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Naciai, neseniai Vokietijoje nuteisti už 85,000 žy išžudymą. Iš kairės Į dešinę: pirmas Gertrud 
Slottke, gavusi 5 m., trečias VVilhelm Zoepf, gav ęs 9 m. ir penktas VVilhelm Harster, gavęs 15 m.

De Gaulle’io šalininkai 
laimi

pastangos.
Atsimindami komunistų 

suktumą ir apgaulingumą, 
parodytą Rusijos revoliuci-

50 metų nuo Rusijos 
revoliucijos

Kovo 8 d. sukako 50 m. nuo Rusijos revoliucijos, o 
rudenį sukaks tiek pat metų, kai komunistai valdo Rusiją.

Kovo 8 d. sukakto 50 me- Didelė jų kėslam kliūtis 
tų. kai Rusijoje prasidėjo yra užsienyje gyveną lietu- 
vadinamoji vasario revoliu- viai. jų politiniai veiksniai, 
cija (tada Rusijoje veikė se- kurie nuolat beldžiasi i lais- 
nasis kalendorius, kuris, pa- vųjų valstybių vyriausybių 
lyginus su kitur veikiančiu, duris ir kovoja dėl Lietuvos 
buvo atsilikęs 13 dienų) laisvės. Todėl Maskva sten-

Kovo 15 d. caras buvo giasi išeivijos eiles suskal- 
priverstas atsistatydinti. Į dyti. jos budrumą susilpnin- 
Petrapilį balandžio 16 d. iš Deja, tai tuščios sovietų 
Šveicarijos sugrįžo Leninas,
gavęs Vokietijos sutikimą 
pervažiuoti jos teritoriją už- 
biombuotame vagone, nes ji
buvo tikra, kad Leninas pa- jps metu ir vėliau, mes ne 
darys Rusijoje suirutę ir tuo: tik patys turime būti atsar- 
būdu krašta nusilpnins. : "us ir budrūs, bet ir kitus a- 

Ir tikrai, komunistų vadas! į’ie « politinius metodus in- 
Leninas, paskelbęs šūkius1' i°lmuoti.
’grab ragrablenoje“ (piešk.j
kas priplėšta), kad taika ii į . . . ,
žemė teks tuojau pat jos no- » llriO pirmiM/lkaS

rintiems, — *is daugiau pra-! 1 * • r»
dėjo įgyti įtakos. Kerenskio Vyksta Į Europą
vadovaujama vyriausybė v]ikc va!(lvbos pirminin.
nebesugebejo valdžios va, kas fb. Kestuį;. j Valiūnas, 
dzių savo rankose išlaikytu ne?en;ai sus,riž g |abai 
ir lapkričio i d. komun.sta| ?ėkrR1,,c,os keįionės pietu 
uzetne visus strateginius, Amerikos valstybes, ši ke’
pUnktUS ,Pe!Į'a?l|y’„2.bpll!'1-l virtadienį išvyksta i Europą 

Linkime jam ir tenai geros

Kaip eina su Rytais Konsuliarinę sutartį Iš anapus atvažiavo
bendradarbiavimas patvirtino dr, 4. Juška

Atstovų rūmų komitetas Kol kas ja patvirtino tik Iš Lietuvos pasisvečiuoti 
pritarė Eksporto-importo užsienio reikalų komitetas pas gimines atvažiavo astro- 
banko paskolai $50 mik, ku- 15 balsų prieš 4. Prieš baisa- nomas daktaras Antanas 
ri finansuos Amerikos in- vo šie senatoriai: Mundt Juška, nepriklausomoj Lie- 
strumentų gaminimo mašinų (resp. iš S.D. L Williams tuvoj buvęs Švietimo minis- 

(resp. iš Del.), Lausch e teri jos kultūros departamen 
(dem. iš Ohio) ir Dodd

Sekmadienį Prancūzija rinko savo parlamentą. Iš
rinkti 73 atstovai. Kitą sekmadienį bus renkami dar kiti 
trūkstamieji — 414.

Praeitą sekmadienį Pran- degolistų yra 62. Aplamai 
į cūzijoje buvo parlamento i paduotieji balsai (22,877, 
i rinkimai. Reikėjo išrinkti 000) lodo, Sad už degolis- 
i 487 atstovus. bet kol kas te- į tus balsavo beveik 38' <, už 
I išrinkti tik 73. Mat, ten pir- komunistus 22 su puse plo
niuose balsavimuose išrink- cento, už kairiųjų federaci- 
tas laikomas tas, kuris gau- ją beveik 19 In ocentų. Tuo 
na daugiau balsų, negu visi būdu komunistai su socia- 
kiti kandidatai kartu sūdė- listais ir kitais kairiaisiais 
jus. Kitą sekmadienį 414 gavo per 40', balsų ir yra 
atstovų bus išrinkti tie. kurie stipri opozicija degolistam. 
gaus paprastą balsų daugu-, Pažymėtina, kad už ko
mą? munistus balsavo 5 mil., o

Sekmadienio rinkimai ro- 1962, m-tik J mil- Socialistai 
do, kad laimi degolistai. Iš} su komunistais yrą susitarę
minėtų ' (3 išrinktų atstovų

čio 8 d. Leninas sudarė pir 
mąją komunistu tarybą.

