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63 - TIEJI METAI

Konsularinės sutarties 
šalininkų daugėja

Konsuliarinė sutartis su Sovietų Sąjunga, atrodo, 
gaus dviejų trečdalių senatorių pritarimą ir bus patvir
tinta.

Vyriausybė labai nori.; žurnalistas
kad konsuliarinė sutartis su 
Sovietų Sąjunga būtų pa- Otto Tolischus 
tvirtinta. Tam reikia dviejų . ... ..
trečdalių, tai yra mažiausia ^a>ano 24 d. Nev. ^oike 
67. senato narių pritarimo, mirė 75 m. amžiaus Otto 
Sutarčiai labai priešinosi se- Tolischus. gimęs Ski: vyte

lei. prie Rusnės, Šilutės aps. 
19C7 m. jis atvyko i JAV, 
nuo 1916 m. pradėjo laikraš
tininko darba. Nuo 1923 m.

| Kinijoje nukankino
{ministeri i

Kinijoje raudongvard ie
čių siautėjimas dar nesiliau
ja, nors ministeris pirminin
kas viešai kreipėsi i juos, ra
gindamas baigti tyčiotis iš 
senų komunistų. Jis savo 
kalboje paminėjo kuro mi
nisteri. kuri raudongvardie- 
čiai tardė 40 dienų ir kuris 
mirė jų tardomas.

Kantone raudongvardie- 
čiai puolė policijos būstinę, 
kuri buvo Mao priešininkų 
rankose, bet buvo atmušti 
kulkosvaidžių ugnimi. Yra 
nemažai aukų.nato respublikonų vadas 

Dirksenas, bet paskutiniuo
ju metu ir jis "suminkštė
jo“. Sutarties šalininkai kol 
kas via tikri, kad sutarti ..
rems 60 senatorių, bet jei ir lkl HUO m. jis diroo tai Lon- 
Dirksenas už ją balsuos, tai done. tai Berlyne, iš kur ji 
dar prisidės 10-12 balsų. hitlerini; kai ištrėmė. Nuo 

Prieš sutarti užsienio rei- 1941 m. jis buvo Ne\v York į 
kalų komisijoje liudijo ir A- Times ir Times t Londono) i apgaudinėjo (naudojo špar- 
merikos Lietuvių Tarybos korespondentas Japonijoje.! galkes, nusirašinėdavo ir J 
pirmininkas inž. Antanas: Vii mnlrdn !»• oo-vaminii

’i VENEZUELA

Venecueios ambasadorių- Rolando Salcedo Delima pa 
sirašo sutarti, kuri draudžia turėti ir naudoti atominius 
ginklus visoje Lietų Amerikoje. Tą sutarti jau pasira
šė 11 P. Amerikos valstv biu. kitos žada pasirašyti vėliau

Ten kelis menesius kalintas.
Išleistas sugrįžo į New Yor- 

pasirašyta ką if pagkirtas New York
Rudis. x

Sutartis buvo
1964 metais, bet vyriausvbė _. , , .. .
nedrįso jos pasiūlyti senatui Times ledakcijos naiiu. Cz 
tvirtinti, nes bijojo, kad ji sayo korespcjidencijas iš už
gali būti atmesta. ! sienio jis gavo Pulitzerio

Už sutartį šiomis dieno- premiją. Kolumbijos univer- 
mis pasisakė ir AFL-CIO sitetas už pasižymėjimą žur- 
vyriausia taryba. Tas taip; nalistikoje jį apdovanojo 
pat turės paveikti abejojan-: medaliu. Jis vra parašęs 3 
čius senatorius. ' knyga. itraUktas į

Sutarti patvirtinus ir so- wįo America, 
vietų konsulatus įsteigus, tu-j
rėsime dar daugiau šnipų.! \ elionis Vasario 16 proga 
kurie naudosis diplomatinės' savo vedamuosiuose šiltai 
neliečiamybės teisėmis. atsiliepdavo apie Lietuvą. 

Neabejotipa. kad į tuos į
konsulatus bus atsiųsta ir’ 
lietuvių tarnautojų, kuriems 
bu§ pavesta drumsti lietuvių į 
gyvenimą.

Sukamo atsisakė 
valdžios

Indonezijos prezidentas 
j prezidentas'Sukarto atsisa- 
; kė prezidento teisių ir pa- 
i reigų (prezidento titulą dar 
pasilaikė), jas perduodamas 

. ! ministeriui pirmininkui gen.
Praeitą penktadienį Bos- Suhartui. kai šis pažadėjęs 

tono apylinkės moterys la-; nekelti lam bylos dėl įsivėli- 
bai išsigando, sužinojusios. mo j 1955 m sąmokslą, 
kad iš Bridgevaterio. Mass.J ' ‘ ..
pataisos namu pabėgo Al-' . auodo. kad >į mėne- 
bert DeSaivo, kuris pats sa-! sb kada susirinks parlamen- 
ko. pasmaugęs 13 moterų/ tas’ Sparno netek,- n piezi-
Jis neseniai buvo nuteistas deI}to ?aid°. 11 -iarn lelkes 
iki gyvos galvos už piešimą įsėsti kaltinamųjų suolan 
ir mėginimą išprievartauti uz vaksD išdavimą, 
kelias moteris. Kartu su!
DeSaivo buvo pabėgę dai \ukmt ė 10 dėl 
du žmogžudžiai.

Visa policija buvo šukei- padavėjų
ta į kojas. DeSaivo. naktį; 
pernakvojęs buvusių jūri-; 
ninku namu lūsvie. šeštadie- ; ...
ni atėjo Lytine. Ma*..! u™- ™ P,a'Ie'uslos P^arnauti t- 
formų krautuvę ir paprašė

Moterų smaugikas 
jau pagautas

Nevv Yorke atėmė leidi
mą restoranui, kuriame bu-

leisti pakalbėti telefonu. Jis 
skambino savo advokatui 
Balley. Tarnautojas jį atpa-

ki juosmens nuogos padavė
jos. Savininkas padavė teis
mui skunda.

Restorano gynėjai nori iš-

Skandalas aviacijos
t

akademijoje b

Karo aviacijos akademi-j 
joje susekta, kad 50 kadetui

kt.) mokslo ir egzaminų; 
metu. Kadangi tai nesuderi-J 
narna su garbės taisyklėmis, • 
tai jau per 30 kadetų patys; 
pasitraukė iš akademijos.; 
Jeigu nepasitrauktų, tai tu-: 
rėtų stoti teisman, kuris, aiš
ku. smarkiai nubaustu.

1965 m. dėl tos pačios: 
priežasties iš akademijos bu-; 
vo pašalinti 109, o pernai! 
37 kadetai. Šiemet jau buvo 
pasišabnę 113.

Jacųueline Kennedienė sveikinasi su Maroko karalium, 
kuris, atvykęs į JAV. ir ją aplankė.

žino 11 kitu telefonu pa- aiškint:, kad konstitucija ga- 
skambino policijai, kuriai rantuojami žmogui pilną
DeSaivo pasidavė nesiprie-i laisvę ii joje nieko nesą pa
gindamas. sakyta, kad iam neleidžia-

Dabar šis smaugikas už-j ma nuogam vaikščioti... Ly- 
darytas Walpole kalėjime iri giai pornografinės literatū- 
laukia, kada bus sprendžia-' ros pldntojai nori remti tos 
ma jo apeliacija. i konstitucijos paragrafu, ku-

Kiti du pabėgę žmogžu- ris garantiioja žodžio laisvę, 
džiai patys sugrįžo, iš kur! Deja. teismas ne visada jų
buvo pabėgę.

Indijoj kongreso partija 
smarkiai pralaimėjo

ko net partijos vado, kelių ministerių.
-UMS19ĮU ‘sajrų j«p 3)uaiuvĮj«d feuinSnep hAO,s,E Snup 
O)ĮO)3U vlipvd OS3jSuO}į ŠĮipUJ ĮSniZpĮPA BJJĮBĮ «S!A

Indiją nuo pat nepriklau- Europoje siautė 
somybės pradžios valdė kon
greso partija, kuri paskuti- bai.SI* audra 

niajame parlamente turėjo
net 70U atstovu. Praeitą savaitę ten siau

tė baisi audra, kuri padarė 
Paskutiniuose rinkimuose! dideliu nuostolių Vokietijo- 

ši partija gavo dideli smūgį. je, Danijoje. Olandijoje,
Dar nėra suskaičiuoti visi Šveicarijoje. Yra ir žmonių 
balsai, bet jau aišku, kad auku 
partija turės daug mažiau 
atstovų. Tikimasi, kad vis 
dėlto dar bus jos narių dau
guma.
Rinkimuose pralaimėjo net; 

partijos pirmininkas Karna-; 
raj. partijos iždininkas ir 
keli ministeriai.

Paicell pasiliks 
kongrese

Kaip žinoma, kongresma-
nas iš Nevv Yorko Pavvell,------—
būdamas darbo ir švietimo! 
komiteto pirmininku, leido
lėšas reikalams, kurie nieko Triukšmas dėl ČIA 
bendra neturėjo su kongre-i 
so darbais. Dėl to jis buvo pašalpų 

suspenduotas, ir paskirtas 9.
asmenų (5 demokratu ir 4! Prezidentas Johnsona . .
respublikonų) komitetas, pritarė specialiai sudarytos metyti minas 1 Š Vietnamo 
kuris turėjo Pavvell bvla iš-j komisijos nuomonei, kuri upes pastebėjus, kad jomis 
natrrinėti ir savo nasiūlvmu’ sako> kad tikrai per 15 me- naudojasi plukdyti 1 Pietų 
pateikti konįesui tų ČIA rėmė pinigais įvai- Vietnamą karo reikmenims

; rias organizacijas ir kad ta ir kariams.
Komitetas vienu balsu nu

Vietname minavo
upes

JAV lėktuvai pradėjo

Indija yra federatyvinė' 
respublika, kurią sudaro 17; 
valstybių. Trijose valstybė-, 
se kongreso partija visai ne
įeis į valdžią (Karelos vals-j 
tybė j daugumą turi komu-' 
nistai), penkiose valstybėse ,
partija negavo turėtos dau-j Kongresmano Ponelio žmona, 
gumos. Į kuri su juo negyveno, bet vyras

Dabar vyriausybės priešą- S & laikė jo vadovauto darbo ir 
ky stovi Indira Gandi, bet, Svieiin,w komiteto tarnautoja su 
ar ji pasiliks (oje vietoje,! ^0,00tl alga. nors ji ten nieko 
dabar neaišku. Ji kaltina-1 ned«rbo. Tos algos ji negauda
ma dėl pralaimėjimo. Be
jos, kandidatais yra buvęs 
finansų ministeris Desai ir; 
krašto apsaugos ministeris;
Chavan. I

Pagal gyventojų skaičių 
Indija yra antroji mūsų že
mėje. Ji demokratinė vals-j 
tybė. visą laiką nesidėjusi 
nei į vieną bloką (komunis
tinį ar antikomunistinį), bet 
naudojasi didele Vakaių. 
ypač JAV, medžiagine pa-J 
lama ir Vakarų pagalbos. 
šaukėsi anuo metu kinams! 
pradėjus veržtis į kraštą.

vo: pasiimdavo ją pats kongres- 
manas.

, parama ’’padėjo daugeliui 
tarė Pavvellj palikti kongre-, toli matančiu ir drąsiu ame- 
se. bet išreikšti jam papeiki- rikiečių tarnauti savo tėvy- 
mą. Be to, jis turi grąžinti, nei pavojaus metu. kuris 
$40.000, kuriuos neteisėtai grėsė Amerikai ir laisvajam 
išleido, ir netenka vyresnis-j pasauliui".
kūmo teisės. Jeigu iki kovo; „ ,, , , . . , • 1 * * -i •13 d. jis neatvyks prisiekti! Sen- Robert Rennedy. ki- patrankos gal, siekti taiki 
ir būti papeiktas, tai kon- ^us spaudoje triukšmui

nranes Npw Yorko! ČIA lėšų davimo įvairioms gubernatoriui: kad S opcijoms. pareiškė, 
vieta vra vakuojanti. i ka<1 C!A v.'kdė vyriausybės 

i politika, kuria vedė 3 buvę 
Ką nutars kongresas, ku-, prezidentai (Trumanas. Ei- 

ris tą klausimą sprendžia’senhoweris ir Kennedy). 
trečiadienį, rašant šiuos žo-j
džius dar negalima pasaky-l Thomas .vn-man.
ti. I «V socialistų vadas, pate.- (ininklL k j|(? ; Cj.. .

' sina CTA parama JAV dar- ,-11 - • „ v.• i •.!•«•* \ f Odeles priešo legas. bet jampatvirtins, bininku veiklai Pietų Ame- , - *• •- •pavyko įssprusti iš apsupi-

(Juincy laivų statyklose 
pastatytas karo laivas Can- 
berra iš patrankų pradėjo 
apšaudyti š. Vietnamo gele
žinkeliu mazgus ir karo 
reikmenų sandėlius. Laivo 
patrankos gali siekti tail 

dėl nius 15 mylių nuo kranto.

Buvo apšaudytas š. Viet
namas ir iš patrankų, atga
bentu prie pat demilitari
zuotos zonos.

Praeitą savaitę į Cambo- 
diios pasieni buvo nuleistas 
didžiausias skaičius parašiu

Įvažiuoti be vizų.
bet ne iŠVaŽiUOti i ?*eW Orleans. U., dislnklo pro-

I kuroras Ji m (airnson sako turis 
Bulgarijos, čekoslovaki-j aiškiu jrodymii. kad prez. Ken- 

jos, Rytų Vokietijos, Veng-į nedy nužudymas buvo ne vie. 
rijos. Lenkijos ir Rumunijos; no Osvaldo darbas, bet visos 
piliečiai i Sovietų Sąjungą eilės sąmokslininku. Jis tą rei-
dabar gali įvažiuoti be vi-i kalą narpliojęs toliau, 
zų. bet Sovietijos piliečiai 
be vizų į tas valstybes išva
žiuoti negalės.

Jei kongresas 
komiteto pasiūlymą, tai bus. rikoje. 
jo istorijoje antras atsitiki-j p’ 
mas. kada kongresmanas y- ux e?

Miunchene nuteisė
3 žydų žudikus !

Olandijoje naciai į mir
ties stovyklas buvo išvežę 
94.39$ žydus, iš kurių gvvu 
beliko tik 1,072. Dabar

, x mo- Tai °Peraci.iai buvo su'į Miunchene teisė buv. gešta-
kardidatas 1 JAV traukta kelios dešimtys tūks- .)O 

1 prezidentus Goldwateris la- tančiu kariu. viršininką gen. Harste- 
rį, žydų departamento virši
ninką majorą Zepfą ir jo

ra papeikiamas. Pirmasis ... , , ., , m * 1 bai piktinasi, kad ČIA re- T> . • ,buvo kongr. Blanton, kuris. .• . . . .. , Partizanai is patrankų
papeiktas 1921 m. už Con-lmU?1 a,!!u ' or>a lzaci.las- apšamlė didėlę amerikiečių’sekretorių Slottkę. kurie lai- William Martin, prokuroras F 
gressional Recorde išspaus- ČIA atstovai aiškina, kad oro paiėgu stovyklą Da komi tų žudynių kaltiniu- chardo spccko. kuri' nužudė s 
dintą prieš darbininkus nu- ’ šios įstaigos parama daug Nanee. Sužeistų vra per 100. kais. Pirmasis nubaustas ka- slauge-( hicairoje. byloje. Jo by- 
kreiptą kalbą. Runoje buvo; kur padėjusi sulaikyti ko- Pataikė ir į kaimą, kur su- lėti 15 metų. antrasis 9, o la buvo pradėta nagrinėti Peori-

nauda; šias laisves išaiškina, pavartoti nešvankūs žodžiai, i munistų užmačias. griauta apie 100 namų. (trečias 5 metus.
1

jos m'este.

I
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Ar nc:ėtų Sovietų Sąjunga 
rizikuoti?

šis klausimas \Yashingto- 
ne dabar svarstomas labai 
atsargiai. Ji kelia pikti rusų 
kiniečių santykiai. Kaip ži
noma. rusai gabena per Ki
niją visokią pagalbą šiau
rės Yietnamui. o kiniečiai 
daro visokiu trukdvmu. Ka-

lūros kelias rusams būtu vie-i 
nintelis; logiškas kelias.

Bet jūros kelias i š. Yiet-i 
namo uostą Haiphongą eina 
per Tonkino Įlanką, kur. 
kaip aukščiau pasakyta, sto
vi Amerikos Septintasis lai
vynas. Taigi, ar drįstu rasai

dangi Rusijos geležinkelių gabenti Siaubs Yietnamui 
bėgiai yra kitokio pločio, ginklus pro tą laivyną? Ar 
negu Kinijos, todėl, atėjus Amerikos šarvuočiai nepa- 
rusų traukiniui prie Kinijos stotų jiems kelio? 
sienos, prekės turi būti per
krautos i kiniečiu vagonus.

