipsnelyje.

Teisės patarimai

Ir šiandien mes žvejojam. Visas ežeras pilnas žmo
nių. Iš toli, iš kitų kaimų ateina. Ištisi būriai su tinklais, 
su dvibradžiais. Moterys, vaikai braidžioja pakrančiais ir 
žvejoja sietais.

Dieną ir naktį nebrenda žmonės iš vandens. Vanduo 
dumblinas, užterštas maurais, o mes vistiek laukiam, kad 
dar kam pasiseks sugauti žuvis.

Traukiam valksni po valksnies, o kulyj vis toks pat 
dumblas, jau kiek kartų Įkliuvę maurai.

Vakar pei- visą dieną niekas nerado nei vienos žuvy
tės. Buvo tylu, netarta nei žodžio, ir vis dėlto sutemus nie
kas negrįžo namon.

Kažin, ar dar miega kas? Visų akys raudonos, už- 
purtusios. Atrodo, kad jos visados pusiau miega. Žiūri j 
tik į vandenį, į švies ir negali visiškai užsimerkti.

Šiandien apie vidurdienį pasitaikė trys senos lydekos. 
Darbas bematant sustojo ežere. Ir vyrai, nuleidę rankas, 
brido ton vieton.

Lydekos blaškėsi kulyje lėtai, žiobčiojo uždusdamos. 
Žmonės žiūrėjo į jas.

Labai nesidžiaugė nei tie. kurių tinklan jos įkliuvo, 
nepavydėjom nei mes, stovėdami aplinkui.

Nei nepastebėjom, kaip, po truputį piaustydami, visi 
pasidalinom ir čia pat suvalgėm.

Ir vėl, viską pamiršę, toliau žvejojom. Gal ir dar 
kaip sugausim.

II
Namie, kas būtų galima įdėti burnon. nieko daugiau 

neliko. Vakar mama peršlavė svirne aruodus, — nieko 
nerado.

Tėvas iš pat anksto miške. Ieško ten medžiuose kem. 
pinių. Mama prisiminė, kad jas išvirus galima valgyti.

Tik tėvas dar vis negrįžta- Galbūt, kad kiti jau se
niau žinojo ir viską išrinko.

Aš ir sesuo ieškojom sode pernykščių obuolių. Kartą , 
aš buvau radęs vieną sudžiūvusį, šakų tankmėje. Šiardien ; 
taip pat radau vieną, tik labai mažą.

Kas gerai, radom pernykščių slyvų. Buvo gardžios- 
Kelias rieškučias pririnkom patvory.

Gaila, kad šiemet neauga dilgynės ir dobilai. Jų ir 
šaknis sušutinus buvo galima valgyti. Dabar jų niekur nė
ra. Kita žolė, ak, valgo kiti. tik kažin kodėl labai greitai 
miršta. O kad dar būtų žievės ant obelų.

Rytą mūsų kaimas matė laukais pralekiantį arklį. 
Gaudė, gaudė, bet arklys ištrūko. Iš kur jis buvo, niekas 
nežino.

Ore jau niekados nepasirodė paukštis. Jei dar kur 
pamatysi vieversį ar varną, tai slankioja stačiai žeme. Gal 
dar yra ir kitų paukščių, tik kur ji? laikos, niekas nematė.

m
Mano sesuo rytą užmigo ir daugiau neprisikėlė-
Aš bijau būti ramie, kad neužmigčiau. Pastoviu kur 

prisišliejęs, jaučiu, kad mane pradeda duobėn traukti, ir 
vėl einu toliau.

Bet nei mama, nei tėvas neverkė, kai sesuo neprisi
kėlė. Mes dabar tik matom vienas kitą, daugiau nieko. 
Rodos, ir svetimi, ir savi tie patys-

Aš eisiu laukuosin. Tik ne pamiškėn, ne paupin. Ten , 
tuojau apima miegas.

Laukų dabar niekas nedirba. Jei kur daiktais ir auga 
vasarojus ar rugiai, niekas nelaukia, kad jie būtų pjautini.

Dangus vis raudonas, ir vėjas pučia. Nei vieno debe
sio. tik ore lyg dūmų pilna.

Aš einu, taip nubosta vaikščioti. Nieko, nieko nenoriu, 
tik bijau, kad neužmigčiau.

Vienoj pievoj sutikau piemenį. Jis vaikščiojo ratu ir 
galvą nusviręs ieškojo ko. Neklausiau, pats pasakė, kad 
ieško duonos. Pernai ganydamas kažin kur ja pametė.

Jau leidžias saulė- Visa tokia raudona. Grįžtu namo. 
Kai saulė leidžias, kaime renkas žmonės. Vieni šneka,

Vincas Mykolaitis - Putinas

PUMPURĖLIS

Rausvas žiedo pumpurėlis,
Iš pavėsio pasikėlęs,
Į saulutę kaitrią, šviesią 
Pro lapus galvutę tiesia.
—Kilk, saulute, kilk, mieloji! 
Taip tu glostai, taip vilioji! 
Kai tik tavo spinduliais 
Gėlės pumpurus praskleis, 
Pasistiebęs iš pavėsių.
Aš taip pat jau pražvdėsiu. 
Duosiu žiedą tokį skaistų,
Nuo kurio džiaugsmu užkaistų 
Kiekviena šviesi akis, 
Kiekviena jauna širdis.
Kilk, saulute, kilk, meilioji! — 
Ir į kvapnią sodo tylą 
Saulė kyla. kyla, kyla... 
Skleidžias rausvas pumpurėlis. 
Ligi ryto slaptą grožį 
Spindinčioj taurėj atvožia —
Ir į naują skaidrų žiedą 
Plaštakėlis margas rieda.

Klausimas

naikinti“. Žmogus gali savo 
vaikus „iš testamento išim
ti“, bet žmonos — ne.