Netrukus komunistai iš
vaikė Steigiamąjį susirinki
mą, už kurį patys buvo agi
tavę. bet kadangi jame jie 
mažai atstovų teturėjo, tai 
jis jiems nebuvo reikalin
gas.

Toliau pilietinis karas de
gė visame krašte, kraujas 
liejosi upeliais, žuvo milio- 
nai žmonių ir tik tam. kad 
įsiviešpatautų komunistinė 
diktatūra.

Išžudė milionus žmonių, 
komunistai išlaikė valdžios 
vairą iki šios dienos, bet pa
čios Sovietų Sąjungos vidu
je vis stiprėja tos jėgos, 
kurios tai diktatūrai yra 
priešingos, kurios trokšta 
laisvės, todėl tikime, kad 
netolimas laikas, kada ir ko
munistinis žmogaus paver
gimas nueis į istoriją. Tada 
ir Lietuva bus laisva.

Prisimintina, kad savo 
pirmomis dienomis komu
nistų valdžia, mėgino ir Lie- j 
tuvoje savo tvarką įvesti, Į 
bet mūsų savanoriai jų nu
driskusius raudonarmiečius j 
iš savo krašto išvi jo. Vėliau i 
Sovietų S-ga sudarė su Lie
tuva sutartį ir pasižadėjo

sėkmės.
Balandžio 29 d. Vliko pir

mininkas yra pakviestas kal
bėti Hamiltone, o balandžio 
30 d. — Toronte.

Dr, E. Armanienė
išvyko į Europą

Dr. E. Armanienė, Balfo 
centro valdybos vicepirmi
ninkė, vasario mėn. pabai
goje išvyko Europon. Ji ten 
veda kelias nukentėjusiųjų 
nuo nacių bylas. Ta proga E. 
Armanienė aplankys ir liet. 
veiksnius Anglijoje. Pran
cūzijoje, Vokietijoje, Itali
joje. Ji taip pat stengsis su 
sitikti ir su Balfo šelpiamai
siais Europoje.

Balfo pirmininkas kun V. 
Martinkus jau grįžo iš Pietų 
Amerikos ir parsivežė gana 
daug Balfui naudingų infor
macijų.

Abu Balfo vadovai kelio
nes atiieka savo lėšomis.

Sudužo du lėktuvai, 
žuvo per 100 žmonių

pristatymą automobilių fab
rikams. italų firmos Fiat 
statomiems Sovietų S-goje: (dem. iš Conn.).
prie Volgos upės. Paskola Netrukus sutartis pateks Pavergtoj Lietuvoj jis 
duodama italams, bet ja } j senal0 posėcųe jai patvir. dėstė savo specialybės daly-

! tinti reikalinga dviejų treč-; ^us ilgaus miškų techni- 
to-! daliŲ ba] TieR daf nėraĮkume. o vėliau Pedagogi- 

bulesnes raketas Vietnamo, tikru, todėl dar verta rašvti! niame institute, nuo 1963 m. į 
komunistams, kad tie galėtų ; senatoriams laiškus, prašant \ *sėj° pensijon.
sėkmingiau daužyti amen- balsuoti .UUfil - . _ .
kiečių bazes ir daugiau ame-' 
rikiečiu užmušti.

Labai spiriama patvirtin-i j n n* •* z- 
ti ir konsuliarinę sutartį, ku-|4» E0W€tlį ISmet?

kongreso.
čiamybe čia įkurdinti, ir la- Atstovų rūmai nepatvirti ( 

no ju sudalyto komiteto pa-i
siūi.™° atstovą M™?\Sen. R. Kamedu 
CIaytoną Powelli papeikti.' 47
atimti iš jo vyresniškumo reklamuojasi 

laipsni ir iš algos išskaityti
be reikalo išleistus $40.000.

to direktorius (ir kitas 
atsakingas pfciiigas. į ‘ 

pateks Pavergtoj Lietuvoj

naudosis sovietai.
O sovietai duoda vis

bai stengiamasi įtikinti A-į 
merikos visuomenę, kad tai 
sutartis bus naudingesnė A 
merikai, negu sovietams.

A r buvo sąmokslas
prieš Kennedį, ar ne?