Kai kurie Washingtono 
strategai galvoja, kad galė- 

Bet rusai skundžiasi, kad ši- tų atsitikti taip. kaip 1962 
toj vietoj jiems tyčia daro- metais atsitiko prie Kubos, 
mas trukdymas. Kiniečiai', Tada rusai buvo pradėję ga- 
dažnai teisinasi, kad nėra ’ benti Kubon pavojingus 
laisvų traukinių rusų gink- ginklus, bet kai Amerikos 
lams; o jeigu traukinių yra. karo laivynas pastojo jiems 
tai nėra darbininkų rusų kelią. Chruščiovas liepė sa-i 
siuntai perkrauti. j viskiams vežtis raketas ir'

Jeigu santykiai tarp Ru-į skraidomas bombas atgal, 
sijos ir Kinijos greitai nepa-Į Bet kiti \Yashingtono vy-* 
gerės arba dėl vidaus suirtP* rai mano. kad rusai galėtų į 
tės K i jos transportacija i rizikuoti ir plaukti su karo 
visiškai suirs, tai rusams! medžiaga tiesiai i Haiphon- 
teks ieškoti kitokio kelio i Š. Į go uostą. Ką tada darytų A-‘ 
Yietnamą. Lengviausias ke-j menko? laivynas? Skandin- 
lias jiems būtų jūromis, ši- tų nišų laivus? Bet tai reikš- 
tuo keliu jie naudojasi ir da-! tų karą su Sovietų Rusija, 
bar. bet kadangi jiems ten-! Prezidentas Johnsonas. ku
ka plaukti pro Amerikos ka-; ris siekia "draugiškų" san 
ro laiyvną. kuris saugoja Š.: tykių su Maskva, tokio inci 
Yietnamo pakraštį, tai jie dento tikrai nenorėtų, 
veža tik "nekaltą" medžią-į Kad to išvengtų, siūloma 
gą. Gi sunku- ginklai -Aan-! uždaryti Tonkino Įlanką įni
kai. lėktuvai, tiltų pantonai, , nomis ir visiems tą faktą pa- 
artilerija— gabenama gele- skelbti. Tokiu būdu kelias i

šiaurės Vietnamo prezidentas Ho Chi Minh (apačioj 
kairėj) prašė popiežių Paulio VI pavartoti savo Įtaką 
palenkti prez. Johnsoną tu-"ti karą Vietname.

šiuo metu ypatingai rūpimas' ria net ir vokiečiai, 
mintis: jis ragino susirūpin
ti archyvuose studiiuoti Lie- Kaip pradžioje minėta. J.
tuvos ūkine bei politinę me- Glemža savo pirmąją minti 
džiaga. leisti atitinkamus jau vykdo, nes netrukus po 
veikalus, paaiškino, kad to- minėjimo išsileido i tolimą 
kios medžiagos nemaža esą- kelionę Kiel miestan ir po 

! ma Kiel mieste, šiaurės Yo- H valandų per parą rausėsi 
į kietijoje Antra mintis: rei- anmyvuose, vartė is Lietu- 
I kia remti studijuojanti jau- vos savo laiku prisiųstuosius 
’nimą. ypač studentiją, rei-j leidinius. Savo sukakties 
! kia steigti stipendijas. J.• proga jis rastu parengė ke- 
1 Glemža pareiškė, kad tuo! bų minčių nuotrupas, —jos 

reikalu susitarta su Lietuvos skelbiamo.- atskirai. Pats

Naujausios

KNYGOS
BALADES, šitoj labai 

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

su sveikinimais DELFINO ŽENKLE, pre-Raud. Kryžium Yokietijoje. minėjimą 
tačiau reikia daugiau visuo- buvo Įrašytas Į magnetofono mijuotas romanas, parašė 
menės paramos, ir juo la
biau. kad tai minčiai prita-

juostas.
A. V.

ĖJAU KARTU SU KRAŠTO KŪRYBINE BANGA 

(J. Glemža savo 80 m. sukakties proga)

žinkeliu per Kiniją. Haiphongo uostą rusams bū-
Taigi \Yashingtone ir ke-- tų užtvertas ir nereikėtų jų .

liama? klausimas: ką rusai 
danių, jeigu jų santykiai su 
kiniečiais dar labiau pablo-

laivų šaudyti.
Bet tada atsiranda kitas

pavojus. Reikia atsiminti.
Jonas Glemža. kada jis 
turėjo '*>0 metu.

dar ne-

1 ir senyvas amžius liečia ne 
i mane. o ki^ Glemža. Bet 
tenka pasiduoti metiikai ir 
nenoromis susitaikyti su se
nio titulu.

Mesti ilgesni žvilgsni Į 
: praeiti dar nepasiruošiau.

Praeitis — dar atskilų 
rašyti knygą... E. Simonaitis svarbesniu įvykių ar laiko- 
iškėlė J. Glemžos, kaip Pie- tarpiu išgyvenimas, 
nooentro vadovo, nuopelnus*

Nejučiomis atėjo 80 me- ninkams prijungti prie savo 
tų. Nelaukiau., ir man atro-'gyvulių, iki praeis pavojus, 
do. lyg toks garbingas, bet Taip ir buvo padaryta, ir vė

liau visi gyvuliai iki vieno 
buvo yražinri valdžiai. To-

Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai. kaina...................$2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko
Radaudco poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški- 

. lauš poeto dovana. Kaina $5
BAISUSIS BIRŽELIS, ši-

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

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kių ryškių tų laikų atsimini
mų turėjome kiekvienas, ir 
jie padėjo krašto piliečius kaip juos pramatyti ir jų iš
jungti i organizuotą bend- vengti. Parašė med. dr. Me- 
ruomenę ir ugdyti pasitikę- nard M. Gertler. šiais lai- 
jimą žmogumi. Šis suartėji- kais. kada širdies susirgimai 
mas su kraštu ir žmonėmis taip paplitę, ši knyga visiem

getų ir kiniečiai jiems kelią' kad Tonkino Įlanka priklau- 
visai uždarytų? Ar norėtų so Kinijos jūrai, o Amerika 
rusai rizikuoti ir gabenti ka-j su Kinija nekariauja. Kaip 
ro medžiagą -avo laivais pro tada Kinija reaguotų, jeigu 
Amerikos ka.o laivyną, ku-- jos jūroje Amerika uždarytų

Yietr.amo paris saugoja 
kraštį?

\Vashingtono vyriausybė 
yra Įsitikinusi, sako "Wall 
Street Journal", kad rusa. 
šiaurės Yietnamo neapleis. 
Jie rems ji. kaip rėmė iki 
šiol. Jie turi stiprią aviaciją 
ir galėtų pagalbą siųsti oru. 
Bet kiniečiai galėtų neleisti 
ir rusu lėktuvams skraidyti

minomis kelią laivams? Ir 
kaip i toki Amerikos elgesį 
reaguotų Sovietų Sąjunga 

kitos pasaulio valstybės? 
Ar toks Amerikos elgesys 
neišprovokuotų pasaulinio 
karo?

”Wall Street -Journal", 
vienas iš geriausiai infor
muotu spaudos organų A- 
merikoie. sakosi turis žinių.

per savo žemę. Tada rusąnjs, kad Washingtono galvos
tektų skristi aplink Kiniją, 
Bet tai būtu ilgas ir rizikin
gas kelias. Taigi atrodo, kad

i .tuos klausimus dabar studi
juoja labai atsargiai.

S. M.

J. Glemžos 80 m. sukaktis
MINĖJIMAS. PORTFELIS IR NAUJOS KELIONĖS

Yokietijos lietuvių veikė
jų tarpe Jonas Glemža ski
riamas prie pačių judriausių.

Jis ; Berlyną nuvyko su 
raujuoju portfeliu, kuri J. 
Glemžai - sukaktuvininkui

; nepriklausomos Lietuvos lai
kais. Pieninės plito ne tiktai 
Didžiojoje, bet ir Mažojoje 
Lietuvojs. Glemža. anot Si
monaičio. su visa energija 
dirbo Vokietijos lietuvių 
bendruomenei. Šios valdy
bos pirm. -Jonas K. Valiūną 
stebėjosi Glemžos "jaunu
mu” — nors jam sukako 80 
metu. tačiau iis neatrodo vv-

ir Stuttgarte su dalininku 
vadovaująs sėkmingai staty
bos darbų firmai. Jis per 
skaitė visa krūva sveikinimu: 
bei telegramų.— nors Glem
ža gimtadieni mini sausio 
20 d., tačiau L. Enciklopedi
joje pažymėjus vasario 1 d.! 
data. kka dalis sveikinimu

?.Ian teko pergyventi tris 
karus ir daug revoliucijų ir 
kitokiu visuomeninių sukrė
timu. Įdomiausias laikotar
pis buvo tarp 1919-1940 me
tų.

Po I-jo pasaulinio karo ir 
revoliucijų sugrįžus Į jau 

s. nepriklausomą Lietuvą, teko 
tuoj įsijungti Į administra
cini darba. Karininkų ir ka
ro valdininku mobilizacijoje

mane visai Įtikino, kad šiuo 
pagrindu reikia eiti ir kraš
to visokeriopą ekonominį 

. darbą bei kultūrinimą vyk
dant ir kad krašto gyvento
jai sudaro patvarią ir atspa
ria kūrybinę medžiaga.

j resnis. kaip 60 m sulaukęs.> buvau pašauktas Į karo tar- 
Kun. A. Li.r.ga šildykite nvr,a< paliktas dirbti Tie- 
mus ir toliau (ir ta proga į-,

i teikė Glemžai kaip dovaną 
i didele žvakei. Mok. F. Skė-r.

1 rys — žmogus subręsta, 70 
metu sulaiką

. duoti lietuviškumą jaunajai 
karta; : - kaip ąžuols vo ]aįaj sunkios, nes aryven-

mus ii o..a « <ir ta proga Į-j kimo jr Maitinimo ministe
rijoje. kuri turėjo aprūpin
ti besitraukiančią iš Lietu- 
vos vokiečiu kariuomenę ir 

^varbu per-pe?įĮ.urjan^g Lietuvos ka
riuomenę. Darbo sąlygos bu-

reikalinga. Kaina....... $37 o.
VARPAS NR. 6. 168 psl. 

Jame Įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. Y. Sruogie
nės. H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina .................... $2.

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

LIETUVIŲ BELETRIS-

Neapsirikau ir iki naujos 
okupacijos — 1940 metų — 
ėjau kartu su krašto kūrybi
ne banga. Dirbau žemės ū- 
kyje. ir buvo pasiekti dideli 
laimėjimai, o lyginant pa
saulinės statistikos mastu — 
buvo ryški, nepaprastai di
delė žemės ūkio pažanga.
Lietuva buvo sėkmingai Į- 
jungiama i kultūrinio pasau
lio šeima. Buvo vykdomas TIKOS ANTOLOGIJA, II
moderniškas krašto gėrybių omas, redagavo Bernardas

suplaukė vėliau, tad 80 m.
apie porą 
sveikino?

sukantis užtruko 
savaičių... Kas 
Pirmoje eilėje raštu pasvei
kino Europ s lietuvių vysku
pas di. P. Brazys i Romoje). 
,LSD Partij* - Delegatūra,

! prof. Z. Ivinskis (Bonnoje). 
i visa eilė kitu asmenų, nažis- 
1 tarnų, bendradarbių Pacai 
i inž. Baublį, "visi džiaugėsi 

sukaktuvininko gyvumu, 
judrumu, visi linkėjo toliau 
dirbti, bet. rodos, niekas ne
palinkėjo ramaus gyvenimo 
vakaro"... Esą. tai nebuvęs 
susitarimas...

Žodžiu nasveikino PLB

1 drūts prie Nekaro kranto..."
J. Kaiiys: J. Glemžai nieką 
nepadarys lekaišto, jog jis 
nedirbę- tautos laisvei, ji 
dėl Lietuv, - laisvės kovoję 
caro laikai-.. Savo veikloje.! ’*TaiĮ Lietuva 
ypač su ju. Urbus Reutlin- ,aikota • 
geno \ vko. Taryboje, Glem-

nors ii slegia 80 metų našta.' padovanojo PLB Yokietijos ' okietijos Kr valdybos pir- 
Žiūrėk —Yienoje. Amster- Krašto Valdyba. Tai Įvyko; minmKas J. K. galiūnas, 

per J.dame ar Stokholme vyksta per J. Glemžos 80 m. am- 
koks tarptautinis socialistų žiaus sukakties paminėjimą, 
ar pr< f. sąjungų kongresas, ne taip seniai Įvykusi Bad 
ii- j. Glemža jau ten skuba. Cannstatt (Stuttgarto prie- 
Jis važinėja po Įvairius Vak. miestyje). Zuckerterg salė-
Yokietijos miestus, lanko 
archyvus. Tik 80 metų su
laukęs. jis per visą Vokieti
ja nuskubėjo traukiniu į to

je. Apie ta pagerbimą čia
' keletas žodžių:

Jį surengė bičiuliai J. Nor- 
kaitis. dr. P. Karvelis ir inž.

Įima ii Kiel miestą, kur esą- dr. M. Baublys, prisijungus 
ma iš Lietuvos savo laiku at- ir sukaktuvininko žmonai 
gabentu leidinių. Jis ten ty- Zinai Glemžienei. Susirinko 
rinėjo Lietuv os kooperaci- ligi 30 asmenų, atvykusių ne 
jos judėjimą ir reiškė nuo- tik iš Štutgarto ar jo a py Ii n-į 
monę. kad kam nors tektų kių. bet ir iš Baden Badeno, 
parengti specialų darbą. Memmingeno, Romuvos 
Praslinko dar savaitė, ir jau (Vasario 16 gimnazijos bei 
Glemža Stuttgarto aerodro- ios apylinkių), Miuncheno 
mc. sėdo i lėktuvą ir nuskri- ir iš kitur. Oficialiąją iškil- 
do i Vak. Berlyną dalyvau- mingų pietų dalį pravedė',

gimnazijos, evangelikų vai
du — mok. F. Skėrys, bičiu
lių vardu Jonas Norkaitis.1 
E. Simonaitis (M Lietuvos 
Tarybos vardu), dr. P. Kar
velis. sveikino du kunigai — 
A. Bunga (ateitininkai sen
draugiai) ir Stuttgarto lie
tuvių kapelionas kun. K. 
Senkus. Stuttgarto Bendruo
menės apylinkės pirm. K. 
šimanauskas. prekybininkas 
L. Dirsė, buvęs J. Glemžos 
bendradarbi- Vliko Y. Ta
ryboje (ji veikė Stuttgarto 
mieste 1957-1965). iš Miun
cheno — J. Kairys. Eltos D- 
jos atstovas ir buvęs bendra
darbis Reutlingene — Yyt. 
Alseika

paraošimas ir pasauliui pa- Brazdžioni* ir Benys Bab- 
tiekimas Buvo steigiamas au»ka«. 700 puslapių, kaina 

kt. 810. Knygoje yra 61 rašyto-prekybos laivynas ir
Žmonių gyvenimas vis leng- jo kūrybos pavyzdžiai

1S| - ... . . vėjo. nebuvo reikalo darbor gyventojams truko maisto.; .. . , ...i« ,r . . . , . jegu pertekliui ieškoti uzju-isį Mano ministras prof , j & . i j

1 tojams, o ypač miestelėnam? 
i ir blogesniu žemiu kaimo

za pas;zym.e ęs pareigingu
mu. kolegisk amu. sąžinin
gumu. Bu- -..tariama, nors 
teko dir : Įvairių pažiūrų 
asmenims. Gera Glemžos 
talkininkė buvusi jo žmona. 
Y. Alseika — prisiminė dar
bą su J. Glemža per ketve
rius su viršum metų. nurodė 
i vokiečių sukaktuvininkus, 
sausio mėr. sulaukusius 90 
ar 91 metu amžiaus (Aden- 
auer. Schacht), likėjo su
laukti 90 ir daugiau metų, 
"nors nemažos dalies čia e- 
sančių jau nebus gyvųjų tar
pe. ir čia kalbantį įskai
tant“....

Dr. P. Karvelis džiaugėsi 
buvusiu suta: imu ir didesnę 
savo sveikinimo dalį paver
tė aiškinimu apie naują lie
tuvių Yokietijoje organiza
ciją — Lietuvių Klubą. — 
kurio Įstatai buvo pasiųsti J 
Glemžai. Kal velio nuomone, 
Europos lietuviai našlaują, 
jiems reikia organizacijos, 
kurioje galėtų tartis, pasida
linti mintimis apie politinius 
ii- kt. klausimus. Dr. P. Kar
velis ne tik aiškino, bet ir 
ten pat paskaitė įstatus .pa
kvietė Įsirašyti nariais. Klu
bo tėvūnu išrinktas pats ini
ciatorius dr. P. Karvelis, se
niūnais — J. Glemža ir pre-

ti "Europa-Haus“ rengiamo inž. dr. M. Baublys, ilgame-i ^ai kurių kalbėtojų min- masis pasitarimas kviečia-
paskaitų ciklo apie Rytų- 
Vakaių konfliktą referatų 
serijoje

tis J. Glemžos - kaimynas, nuotrupos:
Bad Cannstatte, dabar Įsi-' Kur.. K. Senkus patyręs. 

t kūręs Ludwigsburgo mieste kad J. Glemža į-ųošiaji pą-

Kairvs savo
St.i

atsiminimuose 
mini ta sun-!

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa-

lyje vergų padėties kavos rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
plantacijose.