. , l -« a -i . - . Jei Tamstos sūnus vi a iš-Advokate M. šveikauskiene sutiko atsa , . , . ......... ...... . - - laidus ir netvarkingas, pa
...... . tarčiau Tamstai nueiti pas

reikalais, 'iie klausimai turi būti bendro • x- • j i xtun uuu K.™, vietn i advokatą ir su juo 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir (( pasitarti taip vadinamojo 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje "Spendthrift Trust“ reikalu. 
Laiške reikia paž> mėti, kad esate Keleivio Jej Tamsta sudarysi tokį 
skaitytojas. „testamentary trusrią“. ga-
Ktausiraus prašome siųsti tiesiog šiuo lėsi nurodyti patikėtiniui — 
adresu: Trustee — kaip ir kada sū-

... . , nui išmokėti pinigus ir ko-M. Šveikauskas, Attornev at Law, , . b % ._ . . . „ .. . . kiomis sumomis. Galėsi nu-8 Belgrade Ave„ Roslindale,
Boston, Mass. 02x31.

matyti tame trust’e, kad tol, 
kol jis bus nevedęs, jis turė
tu teise gauti tik nuosim-

: Ar aš galėčiau jam palik- čius ir namų nuomas, o jam 
, ti pinigus arba namus apsivedus, — patikėtinis 

Skaičiau Tamstos straips-' ”trust‘s“ ir kas jį tada dabo- Trustee jau išmokės patį ka- 
nį apie „Trusts“ ir man pa- tų? Jeigu jis kada apsivestų pitala — principai, ir jam 
rūpo sekantis dalykas: esu susitvarkytų, norėčiau, perves namus.
vedęs, su žmona vaikų netu- kad jis tais pinigais galėtų Trust yra labai lanksti 
rime, bet aš turiu sūnų nuo pasinaudoti., bet bijau, kad priemonė, ja galima panau- 
pirmos žmonos, su kuria to laiko jis bus viską iš- ^oti taip, kaip tik norima, 
persiskyriau prieš maždaug leidęs mano mirties atveju. jej Tamsta žinai ko nori, 
12 metų. Turiu banke san- Kas man reikėtų daryti?
taupų savo vieno vardu ir. į Tėvas
be to, turiu neprastus 2-jų Massachusetts 
šeimų namus- Galvojau su--
daiyti testamentą ir visą sa- Atsakymas 
vo turtą palikti sūnui, nes
žmona turi savo pinigų, o jej jr sudarysi Tamsta _______ „_______________
vaikų ji visai neturi. Dabar, testamentą. Tamstai mirus, ar* pi"’go (non-attachable). 
tas mano sūnus labai išlai- žmona vistiek gaus trečdalį kuris bus „truste“. Taipogi 
dus. švaistosi pinigais; jis Tamstos palikto turto. Žmo- Tamstos sūnus negalės iš 
turi gerą tarnybą, yra dar na vra vienintelis asmuo, anksto tuos pinigus išleisti 
nevedęs, bet amžinai ateina kurio? „paveldėjimą“ nega- arba perleisti kitiems (non- 
pas mane pinigų pasiskolin-, Hma testamento būdu ”pa- assignable).
ti. Sakau, jei jam paliksiu

tus. jis per mėnesį kitą juos 
visus išleis. Be to, jis turi 
kreditorių, iš kurių jis pasi
skolino ir kurie tuoj atimtų 
geroką dalį to. ką aš jam 
palikčiau.

„trust“ gali būti taip suda
romas. kad visi Tamstos pa
geidavimai ir tikslai būtų 
tiksliai išpildomi.

„Spendthrift Trust“ at
veju Tamstos sūnaus kredi
toriai negalės uždėti arešto

DĖL MOTERŲ DREBA 

IR MINISTERIAI I

Dar atsimename istoriją 
apie gražią, apsukrią moterį, 
komunistu šnipę, dėl kurios 
net Anglijos karalienės 
krašto apsaugos ministeris 
gavo savo kėdę palikti. Da
bar panašią istoriją girdi
me Kanadoje.

Pasirodo, buvusios kon
servatorių vyriausybės kai 
ku: ie nariai turėję artimų ry
šių su gražuole vokiete Gre
ta Munsinger. kuri, spėjama, 
buvusi šnipė. Į Kanadą at
vykusi. ji tarnavo restorane 
padavėja, modelininke, sek
retore, dabar gyvena Vokie
tijoje.

Žinoma, ji neprisipažįsta 
šnipinėjusi. bet neginčija, 
kad turėjusi artimų ryšių 
su buvusiu transporto minis
teriu ir ki-ašto apsaugos vi- 
ceministeriu.

Ministeris pirm. Pearson 
parlamentui pranešė, kad 
yra sudaryta komisija su 
aukšč. teismo nariu Spence 
priešaky. Ji turi ištirti, ar tos 
gražuolės „draugavimas is“ 
su ministeriais nepakenkė 
krašto saugumui, kitaip ta
rus. ai Greta nebus išvilio-kad pasakojas! Kiti visą laiką tyli. Bet vis dėlto visi spie- Vir-UJe Gre|a MunsinlI„, apa. jusį kokju norg valstybinių

čiasi būrio-
IV

Aš valgyt visai nenoriu, ne, tik bijau, kad neužmig
čiau. Miegas tiek traukia.

Turbūt, buvo gerai, kai žmonės turėjo ko valgyt. Ko 
norėjo, beveik viską galėjo gauti. Žmonės tada galėjo 
greitai vaikščioti. Mergiotės, rodos, dainuodavo, pindamos 
vainikus.

Dabar tylu. Niekur niekas nevažiuoja, neina. Niekur 
niekas nesiskubina.

Dabar žmonės ne valgyt ieško, tik bijo užmigti. Kai 
tik nepasisergsti, jau neprisikelia.

Klaidžioja žmonės laukais, vis po vieną. Slapstos nuo 
miego. Jau ir vienas kito vengia susitikti.

čioje buvęs Kanados krašto ap. sekretų.
saugos \ icemmisteris Pierre Se-
vigny. Plačiau atskirame straip- PagJ\ensime —- pamaty- 
sneJ je Sime. ką ta komisija patirs.

Atėjo žiria. kad kažin kas atveš daug valgyt.-. Jei 
būtų toks valgis, kad miego nenorėtum.

Dangus vis raudonas, saulė daros dar raudonesnė- 
Ore jau, rodos, skraido juodi paukščiai.

Šiandien nusileis saulė, ir rytoj kažin ar patekės. 
Negaliu ilgiau atsispirti. Neneša kojos, nepakeliu

rankos.
Eisiu kiek primigti.

KELIU KOSMETIKA.
I

Kai suknelės bus trumpes-’ 
nės. negu ligi kelių, tai mo
terys susirūpino savo keliais, 
ta. anot Prancūzijos madų 
karams Dior, bjauriausia 
moters kūno dalimi. Bet čia 
joms i pagalba atėjo kc «me- 
tikos firmos, siūlydamos vi
sokiu priemonių, kurios pa-’ 
skatins vyrus ir moterų ke
liais gėrėtis. Tam siūloma ir 
tam tikras masažas, ir skys
čiai, ir tepalai, ir kaukės, iri 
kiti dalykai-

KAIP PANAUDOTI 
MORKAS

Morkų blyneliai

1-2 kiaušiniai, 10 uncijų 
miltų. 1,4-1 stiklinė pieno, 
2-3 morkos, cukraus ir drus
kos.

Kiaušinių trynius ištrina
me su druska, suberiame 
miltus, pilame pieną ir visą 
masę gerai išplakame. Nu
skustas morkas sutarkuoja
me. pabarstome cukrumi ir 
sudedame į masę. Išplakame 
kiaušinių baltymus ir, tuoj į 
sudėję, lengvai išmaišome.! 
Svieste ar margarine kepa
me nedidelius blynelius. Jie 
labai tinka su uogiene bei 
cukrumi.

Morkų maltiniai

Svaras morkų, 1 kiaušinis. 
2 šaukštai ryžių, pyrago • 
džiūvėsių, riebalų ir draskos. i

Žalias arba virtas mor
kas nuskutame, sutarkuoja
me ir gerai sumaišome su 
kiaušiniu bei draska. Išvir-J 
tus ryžius atvėsiname, deda- ’ 
me į paruoštą morkų masę, 
gerai išmaišome ir darome 
nedidelius maltinius. Pavo- 
liojus maltinius džiuvėsė
liuose iš abieiu pusių, kepa
me ant riebalų. Tinka su j 
grietinės padažu ar lydytu 
sviestu-

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultū’ines 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 A.merikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street. I^iSalle—Montreal. ('anada.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa pase milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraada tikra ir saagi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu 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 lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, Nevv York, N.Y.10001

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!
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Vietinės žinios

Mielajam bendradarbiui

ANTANUI MAŽIULIU.

jo myliniam tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Bostono Lituanistinės Mokyklos mokytojai 
Janina Ambraziejienė, Aldona Dabrilienė, Lidija 
Jasinskienė, Pranė Kaladienė, Paulina Kalvaitie- 
nė, Giedrė Karosaitė ir Antanas Gustaitis.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAM

Mirus mūsų mielam dėdei 
Kiprui Bieliniui, visiems 
mus užjautusiems žodžiu ir 
spaudoje liūdesio dienomis 
širdingai dėkojame.

Didelė mūsų padėka orga
nizavusiems laidotuves: J- 
Pakalkai, J. Audėnui, A. 
Mačioniui ir kt.

Dėkojame už pasakytas 
atsisveikinimo kalbas Vliko 
pirmininkui V. Sidzikaus
kui, Lietuvos generaliniam 
konsului V. Stašinskui ir or-

P. L. Moterų Klubas
Bostone aktyviai veikia
Pabaltijo Lietuvių Mote

tų Klubas 1966 metus pra

Gražus Vasyliūnų koncertas Bostono Dramos Sambūris

Kovo 15 d. Jordan Hali šauniai pagerbė H. Kačinską 
salėje buvo smuikininko Izi
doriaus Vasyliūno koncer- Bostono Lietuvių Dramos 
tas. Smuikininkui akompo- Sambūris. laimingai sulau- 
navo fortepionu jo sūnus kęs 15 metų amžiaus, praei- 
Yytenis M. Vasyliūnas. tų sekmadieni dideliu nuo-

Laikas koncertui buvo la- širduntu prisiminė mūsų ta- 
bai nepatogus — antradie- lentingąjį aktorių Henriką 
nis ir tik kelios dienos po Kačinską, kuris pirmasis ir 
didelio D. Lapinsko koncer- čia Bostone buvo įkūręs dra- 
to. bet žmonių buvo daugiau mos studiją ir vėliau dalyva- 
nei ten rengiamuose seriji- vęs visoj eilėj šio dramos 
niuos Pabaltiečių Dr-jos sambūrio, jau Aleksandros 
koncertuose. lai reiškia, Gustaitienės vadovaujamo, 
kad iz. Vasyliūnas jau turi vaidinimų.
didesni būrį savų klausylo- Henrikas Kačinskas su 
jų, kurių tarpe ne mažiau savo žmonele Sofija šį sek- 
kaip pusė buvo nelietuvių, padieni buvo sambūrio sve-’ 

Picgramoje buvo 3 sona-! čiai. Dienos metu Angelės 
tos: Mozarto. Brahmso ir Vakauzienės bute buvo da- 
•Juliaus Gaidelio. baltinių sambūrio narių ir

Šį kartą I. \ asyliūnas teatralų pietūs ir pasikalbė- 
grojo 1742 metais Italijoje jimas teatro meno klausi- 
šv. Serafino padirbtu smui- mais su Henriku Kačinsku, 
ku, kurio garsų, aišku, nega- č:ia dalyvavo ir baletininkaidėjo gražia veikla. Palyginti 

per trumpą laiką jau buvo li lyginti su paprasto smui- Tatjana ii Jonas Vasiliaus-
sušaukti du susirinkimai. 
Pirmajame susirinkime jau
nasis komp. Darius Lapins
kas pademonstęavo Aldo
nos Stempužienės įdainuotą 
jo muzikos plokštelę. Jis i- 
domiai paaiškino joje Idai

kelio garsais. Todėl ir sona- kaj. Gi 5 vai. Tautinės S-gos 
tos šį kaitą nuskambėjo ne- namuose buvo "Vakaras su
paprastai spalvingai.

Tenka pastebėti, kad mū
sų kompozitoriaus J. Gaide
lio sonata in E minor iškilo

Henriku Kačinsku,“
Čia susirinko gausus bū

rys vaidintojų, sambūrio pa
statymuose dalyvavusių per 
ilgą 15 metų laikotarpi- Bu
vo ir jų artimųjų bei šiaip te-

rosui, už visokeriopą pagal-1 Atsisveikinant po Dariaus 
bą vakaro rengime Aleksan- Lapinsko koncerto, reikia 
drui Griauzdei ir Edmundui tvirtai paspausti ranką ir vi- 
Cibui bei Antanui Vilėniš- sai eilei bičiulių, kurie šiam 
kiui ii mielai sambūrio rė- reikalui taip pasidarbavo, 
mėjai Aldonai Andriušienei. kad mūsų geras sumanymas 

O uz nepaprastą rūpes
tingumą, didžiuli darbą ir 
puotos gerą nuotaiką visada 
liksime dėkingi žaviai mūsų 
sambūrio narei Marijai 
Gineitienei.