Pienocentras 1935 metais
Iždas buvo tuščias. Teko' but°.ūkio 

eiti rekvizicijų keliu, ir

159 pusi., kaina 82-
Už šį veikalą autorė 1961 

netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
ji Chicagoje yra susuktas

šeimos sąskrydi Klaipėdoje.
„ns- rv-z-.e,, i Suvažiavo keletą kartu dau-eiles metu vokiečiu rekvizi- ■ , i i. * t- •ciiu įvesti jas ir sa'vai lietu- ?'au- lwgu *?“v0.1?uk“‘ TaJP ____ ..------------------------

Rekvizi- i ?mon.^ mylej0 Jur« f.t0- filmas, kurio paveikslais pa- 
i i *• i - -i kiu džiaugsmu jos sieke, cijoms vykdvti buvo ieško- s J

Bet.

viškai vyriausybei
ieško

ma suprantamų būdų ir pir- istorija mėgsta zig-
miošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka-
moįe eilėje buvo siekiama, žagus ir nukrypimus. Tiesios m„s d0Tan’0ms. 
susipratimo su savivaldybė-1ir aiškios linijos pradeda
mis. kad būtų visiška visuo-i kreivezoti. atsiranda šešėliai (Keleivio adm. dar gali- 
meninė kontrolė. Čia nega-į H* tamsūs kampai, 
liu pagarbiai nepaminėti ki-Į šiame Lietuvos 
tu rekvizicijų Įstatymo auto- klausomybės laikotarpy jos kaina $2.) 
rių. lai buvo Žemės Ūkio kaimynuose pasireiškė nau-‘
Departamento dir. agr. prof. jų kelių bei sprendimų ieš

kojimas. Ta nauja valstybi
nė sistema .ėjo ne žmogaus

ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku- 
nepri- ris taip pat Įvairus ir įdomus,

Jonas Aleksa ir Vidaus Rei 
kalu min. teisininkas dir.
Zigmas Starkus. Jie abu sa- laisvės tobulinimo kryptimi, 
vo gyvenimą baigė Sibire. 0 žmogaus uniformavimo ir 

Palietis palengvėjo, kai unifikacijos kryptimi. Lie-Į 
liepos mėn pabaigoje iš tuva irgi buvo neigiamai pa-
JAY į Liepoją atėjo riebalų 
miltu, cukrau? transportas. 
Valdininkai ir tarnautojai 
jau kurį laiką nebuvo gavę 
algų ir tada gavo taukų, mil
tų. Frontuose ėjo karas, pa
sienyje su Vilnija veikė pe- 
oviakai. pradėjo slinkti ber
montininkai. Ryškiai prisi
menu. kiek mūsų ūkininkai 
buvo persiėmę valstybingu
mo idėja.

Vieną vakarą skambina 
iš Raseinių Surinkimo Komi
teto vedėjas VI. Narbutas ir 
praneša, kad laukiama ber

liesta. Kūrybinės jėgos bu
vo skaldomos Sulaukta 
naujos okupacijos...

Geri
žodynai

Anglų-lietuvių kalbos žo-
t, . , . c, dyna«, v. Baravyko, apie
Kraštą dengia tamsa. Su 30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
—...... ................ j^ina ........ ............... $6.Q0.emigracijos banga teko pa

sitraukti iš tėvynės ir apsi
gyventi Vak. Vokietijoje. Lietuvių-anglų kalbų žo-
Čia Įsijungiau į tremtinių or- dyn«», redagavo Karsavi- 
ganizacijų darbą, o per pa- naitė ir šlapoberskis. apie 
staruosius eilę metų — į lie- 27,000 žodžių. 511 psl., kai- 
tuvių bendruomenės darbus
Dar turiu norų — parinkti, 
archyvuose medžiagos Lie-

na — $5.00.
Lietuviikai angliikat io-

d Viliaus Peteraičio, II tuvos ūkimais ir kultūriniais , , oa Aaaklausimai* o tain nat darbu *ai^a’ daugiau Kaip 30,000 
Klausimais, o laip pai narou _cl u_;__ a,.

kybininkas L. Dirsė. (Pir- montininkų, o rekvizuotų

mas Štutgarte kovo 5 d.).
gyvulių banda per 130 štu- 
kų. Ką daryti? Pasitariau

Savo padėkos žodyje Jo- su bendradarbiais ir pasiū- 
nas Glemža iškili

prisidėti prie lietuviškosios 
bendruomenės stiprinimo 
bei lietuviškosios moksleivi
jos rėmimo organizavimo. 
Stuttgart — Bad Cannstatt

žodžių, 586 psl., kaina $7.00.
Dabartini* lietuvių kalbos 

aodynaa, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt-, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl.,
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS galėjo pagelbėti. Vasario 7 
d., po pamaldų šv. Antano 
bažnyčioje, buvo palaido-

Šventėme nepriklausomybės spinduliu gyvena dar apie tas Holy Sepulchre kapinė- 
du trys šimtai tautiečių, visi se. Paliko tėvus Sofiją ir A- 
kiti 20 tūkstančių yra išsi- dolfą Vasiulius ir aštuonio- 
skirstę po plačius ir tolimus likmetė sesutę Dalią.

sukaktį

Į 49-sios Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo su
kakties minėjimą Cobo Hali 
rūmuose susirinko apie 600 
žmonių. Oficialioji progra
mos dalis buvo atlikta taip, 
kaip numatyta (prieš treje
tą savaičių Keleivyje tą pro
gramą buvau paskelbęs).

Du svarbiausi minėjimo 
momentai bu”o dviejų Įžy
mių vyrų karnos. Pirmasis, 
kurio žodžiai dabar daug 
reiškia ir milionams ameri
kiečių ir kitataučių, buvo se
natorius Robert P. Griffin. 
Jis ūžti ūko apie 17 minučių. 
Prisipažino. kad naudojęsis 
pirmaeilėmis enciklopedijo-

pnemiescius.
Paskutinių laiku dėmesį į 

sukėlė Įdomus pirkinys: vie
na nekilnojamojo turto par
davimo bendrovė pasiūlė 
1150 akrų plotą, turintį ke
lių šimtu jardų bendrą ribą 
su jaunimo stovykla Daina
va. Tas milžiniškas plotas y- 
ra tiesiai i pietus nuo Daina
vos, taigi jo rytinė riba yra 
už 5 myliu nuo Manchester, 
Mich., ir už apie 60 mylių 
nuo Detroito pakraščio. Det- 
roitišikams, kaip ir Dainava, 
parduodama žemė automo- 
bilium lengvai pasiekiama 
per 70-90 minučių, nesvarbu 
iš kurios Detroito vietos 
(stebuklus daro greitkeliai).

Nelinksmas J. Kudžiaus 

gimtadienis

NEWARK, N.J.

Gražiai paminėjome 

didelę šventę

Dar prieš vasario 
Nevv Jersey gubernatorius ir 
Nevvaiko majoras pasirašė 
raštus, skelbiančius vasario 
16-ją Lietuvos nepriklauso
mybės diena Majoro pa
tvarkymu prie miesto rūmų

musų

16-ją

pierius. Jai įžangą parašė reikia pradėti nuo savęs. 
Lietuvos atstovas Juozas Apžvelgęs Lietuvos istorijos 

as. svarbesnius įvykius, Truax
a parašyta sklandžia savo kalbą baigė, linkėda- 

kalba. Ji labai geras šaltinis mas lietuviams nenusiminti 
greitai susipažinti su Lietu- ir nenustoti vilties, kad jų 
vos istorija tiems, kurie ne- troškimai issipildys. 
moka lietuvių kalbos. Reikė- Lietuviškai kalbėjo Vliko 
tų. kad ji butų visų miestų ir( vicepirmininkas dr. Bronius 
universitetų bibliotekose. , Nemickas.

„ Reikia pasakyti, kad L. 
B-nės radijo, programos ve
dėjas Henrikas Savickas per 
kelias savaites, net ir anglų 
kalba, skelbė minėjimą ir 
gražių minčių paskleidė Va
sario 16-sios proga.

Kipras Tautkus

Jos autorius ir leidėjas la-{ _ , . _. , . .
bai pagirtini, kad jų pastan-į Paskutinėje dalyje Viltės 

Juozas Rudžius Amen- buvo iškabinta didelė iška- gomis turime šitokią vertin-Į Puzinlenės \adovaujamo so- 
kon atvažiavo 1910 metais, i ba su užrašu: 49th Anni . er- i za knm. i pM ^buno Žilvinas su

sai? of Lithuanian Indepen- Dana restorano savinin- P]ai -P380110
dence 1918-1967 ir Lietuvos kas Y. Pitkunigis visus ma-< Uolotą lietuviškų šokių.

priėmė ir pavaišino.
vadova-

o muz. Alg. Kacanauskas.

Keleivį skaito nuo pat pra
džios. Skaito ir daugiau laik- oence įHis-iyn/ ir Lietuvos xa> 
raščiu, o taipgi knygas. Pri-’ trispalvė aukštai iškelta pie- ’oniai 
klauso LSS 116 kuopai. Dau-Į vėsavo per 3 dienas, 
geli metu atidirbęs GM Gubernatoriaus prokla

Vakarui sklandžiai

Chevrolet 
dabar jau

Div. fabrikuose. macijos nuorašai
aštuonerius me-; siųsti spaudai.

tus vr? pensijoje. Trumpai: 
J. Rudžiui š. m. vasario 15 
d. suėjo 76-ri metai.

buvo pa
sakingas A. S. Trečiokas

dienraštis Newark Evening 
News porą dienų prieš mi
nėjimą išspausdino 

į straipsnį, kuriame duoda
ilgą PHiLADELPHIA, PA.

ST. PETERSBURG, FLA.

Ir mes minėjome

Ir mes nepamiršome pa
minėti Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
ties. Tai atlikome vasario 12 
dieną. Viso tabo aukų sudė
ta $339, Lietuvių klubo tos 
dienos peln-įę, $175.42. taigi 
viso labo $514.42.

Dr. D. Jasaitis iš Tampos

_ t straipsni. Kuriame ciuooa iš
Bu\o laikai, kad -Juozas* traukv įg gubernatoriaus ras

Teisininkas Jonas A. Stik- 
liorius perskaitė rezoliuciją 
prezidentui Johnsonui, kuri 
buvo vienu balsu priimta.

Aukų buvo surinkta apie 
Į $1,800. Minėjimą aprašė,
1 vietos laikraščiai The Phila-’
delphia Inųuire ir The Eve- Pasakė turiningą kalbą.

J. V-nasNepaprastas Vasario 16 d. į ning Bulletin. 
minėjimas. Kaltą parakė 3' 

nų gyventoju majoras 
James H. Tate. Kalbėjo gu-
-------- torius ___
Shafer, valstybės sekreto

rius Craig Truax

mis, kalbai ruošdamasis. Už- 1S Runos Detroito vietos gįmtadieni gražiai 
tat n paša etaugteisy e* (stebuklus daro greitkeliai). Javo, pasilinksmindamas su
laisvės metais (rėmėsi net Perkant visą žemės plotą. savo senuos nariais, su drau- iaiSVės ir nepriklausomybės T™ . R , p
statistikomis) ir daug karčių vienas akras kainuotų apie Sai®- Paskutinius sesenus į troškimas lietuvių tautoje 1 ym - .
žodžių nepagailėjo Lietuvos 390 dol. (tiksliai 304 dol.). ^e.tus gimta?ieniai, Į tebėra labai stipins. Išspaus-
okupantams. Užtikrino, kad Bet pardavėjai sutiktų par- (Jz^ugsmo jau nebeteikia., djno ir visą minėjimo pro-
Lietuvos atžvilgiu JAV no- duoti ir 910 a.,rų plotą, at-! Mat, 1961 m. v asai įo 11 d., 'v • , iH paštoitibir skyrė kitoje kelio pusėje ge- mirė jo mylimiausias brolis « Minėjimas huv0 \ - o 16 mmej.mas bu-j
sikeisianti. ir citavo savo pa-į riaušių ariamų ir pasėliams ™12 <1. Kadangi tokius minėji- salelė ku^
šnekesio su Douglas McAr- naudingų plotų, kuri gali nu- - e- - IM- t *9 mus rengia ir kitos netoli-: atiilankė 8u0 žmoniu/ 
thur II 1967 m-vasario 6 dj P15^1 ūkininkai. Tuomet reikalų rėmėjas. ta ! mos lietuviu kolonijos ir ka- u- ‘ i-- td •
svarbesnes vietas. Tik nei! kaina kiek sumažėja, už ak- laidotuves jvyko kaip tik va- dangi susįsjekimas buv0 č^ej ą.p\a< feJO \B pir‘ 
vienu žodžiu jis neprisiminė’ rą bereikėtų mokėti tik apie sano la d., kai Juozas sven- gunkus dėl sniegO) tai iš kai_į mininna> uiz Juozas Ai (lys. 
JAV konsuliarinės sutarties 288 dol. Terėnas vra tiesiog te i O-tą gimta įem. į myninių vietovių šiame mi- ?
su sovietais pasirašymo, nesi žavingas: kalneliai, miške-' j Rudžius šiuo laiku turi į nėjime negalėjo dalyvauti. '/'j'.' uirn,^ į, "L’
žinojo, kad tai yra priešin-*• Hai 60 akrų žuvingas eze- dar vieną rūpestį. Kovo 9 d.| Betgi vietinių galėjo būtij
ga mūsų interesams (gi šen. ! nukstis. Aišku, yra ir tiki o jig j provįdence ligoni-! daugiau. ! <udaina^ M ‘ ?ambū.l
Griffin su eile kitų jaunų kimsyno, pelkių, šaltinių. operacijai. Nors operaci-j *uku srknkta $314.25.! rį0 Chorac kuriam vadovau- 
respublikonų va tos sutar-i Žemę nupirkus bent 3-4 sim- ja nebus sunkj ar pavojinga.! Minėjimui vadovavo Ne\v ;a ilgametis idealistas muzi- 
ties šalininkas). _ , tam lietuvių, mtų dar ir ge- bet linksmumo Juozas neras, Jersey Alto pirm. inž. Va- ka= Leoną? Kaulinis

Algirdas Kasulaitis. krikš- lcka problema ją išsidalinti. koj viskas bus praėję. Tai ir, lentinas Melinis. Jis perskai- invokaciją-maldą' prakei-
Detroite susidomėjimas linkiu Juozui operacijai ge-! tė ir rezoliuciją, kuri buvo'kiančia ru‘sįškąjĮ komunisti- 

pirkiriu yra didelis. Išleisti rai pakelti ir greitai į savo vienu balsu priimta ir bus ni imperializmą ir prašan-
žemės gabaliukui tūkstantį namučius laimingesniam su- pasiųsta pr^identui. valsty- čią Dievo pa]aimos tiek pa-

. ... ardu — jau ne vienas galvo- grįžti! t sekietoiiui, ambasado-1 Vgį^t(,jg tėvynėje tiek išei-
mų. ragindamas remti poli-, • Rai gni ištirps> kai ~ -------- -— J
tino paitijas, lemti liteia-- jjdžius. tai lėksime visi žiū-

čionių demokratų s-gos pir
mininkas, savo 42 minučių 
kalboje palietė daugeli mū
sų kovos už laisvę uždavi- 

i. ragindama
remti litera

tus. lituanistines mokyklas, 
lietuviškas parapijas. Ragi-

rėti i pirkim iš arčiau.

paminė- t0 jr žinių - Lietuvos istori- 
jos. Laikraštis pažymi, kad

Sirgo J. Palionis

riui Goldbergui. New Jersey 
senatoriams 
ir spaudai

Prof. d r. J. J. Stukas pel
no dėti daugiau darbo ir au-i Bėjo, planus turi ir infor- Kitas veiklus LSS 116 kp.’ skajtė gubernatoriaus ir ma
kos už laisvę. Ragino nepa 
miršti paties didžiausio pa-

macijas sudomintiems tei- naiys ir dažnai valdybos na-

Maloni naujiena 
knygų miege j amsir

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatam Foadae yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norodamas, kad tos knygos grei- 

papKstų mūsų visuomenės tarpe, nutarėčiau

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. čia įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kaina buvo $5.50, dabar........................ $2.00.

II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $<.00, dabar ....................... $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $2 00.

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai „pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar ........................  $2.00.

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis. 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar .............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų. 

ĮSIGYKITE S1AS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

636 Broaduray, So. Boston, Mass. 02127

vijoje lietuviams sulaukti 
kongresmanam Lietuvos iš’^svinimo, skaitė

Šv. Jurgio parapijos kleb. 
prel. dr. V. Martusevičius.

Pirm. J. Ardžiui pakvie
tus toliau minėjimui vado
vauti žvmuji adv. Stanlev 
F. Manku, prasidėjo minėji
mo pagrirdinė dalis. Noriu 
pastebėti, kad adv. S. Man- 
kus via labai gerąs kalbėto-! 
jas. Jam pritiktu sėdėti JAVl 
atstovu rūmuose ar senate. 
Jis kiekviena kalbėtoją lie-j 
tuviškai ir angliškai prista-Į 
tė minėjimo dalyviams. Sa
vo kalboje jis pasakė, kad 
Ameriką sukūrė politiniai e- 
migrantai. čia atvykę, bėg
dami nuo visokių persekio
jimų. ”Mes nepaliausime 
kovoje dėl savo tėvu ir pro
tėviu žemės — Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės, 
nors ta kova ir ilgai užsitęs
tu!“ -Jis pasidžiaugė, kad 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, apjungęs 
visus politinius sambūrius, 
veikia visame pasaulyje.

Didelio dėmesio susilau
kė Philadelphiios majoro 
James H. Tate kalba. Susto
jusi publika ilgai jam plojo, 

prof. W. Ziegler ir keli kiti j Ji? prisiminė esąs ketvirtos

joro proklamacijas. Kong- 
resmaras Peter W. Rodino 
buvo automobilio sužeistas

kia Jonas Ratnikas, 1531 rys, irgi ilgametis Keleivio 
vyzdžio—partizanų, miško May St.. Dearbo:n, Mich., skaitytojas, Jurgis Palionis 
brolių kraujo aukos. Kvietė; 48124. tel. LO 2-2137. Jis taip pat šią žiemą turėjo todėl negalėjo dalyvauti. Jo 
liudyti nemirštančios lietu-! yra ryšininkas tarp pardavė- nemalonumų, su sveikata. Į kalbą perskaitė jo sekreto- 
vybės grožį, aukotis, ir mūsų jų ir būsimų pirkėjų. Čia Pajutęs krūtinėje skausmus* nūs.’lnvokacija sukalbėki 
liudijimas, mūsų auka bū-j rašantis asmeniškai yra šių sniego kalnus bekasinėda-1 kun p .Totoraitis. Pa<*rindi- 
sianti tikrai vainikuota lai-j žemė? plotų pirkimo šalinin- mas. Jurgis kreipėsi į gvdv- njs kalbėtoias buvo Vliko 
mėjimu. A. Kasulaičio kal-jkų pusėje. Kas žino. gal ir toją. Padarius elektro-kordi- Į vaidybos buvęs vicepirmi-
ba 15 kartų buvo pertrauk
ta plojimais.