PO DARIAUS LAPINSKO 

KONCERTO

Bostono
PARENGIMU KALENDORIUS

Kovo 25 d. 8:30 vai. vak. 
buvo įkūnytas nepaprastai Jordan Hali Pabaltiečių Dr- 
sėkmingai. Tai — Robert Jos rengiamas estės mezzo- 
D’Attilio, suorganizavęs soprano Irene Loosberg kon- 
simfoninį orkestrą, padėjęs certas.
užmegzti ryšius su amerikie- * * *
čių aukštais pareigūnais ir
visuomene, inž- Česlovas 
Mickūnas, garantavęs 2100 Balandžio 1 d. 8:30 vai. 

vak. Jordan Hali Pabaltiečių
dol. muzikų unijai, drauge Dr-jos rengiamas latvio ba-
apkeliavęs bene 60 musų 
rėmėjų, valdęs iždą ir vedęs 

šiandien, jau po nuaidė-f uoliausiejii bilie-
jusio komp. Dariaus Lapins- P‘at‘nt?Jai P,ovllaa Ž^S-’ 
ko kūrinių koncerto., belieka Ma.hsauskalte-, b,ane
tik su šviesiu žvilgsniu ir dė-I Kaladiene Antanas Andnu- 
gtngumo jausmu atsigrįžti i i ‘“T’į Antanas Matjoška .1 
visus tuos. kurie lemiamai kiti. Esame didžiai dėkingi 
padėjo ši sudėtingą kultūri- Ee«,nai ^/eckytei. uz pro-
ni žygį įvykdyti. Jų darbas, 8,a,mu- .V11?*110 
moralinė ir gausi materiali- E- lelueJul Juozul Kapočiui

ritono Janis 
certas-

Klavins kon-

lygion aukštumon tarp tą 
nuotų liaudies dainų pobūdį I vakarą atliktų pasaulinių į-
ir ten išreikštą savo muziki- žymenybių kūrinių. Todėl ir atr bičiuliu Po Antano nę kūrybą. j publika karštai plojo ne tik Gu^a^o * į”

Antras susirinkimas Įvyko Izidoriui \ asyliunui. bet ir žodžio> Henrikui Kačinskui 
1966 m. vasario 27 d. Tauti-; kompozitoriui J- Gaideliui, buvo suvaidintas "Brandos 

ganizacijų atstovams P. Da- nės S-gos namuose. Dr. Lu- kuris buvo klausytoju tarpe. atesta-0“ ant»asis veiksmas giui. V. Jonuškaitei-Leskai- žeckaiiės - Simonavičienės i Reikia pabrėžti ir I. Va- ‘ ant.aas veiKsma.,,
pastangomis buvo pade- syliūno energiją bei ryžtą,
monstiuoti su paaiškinimais garsinant lietuvių kompozi- 
du filmai apie vėžio ligą- P-l toriu kūrinius, kuriuos jis 
L.M. Klubo valdyba ir visos vis įtraukia i savo dažnų 
susirinkime
narės vra labai

iu ir pavieniu asmenų dui- Lužeckaitei-Simonavičienei lėšom leidžia beturiu kom- personažu.didžiajam akto-
P, „ . - už jos atsilankvmą ir suteik-. pozitonų kurinius. Iki šiol -j • Dįn;a; buvo iteikta

nSV±.’ PU~ : J'au ?kib f0 « p" dovani
Kita moloni staigmena; smui kui n foilepionui K.V. kjnimo žodžiais. Ta proga.

Didelė musų padėka laik- buvo Centro Valdybos vice- Banaičio ir -J. Gaidelio. simbolinei liepsnelei tarp'le- 
Nauiienoms. Ke- nirmininkės V. Jonuškaitės-j Kovo 5 d. I. Vasyliūnas hįįį dpoant_ buvo nruuminti

tienei, E. Mikužytei, J. Šle
pečiui, "Keleivio“ redakto
riui J. Sonda i, Latvijos ir Es
tijos Laisvės Komitetų at
stovui Ramansui.

Dėkojame už organizaci-!

atestato“ 
o vėliau iškilmės vyko antro
jo aukšto salėje- Čia iš pra
eities scenininiam aprėdė 
grižo H. Kačinsko pasvei
kinti visa eilė Vinco Kudir-

dalyyavusios koncertų programas. Be to. kog, paucĮOnojo vyno, Kalė
si dėkingos dr. is tų koncertų sulinktom giesmės ir kitų veikalų

rasciams:
leiviui, Draugui ir kitiems už Leskaitienės atvykimas. Ji turėjo koncertą AVorcestery, iau rninksieii na------- --- ----1; zi n ... . .jteisingą skaidrios velionio 
asmenybės apibūdinimą.

Taip pat dėkojame visiem 
pagerbusiem velionį savo at
silankymu ar kaip kitaip pri- 
sidėjusiems prie velionio pa
lydėjimo amžinybėn.

Nuliūdę giminės

padarė išsamų pranešimą a 
pie P.L.M. centrinio klubo 
Nevv Yorke plačią veiklą. To 
klubo didelis laimėjimas, 
kad jam pavvko Įeiti kaip 
federacijai Į "General Fede- 
ration of Women Clubs“ or
ganizaciją. kuri turi 11 mili
onų nariu iš 56 tautų visame 
pasaulyje, žodžiu, pradėta

kovo 15 d. Bostone, o kovo 
20 d. Nevv Yorke Tovvn 
Hali salėje.

ve

Gražus Onos Gegužienės 

pavyzdys

Senesniosios kartos lietu- 
Ona Gegužienė, buvusi

riai n bendradarbiai. O to
kių yra jau keturi: Algiman
tas Santvaras, dr. Juozas 
Leimonas. Stasys Vaitkevi
čius ir rašytojas ir aktorius 
Antanas Škėma.

Šio vaidintojų susitikimo 
proga sambūrio nariai Įtei
kė ir savo režisierei Alek-

nė parama talentingo mūsų 
jauno menininko kūrybi
nėms padangoms ilgam liu
dys mūsų mažos kolonijos 
tautiečių dar didžią dvasios 
gyvybę, žavų vieningumą, 
sprendžiant svarų kultūrinį 
reikalą ir bus paskatinimas 
kitiems.

Šia proga pirmiausia nori
me suminėti visus tuos. ku- 
į ie lengva ranka ir stambiais 
pluoštais sudėjo tikrai dide
lę sumą koncerto pradinėms 
išlaidoms padengti ir jo or
ganizaciniam darbui Įsibė
gėti. O jų buvo pasigėrėtinas 
būrelis:

Aleksandras Griauzdė sa
vo auka ir skelbimais Įnešė 
per ICO dolerių.

Pranė ir dr. Petras Kala
dės auka ir skelbimais Įmo
kėjo 75 dol.

Po 50 dol. aukojo: Jonas 
Adomonis, .Juozas Bakšys, 
dr. Jurgis Gimbutas, Laima 
ir dr. Stasys Jasaičiai. Juo
zas Kapočius, Emilija ir Ka
zys Kazlauskai. Veronika ir 
Vladas Kulbokai, Antanas; 
Mažiulis, Irena ir Česlovas 
Mickūnai, Jonas Mikalaus
kas, Petras Pilka. Juozas i 
Kasys.

45 dol. auka ir skelbimais Į 
Įmokėjo Vida Mališauskaitė.1

įsitvirtinti tarptautinėj plot- Dariaus Lapinsko koncerte, ^ustaltlCnei d°Va’
----------------------------- m ; komitetui pareiškė dideli sa- ne*£ iatel..

Susirinkime meninę pro-; vo susižavėjimą tokio masto Vakaro programoj dalv-
Prof E GOLOMBIOVSKI grama atliko jauna, gabi pi-’parengimu, kuris siekė toli vavo ir pati jauniausioji kar- 

. . GO O BIOVSKl ’a . . na_ už vietinės lietuvių koloni- ta: Saulius Cibas paskambiam'stė Milda Bakšvtė, pa- uz vietines lietuvių _ . .
skambindama keletą kuri-! jos ribų ir mūsų kūrėjo me- r.o Liszto kurini. Birute Ado
nių. Po to buvo pasivaišinta nui pažadino amerikiečių maviciute dalyvavo mirusių- 

Sėkmingai praėjęs Da- kava ir užkandėliais. ~ i dėmėsi. Ji, daugeli metų lan- JU narių pagerbimo apeigoj, 
riaus Lapinsko kūrinių kon. P.L.M. Klubo Bostone kydama visus lietuvių kon- Savo žodyje Henrikas Ka-
certas dar iki šiol ne tik lie- valdyba, kuriai pirminin- cerius ir kitus parengimus, činskas mintimis grįžo i Lie
tuviu. bet ir kitataučių yra kauja A. Vakauzienė, be šį kartą buvo maloniausiai tuvos dramos teatro kūrybi-
nuolatos minimas ir aptaria- kitko, yra nutarusi suruošti nustebinta mūsų kūrėjų pa- nes linkmes, metė žvilgsni Į
mas. Šiomis dienomis mums — 11—J— J . lomimn j .....
atsiuntė laiškeli buv. Kijevo 
konservatorijos profesorius 
ir pianistas E. Golombiovs- 
ki. Dėkodamas už tą kovo 
12 dienos kultūrini parengi
mą. jis tarp kitko rašo:

"Kompozitorius Darius 
Lapinskas savo kūryboje 
eina savarankišku keliu, jo
kių Įtakų nepaliestu.

Jo kūrybos drąsumas, 
naujumas ir ryškumas bylo
ja apie jauno kompozito
riaus talentą. Dvyliką išma
ningai meniškai paruoštų 
liaudies dainų žaviai atliko 
A- Stempužienė, o ryškų ir 
savotišką koncertą fortepio
nu (žavingas lento!) labai 
gerai atliko Al- Kepalaitė.

APIE KONCERTĄ

1966 m-balandžio 17 d-Ve-j jėgumu. moderniųjų laikų teatro
'lykini parengimą vaikams.' Didžiai vertindama toki kryptis, tvirtai pabrėžda- 
Vaikūčiai turės progos pasi- lietuvių kultūrini žygį, Ona mas. kad atvira širdim ir 
rodyti su savo deklamacijo- Gegužienė, jau po koncerto, atmerktom akim turime su
miš. dainomis ir žaidimais, kompozitoriui paremti at- tikti kiekvieną naują kūry-
Parengimas bus Tautinės S- siuntė 20 dolerių. Tai tikrai binę pastangą, nors iš pra- -------
gos namuose.

Gegužės 1 dieną Lietuvių 
Pil. Draugijos salėje bus su
ruoštas Motinos Dienos mi
nėjimas. Tad sėkmės!

V.V.

Humoras subatvakaryje
Praeitas Kultūrinis Su- 

batvakaris buvo skirtas mū
sų humoristinei bei satyri
nei kūrybai. Poetas Stasys 
Santvaras įžangos žodyje 
apžvelgė humoristinę ir sa-į 
tyrinę kūrybą aplamai pa-

gyvos širdies lietuvės pavyz- 
dvs.

žios gal tai mums ir nepa
tikti] ar to naujumo nesu-į 
prastume. Kas neigia naujus 
kūrėjo polėkius, tas uždaro 
kelią betkuriai pažangai.

Vakaras su Henriku Ka
činsku praėjo nepaprastai 

Tai Antano Gustaičio humo- jaukioje draugiškoje nuo-
ristiniu bei satyrinių eilėraš- 11 ,svepgta mi-

... “ . i n ėjimuose įprasto sablonis-cių rinkinys, ‘
Šviesa-Santara.

Ir atskrido juodas varnas...

Tokio vardo knyga pasi
rodys gal dar ši pavasari.

kuri leidžia

Kompozitorius Lapinskas saulinėje literatūroje ir mū- 
yra ii geras patyręs dirigen- sų autorių darbuose, o Jur- 
tag * Į gis Jašinskas -linksmu žo-

Koncertas paliko džiaugs- 
migą Įspūdį.

Telieka palinkėti D. La
pinskui. A. Stempužienei ir 
A. Kepalaitei sėkmės jų mu
zikiniame darbe.“

kūmo ir sustirimo.
Rengėjai yra nepaprastai

dėkingi visiems savo bičiu
liams. nuoširdžiai padėju- 
siems šį susitikimą sureng
ti. Didelis ačiū teatrinius 

: drabužius gaminusioms Fe- 
Jurgio Gliaudo, ro- liciiai Karosienei, Elzei žiž- 
"Delfino ženkle“, ga-

NAUJAUSIA KNYGA

Tai niauskienei, Onai Adomavi- 
džiu ją pakijojo nuo Anta-: manas L’einno zemcie -, ga- ^enei už menišką teatri- 
no Strazdelio iki Antano j Draugo premiją, 234 psl. niajs simboliais papuoštą 
Gustaičio, drauge su Dra- kaina $2.50- Gaunamas Ke- tortą Elzei Valiukonienei, už 
mos sambūrio aktore Rita ]eivio administracijoje. išgražintą butą ir darbą An- 
Ausic jute klausytojams pa- , gelei Vakauzienei, už vėžio,
teikdamas apščiai šios poe
zijos rūšies pavyzdžių.