Minėjimą atidarė Dloco 
pirm. dr. Kazys Karvelis, o'bas uždrausti... 
programai vadovavo dr.
Kęstutis Keblvs. Garbės pre
zidiume. be iškilių lietuvių, 
buvo ir Detroito miesto bur
mistro atstovas Peter McGil- 
berry, kuris irgi trumpai kal
bėjo.

Meninėj progiamoj Bar-

tikrai neužilgo turėsime Dėt- ograma. jis buvo pasiųstas i ninka;: 
roito lietuvių kaimą, kuria- Grace ligoninę. Ten buvo ti- 
me galėsime ir svetimas kai- riamas. tikrinamas ir ilsėjosi 

ištisa? 11 dienų. Dabar jau 
yra namie ir su žmona Tek
le (taip pat socialdemokra
tu veiklia nare) laimingai 
leidžia pensininkų dienas.
Tikiu, kad Jurgis jau tikrai 
bus sustiprėjęs, ir viliuosi,

1938 m. rugsėjo 9 d.! kad neužilgo pasimatysime 
Pradžios mo- LSS 116 kuopos susirinki-

Mirė jaunas architektas

Po ilgos sunkios ligos š 
m. vasario 5 d. mirė Vilius 
Vasiulis. Velionis buvo gi 
męs

"uose. Pradžios mo-
bara J saite paskambino po-į kyk]a baigęs Ingolstadte, me. 
rą M. K.^Čiurlionio kūrinių.’Vokietijoje. Detroite išėjęs

vidurini mokslą, 1964 m. Praio atsiliept Simonavičiuco Vinco Kudirkos vardo Ii-j 
tuanistinės mokyklos moki-j baigė Detroito(katalikų)! 
nės. vadovaujamos Rimgai-į uriver?įtetą ir gavo archi- šeduviškė Leonora Simo-

Stasys Lūšys. 
Pirmininką? padėkojo vi

siems (suminėdamas asme- 
ris). kurie prisidėio prie šio 
minėjimo surengimo, ir au
kotojams.

Susipažino su dr. J. J. Stuko

> ’ knyfa

Vasario 18 d Dana res
torane buvo susipažinimo su 
dr. J. J. Stuko anglų kalba 
parašyta knyga ”Awakening 
Lithuania“ vakaras. Jame 
dalyvavo apie 100 asmenų.

lės Zotovienės ir akordeonu tek(0 diplomą. Vos pusant- navičiūtė paieško savo ketu- tet^kkfna< (b?3RU J^Sen- 
padirbęs vienoje: rin broliu, prieš pirmą pas.i kiet. administra'torius' proč 

A. D’Amato. prof. F. Scott,

palydimos Algirdo Pesio, 
pašoko Šustą bei Kepurinį.
Meninė programa, nors ir 
trumpa, paliko gerą įspūdį.

Minėjimas buvo užbaig
tas Tautos himnu. Dar sku- atsikėlė (pirmoji 
bėjome prie rotušes vėliavos Į galvoje velioniui 
nuleisti, bet jau radome ją pada,\ta 1961 m.) 
nuleista.

s'

rų metų
architektūrinėje firmoje, tu-1 karą emigravusiu i Ameri- 
rėjo gulti į ligoninę sunkiai ką: Izidoriaus, Alekso, Pra- 
galvos operacijai ir po dau- no ir Benedikto. Ji dar turi iš New Jersev ir New Yorko

operacija adresą: 9556 Ookland St., 
jau buvo Detroit, Mich. (Dabar tenai 

vra šimtaprocentinis juodu- 
Velionis Detroite buvo kvartalas, o prieš 3040 

plačiai pažįstamas. Veikė mehĮ buvo vien lietuvi!} įs?- 
ateitininkuose ir studentų venamal.^Jej dar gyvi patys 
sąjungoje. Laidotuvės buvo Simonavičiai. o jei jų nebė- 

, labai graudžios, su daugybe ra\^ai valkai ar draugai, ar 
Turbūt jokiame JAV verkiančiu žmonių. Visi gai-1 Pazista.Tni prašomi pranešti: 

mieste lietuviai nėra taip iš- Įėjo vos gyvenimą pradėju- Dėdjurgiui, 8251 Clover- 
siskirstę, kaip Detroite. Iš-i šio jaunuolio-kankinio. ku- ^awn Avė.. Detroit. Mich. 
skyrus šv. Antano bažnyčios riam nė moderniausios 48204. arba tel. WE 4-9612 
rajoną, kuriamo, gal mylios dicinos priemonės nieki

Proga įkurti lietuvių 

koloniją

4

me-. 
nieko ne- Alfontas N*kaa

kartos amerikietis, kilęs iš 
tėvu airiu. "Laisvu mvlintie- 
ii žmonės visur tiki ir mel
džiasi. kad Lietuvos laisvė 
būtų atstatyta“, iis pareiš
kė. "Amerikiečiai, kaip ir 
lietuviai, mvli laisve ir ne-

universitete Tarptautinio 
prekybos instituto direkto
rius ir profesorius). Buvo 
nemažai ir jaunesniosios 
kartos žmonių.

Dr. J. J. Stuko knygą iš- kenčia bet kokios rūšies ti- 
leido Florham Press, Ine.,, ronijos“, kalbėjo majoras. 
Madison, N. J., Kazio Šipai-! Pennsvlvaniios valstybės 
los iš Hillside, N. J. lėšomis, sekr. Craig Truax savo kal-Į 
Knyga yra 187 psl . įrišta į boję pareiškė, kad ”Amen-Į 
žalios spalvos kietus apda- kos tragedija vra ta, kad, 

irus. pagražinta dailininko daugelis nori užmiršti savol 
| Jono Subačiaus, geras po-, kilme“. Kalbant apie laisvę,

,.:kg
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

! Chicagiškiai turbūt ge
riau žino, kokie demokratai 
yra tame klube susispietę ir 

Šiauliuose trys moterys ką jie ten veikia. B. Kubi- 
buvo teisiamos už pasisavi- liaus vadovaujami. Gal jie 

mu”. ' informuotų apie

Tr”~ moterys išaikvojo 

_ 5.000 r bliu

nimą 35.000 rublių iš siau 
lių autobusų-taksomoiu! u vi
kio. Vyriausia buhalterė, 
mašinų eismo skirstytoja ir 
konduktorė per maždaug 
pusketvirtų metų "nukombi- 
navusios“ tokią sumą iš t 
valstvbinės susisiekimo i- nas

tai visuomenę.

Mums atrodo, kad šis da
bar raudonojo vyskupo Ku
biliaus vadovaujamas klu- 

atstovauja ne lietuvių.
staigos. Buhalterė buvusi bet komunistų daugumai... 
jau nebe naujokė, 1954 me-, 
u..s už tokius pačius daly
kus bausta. Dabar sudeginu
si d*Jli dokumentų ir pabė
gusi. apsigyvenusi Kaune Vasario 16-sios minėjimas 
kita pavarde, apsirūpinusi 
ii- kitu pasu. Bausmė — 15 j 
metu kalėiimo ir tuno kon-

WORCESTER, MASS.

Tai Įvyko vasario 19 d. L. 
Piliečių Klubo salėje, kur

f iskavimas. Kitoms bendri- •' susirinko per 300 vietos lie- 
ninkėms paskirtosios baus- tuvių. į

mes nenurodytos. Spaudoj, Karo veteranai ir skautai 
pažymėta, kad ir jos gavoijne^ vėliavas, susikaupimo 
pemytag * u»mes . minute buvo pagerbti ir.iru-

. šieji dėl Lietuvos laisvės.
Tokių aukštų bausmės iškilus lietuvių dainininkas 

normų už turtinius nusikal- Robertas Jakutis sugiedojo 
timus kitur nepraktikuoja- himnus, Marry Lynch paly- 
ma. Sovietų S-goj tokiom pianinu.
bausmės yra teroro priemo-
nė. liudijanti valdžios beje- Pirmutinis kalbėtojas bu-
giškumą kovoje su nusikal
timais. (Elta)

vo dr. Petras Vileišis is Wa- 
terbury. Conn. Jis kalbėjo 
ugningai, net pats ašaroda
mas, bet kartojosi, ir ilgai 
jo kalba užtruko.

Antrasis kalbėjo kongres- 
Vasario 11-13 d. Vilniuje manas Harold D. Donahue, 

lankėsi lenkų ambasados 0 P° 3° Mass,senatorius \ y- 
Maskvoje pareigūnai ir at- tautas Pigagą.
vežė lenkų komunistų parti- Miesto majoras Joseph 
jos ("Liaudies vienybės Gasdin perskaitė savo de- 
fronto“) medalius vilniš- klaraciją.
kiams kultūriniu santykiu .
su Lenkija puoselėtojams:! Adv. Richardas Sarapas 
J. Žiugždai, lenkiško dien- Pel?kalt? dvi rezoliucijas, 
rašei oredaktoriui L. Roz. | 1™™s neriu balsu buvo pn- 
mano\vicziui. lenkiško an- lmtos-
samblio dirigentui F. Ko- į Trumpas kalbas pasakė 
\vale,vskiui, rašytojams J. šv. Kazimiero parapijos kle- 
Ma. nnkevičiui, A. Žukaus- Į bonas kun. Jonas Jutkevi- 
k' r kit'ems. Turėjo pro- čius ir distrikto prokuroras 
g , a. eikšti Vilniuje e-1 VVilliam Buckely.
santi.' L, 3R uz "io veika- Telegiam and Gazel
ių m.msienja: tarp svečius i vienas redaktorju Donakl 

,e?Xdn įdėjusių buvo n- „ John?OR buv0 nlaloniau. 
LTSR užsienio reikalų mi- ?iaf ,. matvti

nistro padėjėjas R \ r;,--... , žista {
kas . Šiaip jau tos ministe- c 1 -

Lenkų medaliai

rijos“ veiklos Vilniuje nie
kas nežino.

(Elta)

Ką kiti rašo
KOKIŲ DEMOKRATŲ

TAS KLUBAS?

gyvenimą. Jis pagyrė lietu
vius už tai, kad jie daug pa
dėjo Worcesterio miesto 
kultūrą keldami ir jį gražin
dami savo pastatais —baž
nyčių. Lietuviu klubo ir kt.•r £ *-
Jis pagyrė ir savo štabo na
rtus lietuvius Juozą Keblins- 
ką, Povilą Šimkų (neseniai 
mirė 36 m. amž.), Edmundą 
Vašką. Jon^ Bartkevičių li
kt. Tai geras kalbėtojas: jis 
kalbėjo trumpai, bet pasakė 
daug.

Vilnies vasario 17 d. lai-i ,, , . . o , ,, , . Kalbos tęsėsi 3 valandas,dos angliškoje dalvje yra . . ?
paskelbtas -Lietuviu demo- t0(te‘ P"es, Pa
kratų socialinio klubo" nu.l dalis daįyių .sėjo namo.
tanmar konsuliannes su- , ®, ., .• . • i o -ko dainuoti nuvargusiemst<. ties su >-■ /lėtų S-ga rei- , , . • , . .. .kalu. Nutarime senato už- k>aWtojams, bet jis pajėgė 

. . -ii, •. . • juos sužavėti savo lietuvis-sienio reikalu komitetas in- ? . , .- • ‘ i j » -i komis damomis ir operų an-formuojamas. kad Amerikos . .
Lietuvių Taiybos pirm. A. Jornks-
Rudis, kinis vasario 17 d. 
liudijo prieš sutarti, atsto
vauja mažumai lietuvių, kad

Charlles ir Eran Collins (iš Maldeno. Mass.) su 8 vai
kais apleidžia savu namus ir išvažiuoja Į Braziliją. kur 
dirbs neturtingųjų tarpe, stengdamasis jiems padėti.

,. .i. .

Iš praeities į dabartį

llT’inf 1 ’

Ekskursija į Lietuvą
visokeriopo išnaudojimo, c.
Visiems laisviems lietuviam 
pirmoje eilėje turėtų rūpėti 
Lietuvos respublikos atsta- 

i tymas“.
J Gubernatoriaus prokla- Yra su&idariusios grupės, kurios vyksta j Lietuvą šiais 
į mafiją perskaitė Salvanija metais birželio 7, liepos 13 ir rugpiūčio 2 dienomis. 

Gedvilaitė. Priimtoje rezo-Į ... _ . .. . . .. . x .
liucijoje tarp kitko griežtai Jel k“ norelų P™U“"S“ Pr'e »■<* s™P'u. patart.n. regi.1- 
pasisakoma prieš konsulia- • ruoti> “ ank#to’ nes grupių dydu yra ribotas. Gyvenantieji
nnę sutrų.

LAWRENCE, MASS.

Gražiai paminėjome 

Vasario 16-ją

Keleivio administracijoj už 
r SI. Red.).

Prieš 65 metus Vilniuje
slaptai Įvyko jau penktasis "Dėl laisvos Lietuvos“ i- 
iš eilės Lietuvos Socialde- vado žodyje tarp kitko taip 
mokratų Partijos suvažiavi- pasakyta:

Seniau

mas. Jis pakartotinai pasi-į 
sakė, kad kiekviena tauta 
turi teisų pati rūpintis savo 
reikalais, spręsti savo ateiti, 
todėl ir "LSDP iš politiškos 
pusės stengsis sutvert demo- 
ki atišką lietuvių respubli
ką”.

Kadangi jau anuomet lie
tuviai socialdemokratai vei
kė ir tose Lietuvos srityse, 
kur vietos gyventojų žymi 
dalis vartojo lenkų kalbą, 
kaip antai Gardine. Baltsto
gėje, Smargonyse ir kitur,
tai lietuviai socialdemokra-, 
tai. eidami Į tą gyventojų! 
dali, leido raštus ir lenkų 
kalba. O kadangi ir Lenki
jos socialistai taip pat norė
jo tų gyventojų tarpe veikti, 
tai LSDP minėtas suvažia
vimas užprotestavo prieš to
ki Lenkijos socialistų veiki-! 
mą.

I
Dabar

Istorijos ratai lyg pasisu
ko atgal ir blogesnėn pusėn. 
Pačioje Lietuvoje užgniauž
tas bet kuris politinis veiki
mas, išskyrus maskolių pa
vadžiais vedamos komunis-į 
tų partijos.

Daciar daug socialdemo-! 
kratų partijir? narių turėjo' 
pasitraukti i užsieni. Iš jų! 
atvykusieji i JAV Įsitraukė.;

Aukas rinko Povilas Mo
lis su kitais jaunuoliais — 
Algiu Glodu, Rimu Joku-

dauguma yra už sutarties' bausku, Dana Marcinkevi- 
patvirtinimą. Prašoma su- čiūte. Česnaite, Matulevičiū- 
tarti patvirtinti. ! te, Garsyte ir kitais. Šiam

minėjimui daug pasidarba- 
Tą nutarimą pasirašo pir- vo adv. R. £arapas, Julius 

mininkas Benjamiu F. Kubi- Svikla, Kazimieras Tagmė- 
lius. tas pats, kuris prieš ke- nas, jis ir jam vadovavo, 
lioliką metų Bostone ėjo ku-i Pranas Pauliukonis. Vytau- 
nigo pareigas, o dabar Chi
cagoje vadinamas kažkokiu 
profesorium.

tas Mačys ir kt.

J. Krasinskas

Minėjimą surengė Alto 
skyrius vasario 12 d. Jam 
vadovavo Alto ir Lietuvių 
klubo pirmininkas A. Stun- 
dza. Himnus sugiedojo mo
tei ų grupė, kuriai akompo- 
navo C. Feeney. Kalbėjo 
majoras Daniel O. Kiley, Jr., į 
gubernatoriaus patarėjas, 
Thamas J. Lane. Mass. šen. 
William X. \Vall. Šv. Pran
ciškaus parapijos kleb. prel. 
Pranciškus M. Juras ir Tau
tinės bažnyčios parapijos 
kleb. kun. Julius Gaspariū-Į 
nas. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo Povilas Žičkus iš Bos
tono.

Meninę programą atliko 
moterų grupė, sudainavusi 8 
dainas, akomponavo Jonas 
Karkus. Solo dainavo Char
les Volungus Jr., akomp. B. 
Volungienei. Duetus daina-

Kanadoje taip pat gali su šiomis grupėmis keliauti.

Taip pat galite atsikviesti 

savo gimines iš Lietuvos.

Dokumentų paruošimo ir ekskursijos reikalu kreiptis į
I
i TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

390 West Broadway 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: AN 8-8764

i svečius

"Tai mus taip pat Įparei
goja daryti kas galima, kad 
tragiška Lietuvos padėtis 
būtų demokratiškam ir ypač 
socialistiniam pasauliui vis 
primenama ir kad mūsų rei
kalas nebūtu užmirštas. Tuo v , „ . . Q. „, , ? . . vo X. Penkus n A. Stun-
rres dedamės prie pagnndi- i :r~ 
nių socializmo uždavinių į-Į 
gyvendinimo, nes socializ-į 
mas negali pateisinti ar pa-j 
kęsti. kad jo žygius kurti: 
nauja gyvenimą lydėtų išti
sų tautu pavergimas ir net 
išnaikmimas.“

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

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

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

N.L. dabar pradeda duoti pranešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir jeie Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalie—Montreal. Canada.

i čia jau seniau veikusių so- į
cialdemokratų eiles 
tarp visur išsisklaidžiusių so- 
cialdemokrtų palaikyti ir 
vieningai kovai su okupantu 
vesti iš Lietuvos pasitrauku
sieji socialdemokratai yra 
susibūrę i LSDP užsienio 
delegatūrą.