į jima teatro reikalais Valei 
Vakauzaitei ir Albinui Ka-

Eler.a. Jonas ir Jurgis Va- 
liukoniai — 35 dol.

Po 30 dol.—Vyt. Andru- 
konis. Al- Gustaitienė, Reg. 
Leveckytė, auka ir skelbi
mais H. Čepas.

Po 25 dol.: K. Barūnas. E. 
Cibas, V. Hodges-šmitaitė,! 
P. Jaras. E. Jansonas. T. Ja- 
nukėnas, Al. ir St. Santvarai,
A. Stapulionis. Liuda ir dr. 
E. Waingortin. Vyt- Žiaugra, 
Mr- X, kun- M. Vembrė ir 
Vitalis Lembertas.

Po 20 dol.: Jz. Ambrozai-1 
tis. P. G. Ambraziejus, A. 
Bacevičius. II. Baranauskai
tė. Vyt. Bi-uzgys, Al- ir J. i 
Čereškos, Z- Gavelis. M. i 
Gineitienė, R- Ivaška, Vyt. 
Izbickas, A. Januška, dr. A.' 
Krisiukėnas, V. Kubilius, B. i 
ir dr. J. Kuodžiai. P. Nava-; 
zelskis. P»r. Paliulis, L. Ru-į 
džiūnas, A. škudzinskas. Z. į 
Zarankaitė, B. Veitas. R-Į 
Veitas, V. Vizgirda, G. ir dr.
B. Mickevičiai, Ap- Treinys. 
Susanne P. Shallna., J. Sta
rinskas ir Ona Gegužienė.

Antanas Andriulionis — 
10 dol. ir apmokėjo radijo 
skelbimą.

Po 10 dol. —Petras Au- 
siejus, Irena Baškienė, 
St. Augonis, St. Eiva, T. ir 
Č- Aleksoniai, J. Dačys. E. 
Manomaitis, Pr. Mučinskas, 
kun. F- Narbutas, St. Suba- 
tienė. J. Tuinila, V. Vaičjur- 
cienė A. Vakauzienė, Juoz. 
kis. Br. Utenis ir Tėvai 
Pranciškonai.

Po 5 dol. — P. J. Ekele- 
vich ir Vincas Kazakaitis-

už jų spausdinimo darbus ir 
rūpesčius, Stasiui Santvarai 
už redagavimą, o taip pat 
jam ii Povilui Žičkui už kon
certo garsinimą spaudoje. 
Ačiū Zigmui Gaveliui už vi
sokeriopą pagalbą ir Kelei
vio redaktoriui Jackui Son- 
dai, niekad nepagailėjusiam 
laikrašty vietos koncerto 
reikalui.

Nuoširdžiausias ačiū vi-' 
soms mūsų bičiulėms, suren-i 
gusioms koncerto užbaigtu- 
vių ir kompozitoriaus bei so
lisčių pagerbtuvių vakarienę 
Tautinės S-gos namuose, au
kojusioms tam ne tik savo 
darbą, bet dar ir po tortą. 
Tai buvo — O. Adomavičie
nė, A. Andi iušienė. Al. Dau
kantienė, R. Kapočiūtė. R. 
Leveckytė, O. Ulevičienė, A. 
Vakauzienė. E. žižniauskie- 
nė, na, ir kaip visuomet, sa
vo draugiška ranka pri
sidėję — Al- Griauzdė, Ed. 
Cibas ir Ant, VRėniškis-

Su malonumu prisimena
me ir brangias viešnias iš 
Wercesterio, p.p. Matulevi
čienę ir Vidūnienę. atsilan
kiusias iš koncerto Į vakarie
nę ir dar mus apdovanoju
sias. I

Vakarienę organizavo Al-J 
Gustaitienė.

O svarbiausia padėka — 
visiems koncerto lankyto
jams nuoširdžiai sutiku
siems mūsų Darių Lapinską, 
Aldoną Stempužienę ir Al
doną Kepalaitę Bostono sce
noje.

Antanas Gustaitis,
Komiteto Koncertui Rengti 

pirmininkas

GERAS PIRKINYS
Dėl amžiaus pigiai parduodu 

du namus su ekerių žemės gra
žioje ’ieloje. prie ežero, daugį 
vaisiniu medžiu, visi miesto pa
togumai. Norėčiau parduoti lie- 
tu\iui.

Kaina tik $10.000. Nuomos 
per mėnesi $110. Paskubkite! 

FJ. Trakimas,
1030 Ualnut Avė, 

Woodbury Heights. N J.

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

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

HISTORY OF THE U 
THUANIAN NATION, pa 
rase Kostas Jurgėla, kaina 
$10-

"Lithuania land of he
roes,*4 paraiė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J. B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUAN1. 
AN RECIPES. parašė Juzė 

Daužvardienė, kaina $2.

Balandžio 30 d. 7:30 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
Fil. Dr-jos III aukšto salėje 
Bostono modernaus teatro 
trape. Beatričės Kerbelienės 
vadovaujama, vaidina T. 
We!derio 3 v. dramą "Mū
sų miestelis“-

• » »

Gegužės 15 d. Bostono 
Lietuvių Dramos Sambūrio 
vaidinimo premjera.

* • •

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

Rugpiūčio 14 d. Romuvos 
parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

PINIGAI I U.S.S.R.

Jos esate saugas 
tik su firma kori 

turi leidim
TIKTAI GRAMERCY duodaJUSTAS 1 įritina natnmavimneJ«xxrr» vwt3 viouo imt zrz>x*c-

ir garantijas.
PILNA GARANTIJA: Visi 
persiuntimai yra pilnai garan
tuoti ir apdrausti.
TURI Bankų ir Apdraudos 
Departamento LEIDIMĄ. 
APDRAUSTA: $20.000.00 
TIESIOGINIS Užsienio Pre
kybos Banko Maskvoj AGEN. 
TAS.
GREIČIAUSIAS pristatymas 
Išmokama maždaug per 14 
dienų. IŠMOKAMA PII NAI. 
Be jokių atskaitymų. GRA
MERCY visada duoda jums 
oficia.Ių U.S.S.R. kvitą, pasi
rašytą gavėjo.

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

GRAMERCY SHIPPING. Ine. 
7Z 4 Broad St., Newarfc, N J.

Rašykite angliškai ar rusiškai 
prašydami pilnų maisto, audi
nių ir dovanų katalogų. 

PUIKIAUSI VAKARŲ 
KRAŠTŲ MAISTO 

PRODUKTAI
Gr. 100 — Thrifty — $17.00
6% sv. kvietinių miltų, 4^2 
sv. ryžių. 4* 2 sv. cukraus, 214 
sv. grikių kruopų.
Gr.303 Economv Staple $26.0C 
20 sv. kvietinių miltų. 41-; sv. 
ryžių, 2% sv. taukų. 2Ųį sv. 
bekono.
Gr-301 Family Cbeer $25.00 
15*4 sv- kvietinių miltų. 9 sv. 
cukraus, 2*4 sv. maišytų džio
vintų vaisiu. 2'4 sv. razinku.

GRAMERCY
118 E. 28th Street 

Ne* Yo.k, N.Y. 10016 
ĮSTEIGTA 1945

GREITA PAGALBA

Nenusimink, gaust pagalbą.
.. Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk Sį skelbimų ir 
savo vardų su aatraiu, ir 
atsiųsime vaistų iSbandrmui.

ROYAL PRODUCTS 
Nerth Sta-, P.O. Boa 9112 
N»wark 4. Ne* Jersev

-e®
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KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 12, 1966 m. kovo 23 d

f"
Vietines žinios

Velykinis koncertas

Belmonto Polymnia drau-
LDD 21 kp. susirinkimas L. Enciklopedija rišykloje

Lietuvių Enciklopedijos

BALTŲ KONCERTAS

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
IS BOSTONO ( LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštu*

Peter MaksvytisLietuvių Darbininkų Dr . . _ -
gijos choras, komp. Jeroni- jos 21 kuopos narių susirin- 34-sis tomas jau rišykloje, 
mo Kačinsko vadovaujamo kimas bus sekmadienį, kovo Jame telpa raidės V, W ir 
Melrose simfoninio orkestro 27 d. 2 vai. popiet So. Bos- X, pradedant žodžiu ”Vie-^ 
palydimas, sekmadienį, ko- tono Lietuvių Pil. Dr-jos pa- nos kongresas“ ir baigiant; 

' vo 27 d. Melrose MemoriaI talpose. Jame valdyba duos ”X spinduliai“.
Dešimt metų nuo A. Ivaškos Hali salėje rengia velykinį praeitų metų apyskaitų ir Tai priešpaskutinis tomas- 

koncertų, kurio programoje praneš, kas yra numatyta Dar išeis 35-sis tomas, ku- 
yra Brucknerio Te Deum ir šiais metais. Susirinkime bus riame tilps Z ir Ž raidės ir 
Gounod St. Cecelias’ Mass. galima ir nario mokestį su- papildymai.

Pradžia 8:15 vai- vak? simokėti. Į Dar neišėjo 15-sis tomas,
Žiemų susirinkimų netu- kuriame bus ilgesni straips-

928 E. Fourtk SL,

mirties

Kovo 29 d. sukaks 10 me
tų. kai So. Bostone vėžys 
nutraukė tik 56 metų am- 

Ivaškos i 
ket-1

Antrasis šios serijos kon
certas yra rengiamas kovo 
25 d. 8:30 vai. vak. Jordan 
Hali patalpose. . ,

Koncerto programų atliks žiaus Aleksandro 
garsi estų solistė Irene Loos- gyvyb£- V elionis,

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavime. šaukiu visados iki * va
landų vakaro.

sa* AN 8-3430

per

gar* ntu ota*

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaiti*

CeeeoeooeGeeeooeooeooooor^

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

^BoeoeoooeeeeeoeeQoeoeeoo<5

rejome, todėl kviečiu visus niai apie Lietuvą, 
narius susirinkime dalyvau- i Taigi lietuviai už Lietuvos 
ti. N. Jonuška, sekretorius ribų jau baigia didžiulę savų 

enciklopedijų ir rengiasi
Svarbus pranešimas Ieisti lietuvi4 enciklopedijų p e ima Lietuvoj> Ru.

Bendruomenės vajus

JAV L- Bendruomenėsvirti šimtmečio gyvendamas:
So. Bostone ir veikliai daly-lBostono Unkfe vald ba

-------------------------------, .... , vaudamas vietos lietuvių n- yajų
pači ios, dainavimo studijas suomemneje veikloje, pali- ,idarumo mokesčius- Juos
pradėjo Švedijoje. Vėliau, ko ginų pėdsakų. priima: St. Griežė-Jurgele- Visiems SLA 308 kuopos nevaldo Maskva, vos" tik
atvykusi į Kanadą, studijas Velionis buvo katalikiško- vičius Keleivio administra- nariams pranešama, kad ko- pįrmą tomų teišleido!
tęsė Toronte Karališkoje j0 sparno veikėjas, bet pasi- cijoje, Cosmos Parcel vedė- v° 27 d. 4 vai. popiet So.
muzikos konservatorijoje, žymėjo pakanta, mokėjo ir jas J. Vaičaitis, A. Vilėniš- Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos .. • •
kuria baigė su labai gerais su kitaip galvojančiais sugy-l kis ii- valdybos nariai. patalpose bus kuopos narių NauJ» Lietuvių fondo nariai
įvertinimais, o 1954 metų j venti. Jis tuoj rado bendrų Lietuviai! Prašome atlikti visuotinis susirinkimas. Ja- Aleksandras Griauzdė, E-
proferionalų dainininkų Ki- kalbų ir su naujaisiais išei- savo tautinę pareigų Lietu- me’ ^kų svarbių reikalų, leonora Griauzdienė, Birutė
wanis muzikos festivalyje viais. buvo aktingas Lietu- vių Bendruomenei. Valdy- bus renkama kuopos ir cent- Vizbarienė ir Jonas Vizba-

bos nariai solidarumo mo- ro valdybos. . . .. ' ras» iš So. Bostono, įmo-
kesti sumokėjo už 5 metus ^čl Įvairių priežasčių du kėjo LF po 100 dolerių, o 

lūs visų gerų parengimų lan- pirmyn. Būtų gera. jei ir kiti šauktĮ susirinkimai negalėjo Emilija ir Stasys Kazlauskai

berg (mezzo-sopranas). 
Irene Loosberg. pasitrau

kusi nuo antros sovietų oku-

Toronte buvo įvertinta ge- vių Bendruomenėje, Kultū- 
riausia tų metų festivalio ros Klube ir kt. Jis buvo uo- 
dainininke.