Ji atstovauja LSDP tarp
tautinėse socialistinio sąjū
džio organizacijose ir Vy
riausiame Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitete (Vlike). Ji 
yra daug prisidėjusi prie 
Lietuvos bylos aiškinimo so
cialistiniuose sambūriuose 
savo išsamiais memorandu
mais. Tuoj po karo tai buvo 
ypatingai svarbu. Dalis tų 
memorandumų buvo išleista 
atskirais leidiniais vokiečių 
kalba "Hilferuf dės litaui- 
scher Volkes“ ir lietuviškai 
"Dėl laisvos Lietuvos“. Vė
liau buvo išleista anglų kal
ba "LSDP for Lithuanian’s 
freedom“. kurią parašė frof. 
Steponas Kairys. (Abi šias 
knygas vokiečių ir anglu

jiems akomponavo i. 
Eilėraščius de- 
Apanavičienė. ! 

Žmonių buvo pilna salė.
Vėliau žemutinėj salėj bu

vo vakarienė, kuria rūpinosi 
Marija Zautrienė ir L. Lau
kaitienė su padėjėjomis.

C. Feeney. 
klamavo N.

J. Vlk«.

NEW YORKAS, N. Y.

Vasario 16-sios minėjimas

Vasario 19 d. Lietuvos 
nepriklausomybės akto pa
skelbimo sukakties minėji
mas buvo gražus, Įspūdin-Į 8111.45. Alto centrui pasiųs-' 
gas. Jc meninę programą at- ta $200.

Draugijų atstovės ir kitos 
geros lietuvės aukojo vaka
rienei pyragus ir kt. Vaka
rienėje dalyvavo apie 100 
asmenų. Joje kalbėjo Jonas 
Karkus Bendruomenės rei-' 
kalais. Jai surinkta $21.25. 'i

Aukų minėjime surinkta;

liko A. Mr zinsko vedamas 
vyrų oktetas, darniai sudai
navęs kelias tinkamai tai 
progai parinktas dainas, ir 
gausi tautinių šokių grupė, 
kuriai vadovauja J. Matu
laitienė. gražiai pašoko ke
lis šokius.

Alto skyrius dėkoja vi
siems kalbėtojams, meninės 
programos dalyviams, au
kotojams, minėjimo daly-i 
viams ir kt.

SLA
SUSiVIE.MJI.VAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

Į minėjimą atsilankė keli 
šimtai asmenų, o galėjo atei
ti tiek pat ;ūkstančių, nes 
Nevv Yorke gyvena kelios 

_ .. 1 dešimtys tūkstančių lietuviu.
Deja. šnekančių, dejuojan
čių dėi Lietuvos padėties y- 
ra daug. bet mažai norinčių 
aukomis ii kitkuo prisidėti 
prie veiksmų, kurie tą padė
ti stengiasi pakeisti. Aukų 
surinkta $2.500.

Trumpą, bet labai pras
mingą kalbą, pasakė Lietu
vos generalinis konsulas Vy
tautas Stašinskas.

Angliškai gerą kalbą pa
sakė kongi esmanas Theodo- 
re Kupfermann.

Alto skyriaus pirm. dr. A. 
Budreckis. kuris energingai 
ir tvarkingai vadovavo mi
nėjimui, savo kalboje pa
brėžė. kad mūsų dienų poli
tinis principas turėtų būti 
šis:

"Lietuvių tautos laisvė ir 
Lietuvos nepriklausomybė 
yra tautos būtinybės ir jos 
visokeriopos gerovės būti
noji sąiyga. Kitaip tarus, ap
saugoti lietuvių tautą ir jos

kalbomis dar galima gauti i kultūrą nuo asimiliacijos iri

Mirė V. Kralikauskas

Vasario 15 d., širdies smū
giui ištikus, mirė Vincas 
Kralikauskas, 77 m. amž. 
Velionis i Ameriką atvažia
vo prieš 54 metus, priklausė 
Lietuvių klubui ir Lietuvos 
sūnų draugijai. Jis paliko 
liūdinčius žmoną Ievą, Lie
tuvoj du brolius dr. Stasį ir 
Praną Kralikauskus ir seserį 
Mariją Kralikauskaitę.

Parduotas klubo namas

Lietuviu Pil. Klubas nebe
pajėgė savo namo išlaikyti 
dėl didelių išlaidų, todėl 
sausio 28 d. jį pardavė. Na
mą apleisti reikės kovo 15 
dieną.
Lietuvių Pil. Klubas Simo
no Daukanto vardu inkor- 
poi-uotas 1907 m. rtigsėjo 
mėnesį, o jo atidarymas bu
vo spalio mėnesį.

Šitame name vyko lietu
vių draugijų susirinkimai ir 
kitokį pobūviai. Jo neteki
mas yra didelis nuostolis 
vietos lietuvių veiklai.

M. Stonie
i

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

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

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

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

SLA—-Juoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TEP.M 
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 akeidenta- 
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 30th Street, New York. N.Y. 10001

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x8 colių dvdžio už 80 cnt.

VISIEMS REIKALINGA 
r KNYGA

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

Kaina $3.75.

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, sesen s, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

„Keleivis“ 

jūsų draugas!
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KANADOS NAUJIENOS

as
aikio su Tėvu

CALGARY, ALTA

Į šokių sambūris "Gintaras“.
; Tų valstybių lietuvių sporto ; 
i varžybas — rungtynes, ku

rą Kučinskai, ten niekas ne- riose pirmą vietą laimėjo at
miegos. ; gentinieČiai, o antrąją — u-

Ir mes minėjome Vasario 16 Dekoracijas piešė K. Du
bauskas. Jis ir režisavo. Jis 

Vasario 4 d Lietuvių. ir programas nupiešė, 
j Bendruomenės skyrius su- Po vaidinimo buvo šokiai, 
ii rengė Lietuvos nepriklauso- užkandžių ir troškuliui nu- 
įmybės paskelbimo 49 m. su- malšinti skystimo, 
kakties minėjimą. Jį prade- Dalyvių buvo daugiau 

lijo pirm. P. Devenis ir paša- negu paprastai, bet erdvioj 
lįkė tai dienai gerai pritaikytą salėj būtų dai daugiau su-

tilpę. Deja. yra tokių, kurie 
neateina dėl apsileidimo, e

i kalbą. A. Kučinskas perskai 
tė Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto atsišau
kimą, o K. Dubauskas savo Jaunieji turi savo tvistus ii 
kalboje priminė kai kuriuos mažai lankosi lietuviu pa 
ryškesnius Lietuvos istorijos‘ rengimuose. Tik Kučinsku 

: Įvykius, kovas dėl laisvės, sūnus visur ir visada paste- 
Buvo sugiedoti Kanados ir bimas su savo tėvais. Garbė 
Lietuvos himnai, tylos minu- iiems už tokio sūnaus išauk- 
te pagerbti žuvusieji dėl Lie- Įėjimą, 
tuvos laisvės.

Pabaigai suvaidinta ko- 
mediją "Dėdė atvažiavo“. I
Jai senas veikalas, bet žiū-i ^ią žiemą buvo geras 
rovams jis patiko, nes buvo 01 as- Nors Alberta yra žino- 
ir gerai suvaidintas. ma savo šalčiu, pūgomis ir n

Vaidino, aišku, ne kokie 1 ki.tajs. žiauriais gamtos reiš- - * 
profesionalai, bet mėgėjai.! kiniais, bet šią žiemą teturė- 
visų pirma žinomas ketver-1 i°me tik vieną didesnę pūgą 
‘ūkas — A. Kučinskas, P.j Prieš Naujuosius metus. Ii 
Devenis ir Onutė su Pranui tai vieną naktį. Šiaip vi- 
Glucsriai. Jie visada daly-! ?a laiką nešalta ir nedaug

kiti dėl senatvės ar ligos

Graži žiema

rugvajieciai.
M. Krasinskas

URUGVAJUS

Komunistai tapo 

milionieriais

•Z* ’ X-

• x*. x-. \-XvXfc. XI*; <TS><•: x v M

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Roman, vaike, sukir- 
sim va jauną žemaičių mar
šą. Aš pradėsiu, o tu patu- 
ravok:
Eina garsas nuo rubežiaus: 
Žirgus reik balnot —
Tra-ta-ta ’. tra- ta- ta ! 
Tra-ta-ta-ta-ta!..

— O kur tėvas gavai tiek 
ūpo? Ar nebuvai tik pas Za- 
cirką?

— Ne. Alaiki, mano ūpas 
pakilo Vasario 16 šventėje.)

— Ar tėvas tenai buvai?
— Šiur, kad buvau.
— O kodėl aš nemačiau?)
— Nu, matai, mano kel

nės sulopytos, o salė buvo? 
pilna gražiai apsirengusios) 
publikos, daug gražių lei
džiu, tai nenorėjau su to
kiom kelnėm rodytis. Užlin-

vauja visuc^e vaidinimuose, sniego. Termometras kaž
kurie čia rengiami. Jiems niausiai rodo tarp 40 ir 6<J 
oadeda tai vieni, tai kiti. Ši

Urugvajaus valstybinės lo
terijos laimingas 16658 nu
meris teko Urugvajaus lietu
vių komunistų ūentro na
riams ir jų šeimoms, iš viso 
16 asmenų. Jie laimėjo 4 mi- 
lionus pezų.

Pagal už bilietą sumokė
tą sumą. vienas milionas pe
zų teko jų klubo šeiminin-l 
kui Edvardui Norkūnui, ki
tiems teko po pusę miliono 
ar mažiau.

Pr ieš keletą metų toje lo- 
Į lel ijoje pusę miliono laimė- 

vienas bažnyčiai dosnus 
* lietuvis katalikas. Tada da

vatkos kalbėjo, kad Dievas 
jam padėjo laimėti, nes jis 
nesigailėjo aukoti bažnyčios 
reikalams. Bet kas padėjo 
komunistams laimėti?

W M i<?•

— Nu, ale pas mus tokiu 
nėra. Malki. Nemačiau nei Ivienos barzdos salėje.

— Lietuviai yra rimti
žmonės, tėve.

— Ju beč jur laif, Maik
kad rimti. Ii' ne do
lerio Lietuvos reikalams 
Rodos. Saubostone mūsiškit 
nelabai daug. neliek kai; 
Chicagoj ar- Brooklyne. ak 
vistiek prisipildė didžiuli 

; lietuviu salė ant Brodvės i.
sudėjo apie du tūkstančiu 
dolerių. Kai viską surokuoji 
Maiki. tai gali drąsiai šaky 
ti: kas bus, kas nebus, ak 
mūsų tauta nepražus!

— Ji negali pražūti, tėve 
— Jes, Maiki. tas yra pa 

sakyta ir naujame mūši 
himne. Tu. turbūt, nepaste 
bėjai, kad šį kartą buvo su

dau, kaip dipukai sako. už fjajnuOĮi jau (ju mūsų him 
kulisu ir is tenai pro skylę naj genasi5 buvo programo; 
žiūrėjau. Mačiau ir- tave sė- pl.a(ižioje. o naujasis pabai
dint šalia vienos flaperkos.
Ale sakyk, kodėl jos viena 
akis buvo plaukais uždeng- įHietuviafs norim bm 
ta? Ai faitavosi su kuo? Bu
vo išmušta?

— Dabar tokia mada, tė
ve.

— Mada faituotis?

goje. Jis prasideda taip 
"Lietuviais mes esam ginų

— Tai ne Himnas, teve, i 
ne naujas: tai yra seniai 
lietuvių dainuojama daina

— Kodėl?
— Tai vra graži daina

Ne. tėve. tai plaukų su- Maiki, ale aš rokuoju. ka< 
kuosenos mada. : ją reikėtų pataisyti.

— Ai sy... — Nu. juk mes kitokie ii
— Na, o kaip tėvui pati-J negalim būt: negalim bū’ 

ko šventės programa? 1 nei prancūzais, nei švedais
—Very nais, Maiki! Ypač, ba nemokam, jų šnektos, ta 

man patiko flagės, ką skau-i kam dai sakyti, kad mes no
tai sunešė ir sustatė ant stei-'i rim būti lietuviais? Mes bu
čiaus. Sus!

aukščiau nulio. Porą savai
čių, teisybė, turėjome ii’ 20- 
30 žemiau nulio, bet mums 
čia tai nieko naujo.

kartą padėjo Genė ir Leonas 
Basteniai.

Verta pažymėti, kad se-; 
iriausias iš to ketvertuko yra 
\. Kučinskas. Jis jau pensi
ninkas, bet jo visur pilna.' 
lis ii- vaidina, ir režisuoja.
'r suflė! iuoja ir tt. Tai tikrai
-epailstantis žmogus. Jis ii i _.* .. . j- .sumanymu užbaigimu. Stamnetame vaidinime vaidino rt . * ®, . • ,-j- .j - : tomi namai, mokvklos, lisrounkiausią dėdės vaidmenį.; • ’
Tis ii- šokius pirmas pradeda
r paskutinis baigia. Jo žmo
na Ona gera dainininkė, to- . ..dzios. bet. aišku, turi ir pats 

savo lėšomis prisidėti. Todėl 
ir piliečių mokesčiai vis au
ga.

Naujokas

Kanados šimtmetis

Kanada šiemet mini save 
gyvenimo 100 metų sukaktį. 
Ja norima atžymėti ivairiu

lėl čia visi sako, kad kur y-

kaičiau jų visą de-į vom ir būsim lietuviais, a’
šimtį. Dvi su žirgvaikiais pa
statė iš prunto, o kitas sce
nos gilumoj. Aš. Maiki. nie
kad nežinojou. kad mes tu
rim tokių gražių flagių. Bu
vo kas žiūrėti. Iš džiaugsmo

bečiu
— Tėve, šita daina laba: 

tinka mums Amerikoje, nes 
čia užaugę ir mokyklas išė
ję mūsų jaunuoliai dažnai 
nutolsta nuo lietuvių ir ne
nori jais būti. Todėl daina iiman net ašara per nosį nusi 

rito. Jes, Maiki. susigraudi-j sako. kad reikia norėti būt1’ 
nau. O kai choras užtraukė tuo. kas esi. Panašių dainų 
Lietuvos himną "Iš praeities turi ii kitos tautos. Pavyz- 
tavo sūnūs te stiprybę se- džiui. vokiečiai pakilusiu ū- 
mia“. tai suspaudžiau savo! pu dainuoja:
šoblę ir pamislinau: vot. j 
kad čia pasipainiotų koks) 
barzdotas mūsų tautos! 
zdraica, tai raidavei galvą j 
nuimčiau. Ai, bečių...

— Barzda, tėve, ne

ninės, tiltai ir kt. Ir mūsų 
miestas gauna tiem darbam 
naramos iš federalinės val-

panaši daina ir pas lenkus 
Tie dainuoja: "Jeszcze Pols- 
;a r.ie zgin^la.“

— Ar žinai. Maiki, kad 
>.ž šitą dainą mes gavom nuo 
palioku lupti?

— Kas tie "mes“?
— Tai aš pats. Maiki, ir, 

lu mano frentai.
— O kaip tai atsitiko? j
— Tai buvo jau daug mė

li atgal, Maiki. Saubostono 
''aliokai
-alę ir surengė 
Pagarsino ir "Keleivyje“. 
Todėl aš su dviem savo fren- 
ais nutarėm nueiti ir pa- 
veikinti juos, įsigijus gra
ną pastogę. Mislinome. kad 
'aliokai gerai mums užfun- t0.

Wir sind Deutsche,
Wir sind Deutsche. 
Deutsch sollen vvir sein. 
Tai reiškia, mes esam vo-

1 kiečiai, mes esam vokiečiai 
būti- ir mes būsim vokiečiais. Tai

nai reiškia mūsų tautos prie- yra beveik tas pats. ką mes 
šą. Dabar barzdas nešioja' dainuojam "Lietuviais mes 
ir vadinamieji "bytnikai“, esam gimė.“ Ir aš manau, tė- 
Tai yra tokie keistuoliai, ku- ve, kad mūsiškė daina yra 
rie neri pasirodyti, kad jie tik sulietuvinta
kitokie, negu visi kiti. ’TVir sind Deutsche

URUGVAJUS

Miršta lietuviai

Gruodžio 18 d. mirė 
Petras Derenčius, 64 m am
žiaus, kilęs nuo Vilkaviškio, 
i Urugvajų atvykęs 1929 m. 
Ilgus metus jis dirbo Swift 
skerdykloje, paskutiniuoju 
metu buvo pensininkas. Pa
laidotas Ceri o kapinėse.

Gruodžio 20 d. mirė Jo-' 
nas Kerševičius. apie 70 m 
amž.. kilęs nuo Kruonio 
Traku apskr. Urugvajuje į 
gyveno nuo 1926 m. Palai-1 
dėtas Del Norte kapinėse. I

Naujųjų metų išvakarėse 
mirė Tamošiūnienė, paliku
si liūdinčius vyrą Praną, du 

' sūnus su šeimomis, vienas jų 
daktaras. Palaidota Cerio 
kapinėse.JC

M Krasinskas

Lankėsi vysk. V. Brizgys ir

dr. K. J. Valiūnas

Vykdamas į kongresą, i 
Montevideo buvo užsukęs 
vysk. V. Brizgys, kuri čia 
globojo lietuviai katalikai.

Po kongreso čia lankėsi 
tada pastatė nauja neseniai išrinktas Vliko pir- 

ikurtuves mininkas dr. Kęstutis J. \ a-
liūnas, kuris ne tik vietos 
lietuvių, bet ir urugvajiečių 
buvo šiltai sutiktas. Beveik 
visi Montevideo dienraščiai 
pasipuošė jo paveikslu ir, be

įsidėjo ilgus straipsniu:
Užlinom ant steičiaus aPie Lietuva, jos žmonių ko

vas dėl laisvės ir nepriklau 
somvbės.

Keli žodžiai apie kongresą

Kaip žinoma, vasario 3-6

]ys.
r užtraukėm:

Ješče Polša nezginęla
Ale zginonc muši:
Co moskali nezabrali,
To cholera vydusi.
Tau. Maiki. reikėtų maty- dienomis Argentinos sosti- 

i, kokia pasidarė zavieru-į nėję buvo Ketvirtasis Pietų 
’.a salei. Kaįf lektriko idur-5 Amerikos Lietuvių Kongre- 
i, paliokai pašoko nuo krės-j sas. kur 1966 m. gruodžio 2- 

’ų ir pradėjo rėkti: Psia-'5 dienomis buvo ir pirmasis 
krew, litvinai. užmušti juos!) kongresas. Antrasis buvo 
Norėjom bė^ti, ale visi ant 1963 m. Montevideo. o tre- 
mūs sugriuvo. Laimė dar į čiasis 1965 m. Brazilijos lie- 
kad salėj buvo jų kunigas, tuviu sostinėje San Paulo 
‘ai nuspakaiino savo para-

Sako, palaukit, nir-
Šiarne kongrese nebuvau, 

bet iš kitu patyriau, kad jispijony?
ma reikia duoti jiems pasku-- buvęs pavyzdingiausias, nes 
tini patepimą, ba jie katali-i jo dalyviai nebebuvę skirs- 
kai. Ale paliokai rėkia: Mes) tomi į sūnus ir posūnius. Ja- 
patvs juos pstepsim! Ale vis me dalyvavę apie 1,200 be
gi daugiau nemušė, tik išstū- tuviu, jų tarpe apie pora dė
mė per duris, ir vos gyvi par- šimčiu iš JAV.
ėiom namo. Nuo to laiko,: Kongreso metu meninę 
Maiki, aš ir kuprą nešioju, programą atliko Argentinos 
ir viena k<į>a trtimpesnė. A- šv. Cicilijos choras ii 
le verčiau apie tai nekalbė- nių šokiu sambūris "Ramby

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią i 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga.

• štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

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

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius). 
209 psl., kaina $4.95.

"House U po n the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl.. 
kaina $3.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. 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 
tauti- Duke of Lithuania by dr. Jo

seph B. Končius, 211 psl..
viršeliaisti, Maiki. nas“, Brazilijos lietuvių tau- kaina minkštais

— Taip bus geriausia, tėve: tinių šokiu sambūris ir cho- $3, kietais $4. 
vokiečių nemalonią praeitį geriausia ras ir Urugvajaus tautinių Viso? šios knygos yra gra- 
le“. Yra J pamiršti. klubai tui ėjo savo krepšinio žiai įrištos.

Liūtu dresiruotojas John Zerbini gub Clevelando ligo
ninėje. Ji apdraskė S00 svaru liūtas, atliekant progra
ma Grotto cirke.

Tai jis — Richard Speck nužudęs 8 slauges Chicagoje. 
Kairėje viršuje gynybos patarėjas Gerald Getty. apa
čioje teisėjas Herbert C. Paschen.

Jau baigiamas parduoti
1967 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS
Jo turinys:

Iš pat pradžios eina gamtos reiškiniai, toliau kalen- 
doriumas su krikščioniškais ir tautiškais vardais.

Be to, kalendoriuje aiškinama: ką reiškia ameriko- 
nizmas, anarchizmas, imperializmas, socializmas, bolše
vizmas bei komunizmas ir kaip pasidarė komunizmo fron
to skilimas? Kaip atsirado fašizmas, nacizmas, sindika- 
lizmas, technokratija ir šaltasis karas?

Kas yra 15-kos valstybių blokas, kuris vadinasi 
NATO?

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?
Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?
Vietnamas faktų šviesoje-
Straipsnis Jaltai prisiminti.
Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.
Be to. kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 

geresnių juokų.
Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centai
šių metų kalendoriaus pritrūko, todėl patariame užsi

sakyti 1967 metų kalendorių nieko nelaukiant Užsaky
mus galima siųsti kartu su prenumerata ir galima atskirai. 

Prašome adresuoti taip:
KELEIVI S

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
I



Puslapis 5e5ta*
Nr. 0. 1967 m. kovo 1 d.

MOTERŲ SKYRIUS|
*

JONAS JANUS KIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašu
(Tęsiny?)

1941. 7. 10

Laikraščiai praneša, kad Sirijos a\ au.tiūra urrinasi 
prie galo. Sirijos Įvykiai yra gal tikusi dt-m .s: acija. 
kaip tos rūšies Įvykius nereikia ruošti. Frilri ras. kad u s 
rūšies žygis buvo laikomas reikalingu. — jis ra 
Įvykdytas greitai, ir greitumui turėjo būti auk- -jauta vi- a - 
kita. Kai tos rūšies operacijos užsitęsia ak a
seka. rezultatas gaunasi priešingas tam. k . 
siekti ir kokio buvo tikėtasi.

V' <•. '' -'

K£tt'V’? 50. BOSTON

Fi:n '' a^:orc K;iquel \\elch ir j<»s ra- Patrick Curtis 
l’ar'/ri‘‘-s vedybų Įstaigoje. Apeito- Gavo nutęstos 20 
minučių aė! Įstaigos pareigūnų. fologr ria ir policijos

. r leisti fotografuoti civiliniu jar.e avių apeigų.

. metu.

Iš valgių istorijos
Įdomių duomenų iš valgių knygoje, aprašydamas vei-1 

istorijos duoda Prancūzijos kėjų ėdrumą, gal mažai ir 
akademijos narys Lenotras. teperdėjo: tų laikų karaliai.

Ar skaitei 
šias knygas?

NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdelių pynė. parašė

tyrinėjęs viduramžių valgia- didikai ir dvasininkai būda- Stasė Vanagaitė-P' t- : sonie 
raščius ir karališkąsias vir- vo tikri besočiai. Liudvikas nė, 81 psl.. kaina $2 

' tuves. XIV net sirgdamas sudoro- STEPONO STRAZDO 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
159 psl., kaina $2.50.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augiistaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424

Paaiškėjo, pavyzdžiui, kad davo 4 viščiukus iš karto.
i k\ ietinė prancūzų duona y- Nenuostabu, kad karalius
ra gana jauna. Seniau jie nuolat skųsdavosi migrena, j
valgydavo ruginę ir avižinę, melancholijoj antplūdžiais
Dar Liudviko XIV (1638- ir "sunkumo“ j; "smu.

• 1715) laikais pyragaičiai ir Paryžiaus arkivyskupo
į kiti kepsniai iš baltų miltų 1571 m. kovo 30 d. — per
■ buvo didelė prabanga. : gavėnios pasninką — meniu
; Sviestą mušti pirmieji sudarė: 4 didelės lašišos. 10
' pradėjo danai. Anglų ir o- plekšnių, 13 krabų. 50 sva-
i landų gyvulių augintojai nj banginio mėsos, 2M ga-j
I \\ III amžiaus pabaigoje baliukų menkes kepenų kaj .;etuviaj ieSilwsi vo.
j pradėjo skirstyti gyvulius Į krepšys austrių. 9 rajos 18 kiea okunantams> kajp
dvi grupes: tinkamus veislei upėtakių. 18 nėgių. 200 ve- r...1-„x;nr.c,- ; . ? • r.- i • .-tv - - i x • m.m piiesinosi h teoc-e-ipiie>mair skersti. Riebus jautis Pa- zių. 200 sudytu ir 200 rukvtu U ;... , , . , , . , - ‘komunistų okupacijai. kai-ryziuje kadaise buvo tokia silkių virškinimui paleng-;^^
į retenybė, kad jį iškilmingai vinti ir troškuliui sužadinti. į 1 * ’ 
j vežiodavo gatvėmis. Septy- 80 sūdytu smulkių lašišų.' LIETUVIAIS E.bA’TE r .ES

1941. 7. 10.

Prancūzų spauda skelbia maršalo Petair.' kairią 
pasakytą svarstant konstitucijos keitimo ; . • r.ta. I a_ i. -
dinės maršalo Petain’o mintys yra >vkanri >:

Per 150 metų Prancūzija perėjo 15 Įvairiu r,-žinių, 
kurių paskutinis privedė prie susmukimo ir užsitęsė 7" 
metų. Reikia ieškoti pastovumo i’ nesivaikyti i lealios 
tvarkos. Demokratinio režimo trūkumas buvo tas: nepa- j 
stovumas, netikrumas, visuotinės varžvtvr.es ir visuotin’s' 
nepasitenkinimas. Kartu tas režimas, reiškė stoką at^tko- 
mybės visuose visuomenės ir valstybinės hierarchijos 
laipsniuose. Atstatymo darbas turi principą: teisės yra; 
prievolių rezultatas. "Suverene tauta" visuotiniu neat<a- ■ 
kingumo atmosferoje nebeegzistuoja. Tauta yra visokiu 
hierarchijų kompleksas, hierarchijų Įvairiose bendruome
nėse: šeimoje, profesijoje, valsčiuje (komunijoj). p: • \ L - 
ei jo j ir, pagaliau, tautoj ir valstybėj. Atranka žmonių 
hierarchijų priešakyje turi vykti atsakingumo ir nuveiktų 
žygių sąlygose. Sugebėjimas imtis atsakomybės ir pari- 
ruošimas duoti apyskaitą už savo žygius turi būti pagrin
das tokiai atrankai daryti. Teisės pagrindas nėra asmuo, 
palaidas ir abstraktus, bet veikla ir nuopelnai ivairie-? 
tautą sudarančiose bendruomenėse: šeimoje, komunoje 
profesijoje, provincijoje ir valstybėje. Atsakingumas yra 
vyriausias priešaky stovinčių žmonių pažymys. P ; nak
višų hierarchijų stovi vadas, kurio autoritetas, kaip ir 
aplamai bet koks autoritetas, turi išeiti ne iš daugumo- ar 
mažumos, bet iš pastovių tautos klestėjimo evokuci; - i 
didybę užtikrinančių dėsnių. Nusakyti tą autoritetą. ~ - 
rasti vyraujanti pastovų pradą tautos ir valstvbės gvve:ri
me — maršalas kviečia Tautos Tarybą tartis su juo ir 
bendrai ji nusakyti. Pagal maršalą. Prancūzija turi buri 
autoritetinė ir hierarchizuota valstybė. Dėl hierarchijų, 
apibūdinimo kliūčių nematyti, nes hierarchijų kompleksą - 
yra paties gyvenimo rezultatas, nors jis keičiasi kartu su 
paties gyvenimo evoliucija. Bet dėl autoriteto sudarymo, 
atmetant daugumos principą, kaip ir aplamai demokrati
ni principą, lieka neaiškumų. "Tautos gerovė" pateisina 
Įvairias permainas, bet pats "tautos gerovės" principas 
priklauso nuo interpretacijų ir ^monių pageidavimų. To
dėl dėl jo aptarimo ir dėl autoriteto pirminio prado ne 
tik nusakymo, bet ir konkretaus apibrėžimo ir funkcijo- 
navimo nuomonės turės skirtis, ir dėl to turės būti nemažai 
ginčų. Prileidžiant, kad tai bus monarchija, argumentų 
nestigs prieš tokio autoriteto pripažinimą. Kartą nusta
čius "autoritetą", konkretus konstitucijos turinys bus 
1 engviau aptarti, ypač, kad dabar visoj Europoj jaučia
ma tendencija grįžti Į tradicinių hierarchijų ir bendruome
nių "korporatyvinę“ sistemą. Praktikoj konstitucijos ap
tarimas pareina nuo politinės konjunktūros, išorės sąlygų 
ir nuo to. kas imasi kalbėti "Tautos gerovės" vardu.

1941. 7. 11.

Rapop. šeima pradeda rinktis. Tėvai ir Natalija sėdi 
lagery Limože. o Levas atvyko nakčia čia. Jis prasibrovė, 
o jie pateko Į prancūzų žandarų rankas. Dabar juos va
duoja Monika, o jeigu jos pastangų neužteks, bus ieško
ma kitų kelių jiems išvaduoti ir užtikrinti teisę čia gy
venti.

1941. 7. 14.

Ženios tėvai vis dar kažkur lagery, pervesti iš laikino
jo Į kažkokį kitą. Monikos bandymai vaduoti nedavė re
zultatų. Jun. dabar rengiasi šauktis savo ginklo draugų 
pagalbos, nes kokie kiti keliai belieka?

1941.7. 17.

Rap. šeima vis dar tebesėdi Limože ar kažkur prie 
jo. Sprendimas visgi bus surastas. Kaip mūsų vykimas i 
Ameriką vilkinasi. nepatogu net galvoti. Iš tos kelionės 
vargu kas išeis. Aš jau esu nuvargęs dėl to laukimo ir ne
tenku vilties, kad ko nors sulauksiu. Mane užpuolė kaž-

LAISVĖ

h

Faus' as i r s a

plataus aangaus ir mariu '?ri\ 
Žuvėdra abiana žiemos speiguos 
Ant delno nutūpė maldau i rvisto. 
Vis lygu: bado. ar žiauriuos naguos.

paukštė

grc^žolė
—. laukuos. 

Bst ten. kur narvai, d»«r~? iminirkai, 
Esi lėlė iš porceliano v ♦ ; os.

u šlaunelių, 
tai valgė ne'

■ rioliktame amžiuje jūių žu- 600 porų variu 
i vys buvo retas valgis. Daržo- Žinoma, visa t 
vės — daugiausia tik žirniai, vienas arkivyskupas, 

i pupelė? ir kopūstai. Šnara- Herrikas IV’ (1553-1610)! 
gai ir arbūzai Prancūzijoje nepaprastai mėgo svogūnus’

GIMĖ. lietuvių dainynas, 
100 dairų su gaidom dai
navimui ir pianinui, su a- 
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ANO LAI VE U. 
rato eilė’aš-iai 

111 psl.. kaina..........$2.00
ŠVENTADIENIS UŽ MIES

TO, Mar iaus Katiliškio 17

' pasirodė prieš 400 metų. žir- ir česnakus. Pietums valgy-' PLAUK, MA? 
nejiaj vra nuo Liudviko XIV davo tirštą svogūnų sriubą, Į Petro Segat
laiku, ropės, pamidorai ir pirmiesiems ir antriesiems i 
bulvės — nuo septyniolikto- pavakariams — gabalą duo-i 
jo amžiaus. Cukru iš pra- nos su sviestu, apibarstyta; 
džius pardavinėdavo vaisti- česnako gabaliukais. Kai ,. . _
nėse. Kol prancūzai nemo- 1600 metais gruodžio 17 dri, noxe IlL Rama - 
kėio iafinuoti alyvų alie- Marija Mediči pirmą kartai Jonas Aūtis, POEZIJA.

io žymaus tu 
kai-

0 laisve, laisve! lu e • 
Ant vandenų, ar negyvu

i

Izraelio uiiau aklorė Aiizia Gur, 
atvčku-i į Hong Kongą vaidinti 
fiime "Slibino užmušimas“.

ta
kai ti

Tas
metų <; 
vo nu- ri 
minę bo 
mas "-■! 
Įsteigia 
bė“.

Šiai 
tik dai 
neri teri 
giasi ■ '■ - 
plėtimr '

r- •<. u tenaudojo tik ap- liko su vyru viena, česnako Joje yra 
švietimui. Vynas būdavo kvapas ją taip

eteko sąmonės, nors na $6. 
buvo gerai iš rikvėpinuri.

"M ir

plisti mas tik i statines, to- kad ii
greita; rūgdavo.
. Rablė vienoje savo

P’ drioškė., visi eilėraščiai. 12'•

G.‘

K?5p mamonas žiūri i negrus
Kardantis mormonų teo-’ Tačiau kitose šalyse, pa 

o i ją. regias negali būti vyzdžiui. Meksikoje, 
požiūriu

I T r* I A’1 - ----~ ~
EAi, studijų ri cinys Jų 
tarpe V. Maciūno Naujoji 
dokumentinė m. ■ - apje
Antaną Strazdą“. J. imi ni
to JJažosios L:etuv< - k:

P

VOJ MAŠOSI

filosofas 
anizu.oia Euro- 

kuris turėtų 
prezidentą už

Keliamas klausimas., su žmonomis dabartinio Mi-i 
..ect.amo Kaią. k(Ri kar(Hdatą statvs res. chigano gubernatoriaus se-'

Eussell prieš 19 publikainai? Tam kitų. yra neljs- Tenai gimė ir dabar-, 
metais) reikalą- numatomas Michigano gu- tims gubernatorių- Romney.i

mormonu kunigas, nors ga SiUO
VA. v*. I

demo'ratia
Ii būti ju orgarizacijos na- yra platesnė, poligamija nė- 
r- s. ' ia draudžiama. Tad Meksi-

’ Pob'tikieriai jau kalba a- koje Įsikūrė kelios mormonų
i V’- ž

tu formos“ 
n
kt.. 22^ psi.. ki 
VYNUOGĖS I 

S AT- Juliioc 
lėmščiu rink 
kaina S2.00.

o>[K?o;nm .....

’ r i ; •K A i\

<s- 
' 1 ’ri-

-u
'••3.00.

- u
96 osl.

nie bū-imu? prezidento rin- kolonijos, ir tenai persikėlė; SIDABRINĖS KA?

t Maskvos ato- bernatorius Romnev. Gal jis v Bet kai 1J07 metais Pan- 
ą, nes komuniz- ir būtu tirkamiausias. bet Įba pakėk Meksikoje, 
ūti nušluotas ir ii? vra mormonas, todėl kv- evoliuciją, ta; Romnev sei-j

\ ’/N.e
Kazin Kradūr-. rimasmu 
premijuotas rinkinys. 94 
psl.. kaina 82.

I AUKOS TAT’KĖ. 'kasto 
Santvaro 5-ii eFma'čių 
knyga. 159 ruriapiu. gra
žiai įrišta, ka.ira.

kaip j negrus žiūri patys .juocosios rases atžvilgiu! na 
mormonai tačiau nėra vie-į PANEVĖŽYS,

knyga apie »rie=ra ir a- 
pvlinkę, 430 psl. kaina

didžiausia
ai susenejęs, jau 
uos, kurie sten- 
dyti komunizmo i nr3rmonai

• ši laisvkJp
. , nin.gi. Kaip žmones, jie neg-

, , ., rų neniekina, tik nepripažis-sventrastv Book of Abra- '
randama 
ok of Al 

ham". kuri buvo atrasta Ku-. , laiysteje".moros kame po akmeniu. Ji, 
l buvusi parašyta hieroglifais,;

Para<.r’.f ■’ savo pažįstamus tačiau Juozas Smithas, nors
. . i ir bemokslis, ja iššifravęs.