Dabartiniu metu Irene kytojas ir naudingų visuo- Uip 'padarytų.o i *• • • _____ _ — • 1 c r " ~Loosberg gyvena Toronte ir meninių sumanymų rėmėjas, 
reiškiasi soliste su Toronto T , . . ...
simfoniniu orkestru ir kartu Ir spaudos sotyje velionis 
dalyvauja Toronto operoje. fun nuopelnų, nes buvo uo- 

lūs Darbininko bendradar

Jums dėkinga
Bostono L Bendruomenės 

Apylinkės Valdyba

įvykti, todėl visi nariai kvie- iš Arlingtono, Mass., 200 do- 
čiami šiame susirinkime da- lerių bendrai
lyvauti.

Valdybos vardu
A. Andriulionis, pirm.

Irene Loosberg turėjo eilę 
koncertų Kanadoje ir Ame
rikoje. susilaukdama gerų 
muzikos kritikų įvertinimų- Skautų tėvų susirinkimas

Siame koncerte girdėsi- Kovo 2g d. 6 val. vak. 
me Irene Loosberg atliekant TautjnįS S-gos namuose

j^ra*fe2a\: (484 4-ji gt.) So. Bostone
įvyks visuotinis Bostono Jū
rų Skautų-Skaučių Nemuno

bis, kol jis ėjo Bostone.

mann, Verdi, Menotti, Sibe- 
lius ir estų kompozitorių kū-
nn2Vs' . , , _ . . i Tunto tėvų susirinkimas. Po

• Pial2*nu palydės estų pia- susirinkimo— tradicinė ka-
nistė Dagma Kokker. Į yutė

Prašome visus Bostono ir 
apylinkės lietuvius gausiai 
dalyvauti šiame koncerte. 
Taip pat norime priminti, 
kad bilietų bus galima gauti 
dar ir kasoje prie įėjimo.

B.J.S. Nemuno Tunto 
Tėvų Komitetas

Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus į visus pasaulio kraštus ir 

į Lietuvą.
Kartu yra

OLDŽIAUSLA SlUNiLMŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. 
PODAROGIFTS SKYRIUS

LF’ vajaus komitetas nuo
širdžiai sveikina naujus na
rius ir laukia kitų tautiečių 
prisidedant prie to bendro 
didžiulio visų lietuvių pini
ginio pastato.

Vajau* komitetą*

So. Bostone, 402 7th St., tre
čiame aukšte išnuomojamas ne
didelis butas. (13)

Išnuomojamas geras kamba 
rys So. Bostone, 328 E Street.

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
YVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mas*

TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Inžinierių aukos

Amerikos Lietuvių Inži-

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
390 YVest BROADVVAY, So. Boston, Mas*. 02127. 

TeL AN 8-8764C? fY/vr, I • r-, »
siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. iš tolimesnių Vietų 

centro valdvba ( šiais metais siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
„ i Pasaulio Lfetintu^JaU- <VAUUAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR

N« kovo j* d. iki Į»landi» 9 £Ongrlsuhr Prancūzi- KT-CALMA PIRKTI SAVIKAINA MOŠŲ ĮSTAIGOJE.

joje gyvenančiam ir sergan-' Taip pat Priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
čiam jau devintų dešimtį -nc-» Pav-» automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
metų einančiam inž. Emes- radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge- 
tui Galvanauskui.

PASINAUDOKITE
PROGA

RETA

d. kasdien Silver Cafe. 332 W. 
Broadu-av. So. Bostone. Mass.. 
bus galima nusipirkti velykiniu 
margučių.

Prašome pasinaudoti reta pro
ga. (14)

i «• A ZkL'f 11IIIUIIU XX A-1I

So. Bostone. 281 E SL, naujai J '
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ♦atremontuotas, 4 kambariai su 

visais patogumais, už $35 mėne
siui. Kreiptis ten pat į pirmąjį 
aukštą.

(U)

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur- < 
tą nuo visokių nelaimių. ; >

Parūpina visų rūšių draudi- ; 
mus AUTOMOBILIAMS.

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

Telefonas: 268-6030 <!

Dėl savininko amžiaus 
parduodama

SILVER CAFE 
su namu

liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus - į 332 Broadway, So. Bostone 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo Į v’eta* Kreiptis 1

i vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių - 
katalogų. PERSIUNČIAME PINIGUS

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MUSŲ (STAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS
GARANTUOTAS. žiedus, pepootalua
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., < ^79 VV. BROADVVAY

savininką.

::
::
h
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Ketvirtis & Co.
—J EI KR<Š— 

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai
<Upesting*i taisome laikrodžio-

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 YVASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

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

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti

Patvirtinta agentūra

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

FORD TRVCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
C0VENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
YVEST ROXBURY

SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649 

;seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*eeeeeeese ■

* _ _ _____ ___  ___j Draudžiame nuo polio, visv 
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- 

mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jaetire ef ttePeaee—Constable 

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. *

* Lipdau popierius ir taisau*
* viską, ką pataisyti reikia. J

Naudoju tik geriausią *
medžiagą. *

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

LAISVES VARPAS

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ' 
KULTCRIN* BADUO PROGRAMA j

Sekmadieniais 8-9 raL ryte 
FM Bangomis 105.7 mexacikh»
Iš WKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—F- VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON 18, MASS.

TsL JUniper 6-7209

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodam* tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visu* gatavus vaistus.

Jai reik vaistų — eikit | lietuvišką vaistiaą.

Ssv. Emanuel L. Rosengard, B. Beg. Pharm.

882 a W. Breadtray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6929
Nas 9 vaL ryt* iki 8 vaL vn išskyras šventadienius ir

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties YVLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
nų. Perduodama: Vėliausių 
panūumų 1 1znuų
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j 

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 
Sekmadieniais ir Šventadieniais

pagal susitarimg 
495 Columbia Road

Arti Upham’s C01 
Dorchester, Mi

[Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirergaa 
X RAY

taipgi pritaiko akinius
534 Broadvray,

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

TEL. AN 8-2711 
*Namai ir Ck»:
287 Concord Rd, Billerica,

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY i
Real Estate A Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mana. 

Office TsL AN 8-9948

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Bavieinkaa N. J. ALEKNA
S28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienom*

Stiklas Lan 
Vlaokie reikmenys

Reikmenys plamberiams 
Visokie geležies daiktai

1