Keleivį. Rama joje kad neg-
' rai yra Nojaus sūnaus Cha- 
! m o ainiai, o kadangi Cha- 
į mas buvo jo paties tėvo pra
keiktas. tai tokios kilmės 
žmonės (negiai) negali bū

ta jiems vietos "dangaus ka-
S.M.

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

, ti kunigais. Todėl ir po mir- Bučkio eilėraščių rinkinys, 
; ties jie regali būti tarp šven-.^^ Ps^’» kaina $2.50.

koks nuova; gis, nežinia, ai- tai badavim-- Paryžiuje pašė- Į tųjų. < Mormonai ir gvvi bū- Grožvylės meilė, P- Orin- 
j darni laiko save šventai- taitės apsakymai, 165 psl..

issirašj ti 

metams $5.

■=te.*—c.'fe—

;a. ai- ai. ; muzijų įsi ir >adarinys.

1941. 7. 18.

Buvau Mai šely. Atrodo, kad i Am ką vargu bepa-

! siais). Nors negrai gali būti kaina $1.50. 
: morn ,r,u bažnyčios nariais, —

$6.50.
RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, SO ps’

Į kaina $2.00.
| RAŠTAI — STRAIPSNIAI. 
-ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
! zas Liūdžius, 246 pusią-
! piai, kaina.......... $3.00.
VIENIŠI MEDŽIAI, roma

nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl.. kaina $1.50 

TŪZU KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl.
kaina .................. $3.00

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..... ........$3.50
i . • ... n Du mediniai ir trys gelezi-taciau i didžiąją mormonu ... ... f ./j • , . •• niai kryžiai, savanorio An-

teksime vien dėl politikos susipynimo. Japonija šiaušiasi, I leidžiami em^‘e 110 ne‘ , tano Šukio atsiminimai Js! VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 
o su ja ir Amerika Įsivels i košę. o todėl didelė pasėka! j T. ' • . , , , ’ nepriklausomybės kovų, 376( §ė Kotryn aGrigaitytė. 13
— ir mano kelionė nueis šuniui ant'uode- os. Taip atrodo iš '... • mnrmor^ bot PS ’’ kaina novelių. 204 psl, kaina
politinio "taškaregio“, o vizos reikalai ir be to atrodo gana ' >tl- 0 ponmev šaknys mor- gyvulių ūkis. George Or- $2.00.
drumsti, nes nėra visokių popiergalių. 1 ii žmogaus liki- p-nų bažrvčioie eina iki we^°Jsev^n®s santvarkos NEPRIKLAL SOMOS LIE- 
mas kritišku momentu pareina nuo vien- ar kito raštpa-i pat jos pamatų. Kaip žinom.! sat^ra’ jT^0S P??1GAI, J.ono IS
laikio, tada iš viso nebemoku gyventi. - nore mok ranka i mormonai vra poligamijos'. S,edr? ! audr?’Myko-; Kario, psj., kaina $o. 
i ta aukso kraštą. Bet kur dėtis? Gr-žti i Paryžių? Jei i (daugpatvstės) šalininkai.'.yą’^us l-’M-lOlS m. SENOVĖS LIETUVIŲ Ri

mais. Apie Parvžiu nė girdėti nenori, o ir dėtis? That’s !e? laisvę griežta ista-j Inicialai po tiltu, A- Tūlio
, ' tv-ma tai mnmihnii nasrnv.: nsw<Unc 1 na, l-nino b-i ntne ejuestion! tyma. tai mormonų bažny-; novelės, 156 psl., kaina kie- Keleivio administracijoje t 

! čia buvo priversta poligami-' tais viršeliais $2.50, minkš-j 636 E. Broadway,
Stf. Boston, Mass. 02127(Bus daugiau) ją panaikinti. tais — $1.90.

• H f? k! i J

var%25c5%25bevtvr.es
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Vielines žinios
BOSTONIEČIŲ AUKOS Gurskis. A. Gustaitis, A. ir į 

L. Herhstai. M. Iljinienė, D. | 
Bostone vasario 19 d. mi- Ivaškienė. M. Ivaškienė, I-j 

rint Lietuvos nepriklauso-, vanauskai. E. Juciūtė, A. B. 
mybės atstatymo paskelbi-'Kamantauskas. Teofilė Kup
ino 49 m. sukakti, buvo su-, rienė, 1. ir R. Kalvaičiai, P. 
aukota Amerikos Lietuvių Kalvaitienė. J. Kapočius, V. 
Tarybai (Altui) Lietuvos Kopočius, F. Karosienė, J. 
laisvinimo darbui tęsti — i Krutulis. J. Lekys, J. Leš- 
$1,628.80. ‘ Činskienė, A. Lileikis, L.

Dvi organizacijos pačios Lendraitis. F. ir V. Liaubai. 
iš savo narių surinko aukas. K. M. Mališauskai. J.P. Mar- 
1 ai Amerikos Lietuvių Inži- kelioms, J. Matjoškienė. S 
nieriu ir Architektu S-gos M. Michelsonai, V. Mic- 
skvrius ir Lietuvių Tautinės kūnas- A- Misatis. V. Mon- 
S-gos skvrius. Pirmasis Al- girdas, V. Norvaišienė. N. 
tui surinko $256 ir Vliko N., Br- Paliulis. P. Pauliuko-
Tautos Fondui $398. Ant-'nis-> J-Plikšnys, P. Preibie- 
rasis Altui surinko $142. Tos nė. A. Puskepalait.-s. P. ir B. 
sumos paskirstvtos šiame są- i Račkauskai. St. Rackevi- 
raše pagal aukos dvdi. ‘ čius. J. Rauktvs. Br. Rim- 

So. Bostono Lietuviu Pil. kus, A. Rudauskas. SLA 359j 
Dr ia 8100 " kuopa. SLA ;36o kuopa, VIJ

Inž.'.Jonas Mikalauskas Selivončikas, S. Samulis.'
S. Santvaras, V. Skrinska. 
M. Šarapnienė, T. Stankū- 

T naitė, V. Starinskienė. Br.
, - . . . Strikaitis. A. ir J. šaikūnai.skntts, mz. Antanas Sku- A „ A p . d 
lzmskas. gyl. Gene n- An- v Tautvaiša. Bl, Uteni? j

tonoc \tann innpji

$50.
Po $25: Lietuvių Darbi

ninkų Dr-ja. Sandaro Dail. Vvtauto Igno aliejinis '"Triptikas“. JĮ ir d. ug kitų šio daili
ninko darbų galima pamatyti Tautinės S-gos n; mų salėse kovo 
4 d. atidaromo; parodoj, kuri t^sis iki kovo 12 dienos imtinai. 
Parodą rengia Bostono Lietinių Kultūros Klubas.

Best

ono
PARENGIMŲ KaLF.N DOKUS

t
i

Kovo 5 d. So Bostono L. *
Pik T'r-jos 
mugė, 
skautų Babijf s ii 
tuntai.

salėje Kaziuko
uną rengia Bostono

Žak’irio *

Kovo 26 d. So Bostono 
Lietuvių Pi!. Dr-jos III a. | 

akademiku i >
šokių vakaras. i j 

**♦ * • *• \
' ~ . Bosto-I* 
D-jcs 11! a? | 

.-alėje Bostono .Modvrnausį^

sale e

p,,’. •ujo I G. 
>:tno Lietuviu Pi

1 eai.ro .anūrimas.
♦ * ♦

P tlrnožio 7 d Jordar 
Įėję j ianistės Veros? 

Veinteigs koncertas, renrials 
Pabaltiečių dra

* £ 3
P.Jr

TT. ’

Jeigu jūs iš anksto apmokėtu muitu siunčiate

SIUNTINIUS i U.S.S.R.
Jums gali kiiti kai kurie 
KLAUSIMAI :

1. Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVU E, INC.?
. . i p.įtraukė tukstaneius klientų visose .Jungtinėse 

Valstybėse ? č
,. Kuo ouJ>e Parcel Service. Ine., pafcižymi,. patarnaudama 

savo Klientam.'* ?
-!u<u informacijai tokie
ATSAKYMAI :

1. Lieke I-.r.-el Service, ir.c.. — tai firma, oficialiai autori- 
z. .. \ i.espos;. itorg'o priimti iš anksto apmokėtus dovanų 
si litinius i visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. i <‘s p ' šų’iriuosius trisdešimt septynerius metus Globė 
Purve; .Service, 'ne.. suteikė puikiausią ir labiausiai patiki
mą patarnavimą savo klientams, todėl klientų skaičius 
auga kas metai.

3. a. Globė Parcel Service. Ine., gautus klientų siuntinius
st-i akuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų laike, 

i . ; : m- - s; .-'aliai paruoštas štabas patikrina kiekvieno
.- uc inio sudėti bei leidimą siuntiny esamiem daiktam.

c. G-oke Pu r -*! Service. Ine., apdraudžia nuo bet kokios 
• -le lizik-'s kiekvieną siuntini jo pilnoje vertėje.

d. ‘ 'ube Parcel Service, Ine., parūpina kiekvienam siunti-
ic-Pviiavima (kvitą).

I. (DOBĖ P 'RGEL SERVICE. INC., autorizuota priimti
rfovnnnu i’ė-ihmus sovietu gamybos daiktams, pvz..

• I 
::

tanas >tapuliomai.
Po $20: Inž. Edmundas i i j Janiai*

( iba>. inž. \ iktoras Kubi- p,. Venckai, O. ir A. Vilė- 
lius, inž. Juozas Rasvs ir O<

Valentukevičius. E. ir J. Va- 
I. Venckus, J. ir

"ežio 9 d. So. Bosto
ne Lietu, ių Piliečių Dr-jos 
iii aikšte salėje Minkų ra
dijo talentų popietė ir N.
Anglijos lietuvių gražuolės į |

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
716 Walnut Street 

Philadelphia, Pa. 19106 
Telephone: WA 5-3455 

SKYRIAI:

4 ! ’ 1

r

. T..   . niškiai. K. Vilutis. J. Vizba-i -L Mikalauskas $50: po
na ir Pijus Vaičaičiai. | ras y. Vizgirda. F. Žale?-' $25: J. Vasys, B. Veitas ir 

Po. $15: inž. Romas Bud-, kas. P. Žičkus ir neišskaito- R- A eitas: po $20: J. Rasys,
reika. inž. Vytautas Izbic-į ma pavardė 
kas, inž. Kostas Nenortas ii

J. čereška. J. Dabrila, A. 
I Girnius. J. Gimbutas, Č.

Jackus Sonda bei Sandaros DLL L' Ka]>«čierė. . Dz. \jjckūnas j. \ Zikas: po 
Moterų klul.as. M:.Y ?l?«y’«-ne. M. Nor- j ,)ačvs A. Kriščifl.

r> CIO - - TT a TA vaišienė ir-L Trainavičius. Po $13: inž. Kęstutis De-
venis ir inž. Bronius Galinis.: : Augustans. A.

Nemuno jūrų skautai —i
$11.25.

Po $10: Ona ir Antanas
Andriulioniai, Petras Ausie- 
jus. ir.ž. Petras Ambrazie
jus. Juozas Bakšys, Stasys 
Baltušis, Zigmantas Bara
nauskas. A. Bartašiūnas. Į 
Juozas Blažys. Morta Bratė- 
rienė. Dorchesterio Lietuviu 
Pil. Klubas. J.D., inž Vytau
tas Eikinas, Henrikas Ginei
tis. John T. Grigalus. Stasvs

Gaidelis, A. Dabrinskas. O. 
Gegužienė. kun. A. Janiū
nas. V.K.K.. P. Karpinskas. 
J. Kasmauskas. V. Klemka, 
S. Kontautag. B. Kovas. J. 
Kropas. E.M.. M. Matuzienė, 
J. Navickas. J. Navickienė. 
Stanley N.. A. Prakapienė. 
O. Sinkienė, M. Strazdienė.
O. Ulevičienė. A. Valis ir X.

Po $1: D. Astravienė, O. 
Alasevičienė. M.A., P. Bud-

Griganavičius. Ona Ivaškie-: rys. E. Baltušytė, R. Bačiu- 
nė. L. ir D. Izbickai. Petro-1 lis> J- Bačiulis, J. Dabriskie-
nėlė ir Andrius Juozapavi- 
čiai. Povilas Jančauskas. S. 
ir N. Jonuškos. dr. E. ir M. 
Jansorai. -Juozas Januškevi
čius, Vincas Jankus, A. ir A. 
Januškos. Steponas Kiliulis, 
Vera Kazėnienė. A. Keršu- 
lis„ V. Kazakaitis. St. Kaz- 
las ir T. Paliulis, Aldona La- 
buckaitė, inž. Aleksandras 
lopšys. Antanas Lizdenis. 
Lietuvos Socialdemokratų 
S-gos 60 kuopa, P. Linkis, 
inž. Bruno Makaitis. inž. Eu
genijus Manomaitis. Martin- 
kai. Genė ir dr. Bronius Mi- 
koniai. M. Mockapetris, An-j 
tanas Monkevičius. Pranaši 
Mučinskas, VI. Noreika. Į

nė. K. Glodenis, P. Gelažius. 
J. Gudukienė. J. Gomas. L. 
Harris. A. Kalinauskaitė. I. 
Kizevičiūtė, J. Kurapka. A. 
Meleškienė, Maslauskienė. 
A. Maslauskas. Ant. Mas- 
lauskas. F. Mankis. A. Pu- 
rickas. K. Pc.rskus, G. Raz- 
vadauskaitė. S. Racvs, S. Ri
mienė. O. Szczudluck. A. 
Šaltenis. W. Tutka, A. Užu- 
kalnis. E. Valiuškytė. Vai
čius, M. Valatkevičius, J. 
Vasiliauskiepė, E. Vallens. 
E.Z.. M. Žirolienė ir keli ne
pasirašė.

Buvo ir mažiau aukojusių.
Alto skyriaus vardu dėko-

.Tn^RCTtejiš. Ššndšros į» ™iems aukotojams ir rin- 
kejams — Algiui Lapsiui, 
Aušrai Kubiliūtei, DaivaiI apskr.. J. A. Starinskas, J. 

Stašaitis, Juozas šiliūnas, 
Stasė ir Ernstas Šmitai, Ka
zys Tamošaitis. James J. 
Tvvohig. Jonas Tuinila, An- 
thony Young, Konst. ir An
tanas Valiuškiai, Kazy? Va
siliauskas. Juozas Vembrė 
ir inž. Raimundas Žičkus.

Inž. Aleksandras Griauz
dė $8.

Birutė Vizbarienė $6.
Po $5: K. Adomavičius, 02127).

Mučinskaitei, Juozui Bikne- 
vičiui, Algiui Martišauskui. 
Juozui Venckui ir Ignui Vi- 
lėniškiui.

Kas dar dėl kurios nors 
priežasties nesuspėjo savo 
aukos atiduoti, tas gali ją Į- 
teikti Keleivio administraci
joje arba mano ofise (315 
Ė St.. So. Boston, Mass.

Pr. Averka, V. ir M. Anes- 
tos. O. Apanavičienė, V. Bu
kauskas. J. Beišvs, P. Bliu
mas. I. Baukienė, Br. Bajer-' 
čius. K. ir B. Bačanskai, J. į 
ir VI. Bajerčiai, M. Baluko-

Adv. Anthony Young,
Alto skyriaus iždininkas

; vPjn-c.’ i i-ij. šaldytuvai, televizijos priimtuvai, drabužiai, 
avale nė, maistas ir 1.1.

J. • -u jūs o<>-ino.odoiote mūsų natrrnavimn. — Įsitikinkite 
• • ■ Ąr.c,-■ ’ >r. ar6n susisiekite so bet kuriuo mūsų

Jū o ra'ocu-mui. tr-ri <!;Heli prekių pasirin- 
ir jūs turėsite* daug naudos iš mūsų patyrimo.

nas; K. Devenis $13; po 
$10: .A. Lapšys, B. Makai- 
tis, E. Manomaitis, K. Barū- 
nas, R. Biičkus. J. Kuncai- 
tis. Alg. Kriščiūnas. L. Ru- 
džiūnas ir V. Sužiedėlis. — 
iš viso $395.

Kaip Lietuvoje rašo 

apie Ameriką

Bostono Lietuvių Kultū
ros Klubo vasario 25 d. susi
rinkime Yale universiteto 
doktorantas Romualdas J. 
Misiūnas kalbėjo apie tai. 
kaip Lietuvos spauda rašo 
apie Šiauiės Amerikos gy
venimą ir ten gyvenančius 
lietuvius. Jis ištraukomis iš 
ten leidžiamų komunistų 
laikraščiu (kitokiu ten nėra:

K: sr'Ąž'.o 16 d. naujaja- * 
?re raion vi-•-tiutyjo ren-Įi 
Lmi Libdaros pietūs Matu-'£ 

’aičio var ’o senelių namų i
statybai paremti.* ?

Balandžio 30 d. So. Bos- 
•oro Lietuvių Pi!. Dr-jos III 
aukšto salėje P. Viščinio ve
damo*; Lietuviu Radijo Va
landos parengimas.

P”H \PF’ PIUA. Pa. ,9123 
632 \V. Girard Avenue
YVAirut 5-8878
UA • f'tb'RK. AM. 21224 
3206 Eastern Avenue 
D! 2-2371

MIAMI. Ha. 33137 
2755 Biscayne Blvd. 
FR 9-8712

■ >
B' ►

-T”-T BMIN’NEAPOLIS, Minn -55414 
217 E. Hennepin Avė.
FE 2-4908

' vaizdžiai nušvietė, kain tie 
Tautos Fondui aukojo laikraščiai apverčia aukštyn 

taip pat Teof. Janukėnas, kojom ir lyg kreivame veid- 
$10 ir K. Šimėnas $5. j rodyje parodo netikrą tiek 

Pernai Vasario 16-sios’ A™eiikos aplamai, tiek ir 
proga aukų surinkta $1.822.
80. o šiemet, i krūva sudėjus 
aukas Altui ir Vilkui, su
rinkta $2,023.80. Reikia ti
kėtis. kad ta suma dar padi
dės. ne? iš aukotojų sąrašo 
matyti, kad dar daug kas sa
vo aukos nesusnėio įteikti.

ten gyvenančių lietuvių gy
venimą.

Aplankykite 
Tėviškę!

Turėsite "vsitikc
-avo g'mir-cs i-,- <enns draugus

21-nos DIENOS
EKSKURSIJA
iš j n dvi savaitės

VILNIUJE
Pamatysite Maskvą ir 

Leningradą 

Už viską $74!
i-

Dėkoju

Nuoširdžiausia 
reiškiu savo draugams ir bi
čiuliams. kurie mane lankė 
ligoni’ ėję ar atsiuntė pa
guodžiančius laiškus: Mil
dai Anestaitei. V. Areštai, 
kuris ne tik sergant, bet ir

Jaunieji stiprėja

Bostono tarpklubinėse 
rungtynėse So. Bostono L. 
Pil. D-jos šachmatų koman
da. kurioje žaidė keli iau- 

i nuoliai (Saulius Girnius, 
t Kęstutis Makaitis, Wil!iam 
i Shakalis) no nevvkusios 

paoeKa pradžios šiose varžybose ne
pasimetė. bet susicementa- 
vo ir. Įveikusi kelis stiprius 
šachmatu varžovu? (Har
vardo ir Bf go’-.n universite
tus. Boylston klubą ir kt.). 
užbaigė B Iveos varžybas

( (a suma in-n 
•spraysr.;t 
atgal. <usi siekimo i
LSSR. n;rrio« rū ’es . ,v- 
tis. maiši?*;. ct-Vui v•»< ter. įį 
nuvykus, atvežimus iš aerod
romu ir njvežim;>).
MES PARCPINSIME ' 'Z AS 
Paprašykite veltui informa
cinė-'- knygelės
A N TO N TO IRS. INC. 

Dtp. V.
1776 Broadwav.

Nc’.v Verk. N. Y. 10019
Tel. PL 7-9595

i"
‘etas
m ir 
•iido» 

-u
i ’ iidos |
vie-' u- {

PARBS OPAYA \ \LCG»1Ų 
DALYKE KRAETEVĖ

Lietuviu gyvenamoje \ lėtoje 
• i/nis nėr 50 net v. to’., nuo su 

. . oermarketn. savin nkui mirus,tymų n 2o:lą i? laimėtų par- '
gimtadienio proga nepa
miršo manės pasveikinti. M.į iy 

i Strazdienei. O. Gegužienei. Ljįy 
! N. Jonuškai. J. Sondai. St.' ’ ‘
1 Griežei-Jurgelevičiui. kuris ....
atskubėjo su visomis Kalei-1 *<oman<'‘ai '> t<;- as is 8 .-aii- 
vio sąskaitomis, savo sūnui j
Edmundui. kuris manimi! Saulius Girnius vasario 
rūpinosi esant lisronirėie iri 17 d. buvoikehas i Lietuvių 
iš jos išėjus, taip pat jaunvs-| I šachmatų komandą rung- 
tės draugui Saliamonui Pa-Į tyrėms su Bov -'.ono klubu 
vaikiui, kuris, kaip tik aš pa-Į jr čia pelnė pm'aški. sužai- 
tenku - ligonine, atskuba su i dę? lygiomis su J. Collinsu.
linkėjfmais greitai pasveikti. . ..

. . i William Shakalis Massa- 
Povilas Brazaitis į chusetts moksleivių šachma-i 

j tų vaižybose vasario 22 d. 
Vasyliūnai Chicagoje ■ baigė ketvirtyo u iš 7 ( daly- 

i vių, laimėjęs 4-1 tš. Jis buvo 
Smuikininkas Izidorius! atžymėtas MSCA prizu.

; Vasvliūnas su savo taikiniu-' Saulius Girnius baigė 3-2 tš. 
j ku smuikininku kun. Vincui Bostono B lygos galutinė 
! Valkavičium ir akomponia-i lentelė:
i torium Vyteniu Vasyliūnu

gera pasekme: 5:3 iš rung-

Wi]!iam Sh ' dis laimė!■

menturius atiduodamas pus- 
refčiei. Pirkėjui tame name yra 

a.h. r.;ti -u Šeim gyventi. Jų 
rū mą prieinama.

John Petrus 
13 Varnam St. 
RaverhJI. Mass. 01830. 
Tel. 372-9537.

(10)

PENSININKAS IEŠKO 
vietom tryvenli pas pensininkę.

E. Kergus. 3281 A ra m ingo 
Avė... Phii.idclpiiia. Pa. 19131.

(10)

Ver/i/Oo.s

So. !’OST<»N. Mass. 02127 
390 \Vest Broad.vav 
AN 8-8764
i IIK AGO. ILL. 60632 
41 e? Archer Avenue 
FR 6 6399
B r a n c h
(Tf!< AGO. II L. 60622 
2212 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788

•’V BRITAIN.Conn.06051
165 Hartford Avenue
225-3192'_______
NEW YORK. N. Y. 10003
101 — First Avė.
OR 4-3930

O M A HA. Nebr. 68107 
5524 So. 32nd Street 
731-8577

C’ FVE! AND. Ohio, 
7-7 i/-s’ iS5th ST. 
486-1836

44119

Tie' ei'. Mich. 48210 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560'
i? iZ 'RETU. N.J. 07206 
943 EI iz?. bet h Avenue 
EB <-7068
iš 'fPAMGK. Mich. 48212 
H F 5 .Tos-Campa i Avenue 
365-6350
KA.YZAS ( ITY. Kun.66102 
18 S. P>etbany 
AT 1-1757

I US ANGELEI Gal. 90026 
3216 Sun-et Blvd.
NO 5-9 87

YlNKi.AND, N.J. 08360 
Parish-H: JI 
\Vest 1 amiis Avė.
609—691-8423

PARMA Ohio 44134 
-4->o s*ate Rd.
749-3033
PITTSBURGH. Pa. 15222 
246 Third Avenue 
GF.ant 1-3712

«I .
B

-’PCFESTER. N.Y. 14621 
683 Hudson Avenue 
RA 5-5923
UN FRANCISCO. Cal.94122 
1236—9th Avenue 
I O 4-7981
SEATTLE. Wash. 98103 
’5t2 N. 39th St.
ME 3-1853
IPP.’NGFIELD. Mass.O] 103 
’8’0 Main Street 
736-9636 
RE 4-8354
TRENTON. NJ.’ 08611
739 Libertv Street 
LY 9 9163

CENTRINĖ IŠTAIGA 
220 Park Avė. South (corner 18th Street)

New York, N. Y# 10003 
Tel. 982-8410

Svarbios knygos
i Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 

j Perkant abi dalis kaina tik ...................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo- 

i, 17b psi., Kama.................................................. $2.00
Dan Kui vičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla-
žatVedvlui tihslu ieškinį moters 

60-65 melų amžiaus.
. E. K.-isiaoas. 2710 Lake Dr.. laba: Įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra- 

Apt. i. A-hiahuia. Ohm uoi i yVTnas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00

GREITA PAGALI? \ Frank I.avinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
Nenusimink, gu -i pagalbą. ;879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virs. kaina seniau

buvo $6.00. o dabar tik................................................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsą teisyras, 31 psl.. .50 cnt.
Čicacietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.......................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapiu, kaina................................ ................... $1.(

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

liiojau siusk ši skelbimą ir 
antrašu, ir m<s 

atsiusime vaisiu išbnnd'mui.
ROYAL PRODT't TS 

North Sta., R.O. Box 9112

Suffolk 7-1 30-10
Harvard 6-2 25-15 
Lithuanian 5-3 25-15
Toliau eina, Harvard Club, • 

stem, Bos- 
Universi-

Aukos Tautos Fondui , .... ... , •' yra pakviesti atlikti baroki-
Kitoj vietoj minėta, kad n^s muzikos programa Chi- 

nienė. P. Cetkauskas. J.čie-į Bostono inžinieriai aukojo Lietuvįams«
gis, K. Dūda. St Durickas,, ne tik Altui, bet ir Vliko ... n ,
S. Galdikienė, W. German-, Tautos Fondui, štai aukoju- ’edakcl.<- enga .e , Boylston. Northeas 

ieji Tautos Fondui (dalis cerie Jaunimo Cer»uo sale- ton State, Bostontas. M. Giedraitytė, dr. J/ir į šieji
a. • • • «« « a . * * i
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Vietines žinios I š
e#M*e**#ee#**##***e*#e#*#*******--***************** *****************

i Dail. Y. Ignas yra gimęs 
Lietuvoje 1924 m.. Meną

Dail. V. Igno paroda

Mūsų Įžymaus dailininko piaf{^j0 studijuoti Vilniau. 
Vytauto Igno kūrinių Pai°-!meno akademijoje 1941 m.

1948 m. jis baigė meno aka
demiją Freiburge. Vokietį 
joje, 1950 m. atvyko i -JAV.

Dail. Vytautas Ignas vi-a 
dalyvavęs meno p^/otl6?c

da Bostone atidaroma šešta 
dieni, kovo 4 d. 7:30 vai. 
vak. Tautinės S-gos namų 
salėse. 1

Parodą organizuoja Bos
tono Lietuviu Kultūros klu-Į

Vokietijoje, Chicagoje. New
T. ... . , ... Yorke. Baitimorėje, Cleve-Įzaneos žodi apie daili-: . , - T..., u - i landė ir loronte.mnko \. Igno kūryba tars

ba$

dail. Viktoras Vizgirda. Jis yra dalyvavęs grupinė
je parodose Institute lian-Kitomis dienomis parodai . „

bus atidaryta šiomis valan- Ą,tielblulge,.1 19f T'
domis: koto 5 d. nuo 11 iki i 3oth JIa-v Show Clevelando
9:30 vai. vak.: kovo 6-10 
dienomis nuo 7 vai. vak. iki 
9:30 vai. vaje.; kovo 11 d. 
nuo 2 vai. popiet iki 8 vai. 
vak. ii kovo. 12 d. nuo 11 
vai. ryto iki 5 vai. vak.. kada 
bus parodos uždarymas.

meno muziejuje 1954 m.. 
Riverside Museum Ne\v Yor
ke 1958 m., O’Keefe Center 
for the performing Aus To
ronte 1953 m. ir kitur.

Jo vieno kūrinių parodos 
buvo Čiurlionio galerijoje 
Chicagoje 1959 m. ir Galle- 

iš iškiliųjų mūsų dailininkų l' International Clevelande
Vytautas Ignas yra vienas

susilaukęs ne tik lietuvių, 
bet ir kitataučiu meno kriti-

1965 metais.
Daii. V. Ignas priklauso

kų labai gero Įvertinimo, tai Print Club of Philadelphia 
reikia tikėti.?, kad i parodą' ir Gallerie Internationale 
atsilankys didelis Bostono į Madison Avė. Xe\v York 
meno mėgėjų būrys. I dailininkų organizacijom.

Prašo pranešti I'

Adv. Marija Šveikauskie- C O S M O S P A R C E L S 
nė prašo pranešti, kad ji šeš- E X P R £ S S C O R P- 
tadienj, kovo 4 d., į So. Bos
toną neatvažiuos. Kitais 
šeštadieniais nuo 2 vai. iki
4 vai. popiet interesantai ga- IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
lės ją matyti So. Bostone įr kįtus RusjjOs okupuotus 
YVilliams Insurance Agency 
patalpose, 399 W. Broad-

ĮVAIK» Al SIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

way.

Kviečia i Kaziuko mugę

šių metu kovo mėn. 5 d.

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuota*

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 2 vai. ryto iki 5 vai- vak. 

o šeštadieniais
Bostono Lietuvių Pil. I)r-jos; nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p 
patalpose vvks Baltijos ir
Žalgirio tuntu ruošiama Ka-

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

1
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAI JOJOJ Dailininko Vytauto Igno medžio raižinys "žvejai“. Ji ir kitus V. 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu linijoms. Ruošdamiesi Į I"no kūrinius galėsite pamatyti šio dailininko parodoje Tautinės 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik’t namuose-484 Ith St.. So. Bostone iki kovo 12 dienos imtinai.
aplankyti bičiuli, gyvenanti tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą pati mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, IncC
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ii užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS |$ 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI * 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais r.uo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Adresas: 390 West Broadway. South Boston. Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Parodą rengia Bostono Lietuviu Kultūro- Klubas.

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

ziuko mugė. Mugės atidary
mas 12 vai. dienos. 1 vai. 
piasidės pietūs. Prašome vi
sus šią dieną pietų namie ne
ruošti. bet atvykti papietau
ti su skautais. 3:30 vai. se
sės P. Kalvaitienės paruošti 
vilkiukai ir paukštytės su
vaidins ”Tikrai ši pavasari 
sugrįšime namo". Mugės 
metu veiks loterija, laimės; 
šuliny--, pyragų stalas. Čia 
įasite medžio drožinių, tau
tinių juostų, lietuviškų lėlių, 
verbų. Inž. E. Kleinas žada 
išpuošti salę taip. kad tikrai 
pasijusite, kaip sename Vil
niuje.

SLA 43 kuopos nariams

Svarbus kuopos narių su
sirinkimas bus ši ketvirta
dieni, kovo 8 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se.

Gerbiamieji nariai, atsi
minkite. kad jau trečias šių 
metų mėnuo ir kad per tris 
mėnesius nesumokėję nario 
mokesčio yra suspenduoja
mi. Neleiskite, kad taip at-j 
sitiktų. sumokėkite nario: 
mokesti.

Vasario mėnesio susirin- 
kiman dėl blogo oro mažai { 
kas atėjo, todėl šiame susi
rinkime visi turite dalvvau-

327 W. Eroadway,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaiti*

i

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas 
sat ininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokiu nelaimių.

Parūpina vi-ų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuviu Gydytoja* ir Chirurgu 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p. 
Tek A N 8-2712

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

ĮPĖDINIS 
OFTOMET RISTAS

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

447 BROAI)WAY 
South Boston. Mass

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St. 

WOKCESTER, MASS. 

TeL SW S-2S68

į Dr. Ameba L. Rodd\\
(RUDOKIUTĖ)

O P T O M E T K 1 S T t
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADYVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

yra vienintelė cliciaii Įstai- * 
ga VVorcestery, kuri siunčia *
siuntimus iicsiog is VVcrces- 
terio Į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai

J

e#*###*##-*

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
bama lietuviškai, patarnau 
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai. < SOUTH BOSTON

Čia galima gauti Įvairiau- t Te! AN 8-4649
siu importuotu ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kit 
daiktu,
labai žemomis kainomis

$ Rapastingai 'aikrodžiu*
* žiedus papuošalui-
; 379 W. BROADVVAY9

Ii

Vedėja B.

tinkamu Lietuvoje. * ’
kainomis. *

» Namus iš IauKO ir viduje. <«
Sviklienė X Lipdau popierius ir taisau^ 

į viską, zą pataisyti reikia.
» Naudoju tik geriausią

Dažau ir Taisau

t 
tį

i}
ti ir atlikti savo prievole. Jei! •
kas negalėsite dalyvauti, tai 
atsiųskite mokesti sekreto- 
riui šiuo adresu: J. Lekys. 
7 St. Marks Rd., Dorchester. 
Mass. 02124.

J. Lekys,
sekretorius

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 I>raadway 

So. Boston. Mass. 02127 
Tei. A N 8-1761

v»-•>
>*-*!►
»

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin HilI Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

§ Televiziją 

ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai

JONAS ŽILINSKAS 
629 £. Si\ht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645

Lietuviai pas gubernatorių

Praeitą trečiadieni Wa- 
Draudžia g\ vybę ir sveikatą. | shingtono gimtadienio pro

ga tarp 10.103 asmenų, at
vykusių pasveikinti guber
natorių Volpę, buvo ir kelio
lika lietuviu.

389 Broadwav, So. Boston, 
lelelun; -: 268-6030

i
'SIšrašykite 

KELEIVĮ
Seniausia Lietuvių Radijo 

savo draugam Programa Naujoj Anglijoj

RADIJO PROGRAMA

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnie* ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvoj {liejimas
• Nuolaida, mokant grynai* už burnerj
• Vamzdžių Įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos--------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI Įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimi* — Sekmadieniai* — Šventadieniai*

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 VVASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS—DALYS 

24 V AL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimas

žemiausia kaina
Norėdami talkos perkant naują ar vartotą maliną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j

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

" 327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ' 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA?

iš stoties VVLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie-

LAISVĖS VARPAS ^pasaulinių žinių santrauka 
ft: r komentarai, muzika, dai- 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j 

Baltic Florists gėlių ir dova- 
x nų krautuvę, 502 E. Broad- 

pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gaun> 
mas ir Keleivis.

esoocosososcocooosoososcos

Sekmadieniai* 8-9 vai. ryte 
FM Bangomis 105.7 mejęaciklu 
IS WK0X, Framingham, Mase.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS. 

TeL JUniper 6-7269 A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre. Mass. 02159; 

Tel. 332-2645Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir seku.

Flood Sąuare 
Bardirare Co.
SarininiiM N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popicro* Sienom*

Stiklas Langama 
Viaokie reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiama 
Viackic ga'eiies daiktai

onor anon n y r •«<