New Orleans distrikto 
prokuroras Jim Garrison sa
ko, kad buvo. o aukščiausio 
teismo pirmininko Warreno 
vadovauta komisija. kuri 
prez. Kennedy nužudymo 
bylą nagrinėjo, sako, kad 
ne. kad Osvvaldas veikė pats 
vienas. Tokįfis nuomonės y- 
ra ir naujasis gen. prokuro
ras Ramsey Clark. Nėra vie
nos nuomonės ir visuomenė
je.
Prokuroras Ganison narp

lioja reikalą toliau. Jis su
ėmė įžymų biznierių Clay 
Shaw, kuris, prokuroro nuo
mone. buvo-' vienas iš są
mokslininkų. Tai kompani-gerbti jos sienas ir nepri-j Sekmadienį, nusileisda- 

klausomvbę. bet 1940 m ir; mas į Monrovijos (Liberijo- 
tą sutarti sulaužė, kaip ir je.Afrikoje)aerodromą,su- 
daugelj kitų.Jr jos kariuo- dužo Brazilijos lėktuvas,
menė vėl užplūdo Lietuvą ir kuriuo skrido 90 asmenų, savo ar nesavo mirtimi nu- 
ją prievarta įjungė i sovietų Rašant šiuos žodžius, žuvu-į mirti. Tokių įtariamųjų pa-
teritoriją. šiųjų skaičiuj tikrai nežino-

Bet Lietuvos liaudis ir pa- mas. bet jau sakoma, kad jų
šaulio laisvosios valstvbės į yra nemažiau kaip 66.
to i Tingimo nepripažįstu. 
Tai Maskvos valdovus labai 
nervina, ir jie visokiais bū
dais stengiasi tą pripažini
mą gauti.

Ta naci? dien? sudi 
toli Kentono, Ohio.

■> ne
lėktu-

Senatoriai atsako 
redaktoriui

per antrus balsavimus atsi
imti tuos kandidatus, kurie 
turi mažiausia duomenų lai
mėti. Tuo būdu jų balsai bus 
paduoti už vieną kandidatą.

Žinovai spėja, kad ir kito 
sekmadienio rinkimai duos 
degolistams persvarą, ir jie 
parlamente vėl turės beveik

Kaip ir daugelis kitų lie-į tiek. kiek turėjo, tai yra 262 
tuvių. Keleivio redaktorius
taip pat parašė laiškus sena
toriams, prašydamas juos 
balsuoti prieš konsuliarinę 
sutartį su Sovietų S-ga.

Į jo laiškus atsakė Mass. 
senatorius Eduardas KenPagal Taiybinę Enciklo

pediją. jis aktyviai dalyvau- .
ja "Žinijos“ draugijos dar- Josepb Clark, kūne stengia-

atstovus. Kadangi parla
mente yra 587 atstovai, tai 
j'o kontrolei tereikalinga 
244 atstovų

Iš 26 ministerių sekmadie
nį teišrinkti 11. Kiti, jų tar
pe ir užsienio reikalų mini;

, . , .. , teris Couve de Murville, darnedy ir Pennsylvamjos šen. | „rz,lis.

be ("Žinija“ tai ”visasąjun 
ginė" draugija, kirta komu
nizmo skleidimui ateistine 
propaganda).

į si įrodyti, kad ta sutartis bus 
naudingesnė JAV, negu 
Sovietų Sąjungai.

Šį kartą vos neišrinko di
džiausio de Gaulle priešo 
Soustelle. esančio užsienv.

Sen. Robert Kennedy se
nate pasakė kalbą, kurioje 

Atstovų rūmai 248 ba!- Siū]ė be sąlygų nutraukti Š. 
?aif. Erles 1*6 nutarė Po- Vietnamo bombardavimą ir 
wellį is atstovų rūmų Pa;,a- pa?iū]vti jam per savaitę 
hnt! dėl to. kad jis kongreso; pradėti dervbas 
lėšomis vežiojo lėktuvais! ‘
nieko bendro su kongresu} I jo tą kalbą tuoj atsiliepė 
neturinčias moteris, mokėjo; valstybės sekretorius ir pats 
algą savo žmonai, kuri kon-j prezidentas, kurie pareiškė, 
grėsė nedirbo, ir tt. Į kad senatorius nieko nauja

nepasiūlė, kas dar būtų ne
buvę išbandyta. JAV jau ne 

’} kartą buvo nustojusios Š.
Povvelli? dėl to nenusimi

nė. Jis kreipsis į teismą, pra
šydamas nutarti ji grąžinti i
atetov, .-ūmus. O jeigu tei^Į komunistai dė jokio 
me jis ir pralaimėtų, tai. pa-1 r 1 J
skelbus naujus rinkimus, jis
ir vėl bus išrinktas. (Jis y-

. 11 \ įetnama bombarduoti, bet>1C-' i • 7 • -komunistai ; 
noro taikytis

ra negras ir iš negrų gyve
namo Harlemo New Yorko 
mieste).

Kariuomenės vadas Viet 
name gen. Westmoreland 
savo įsakyme kariuomenei 
taip pat atsakė Kennedžiui, 
kad toks bombardavimo be
sąlyginis sustabdymas vė-

Senatorius Edward Broo- 
ke iš Mass. atsakė, kad ta . 
sutartis — svarbus dalykas.} 
kad jis atidžiai studijavęs 
visą medžiagą, bet. kaip 
jaunas senatorius, norįs iš
vengti ”shooting from the 
hip“ (šaudyti netaikyda
mas), todėl jis dar atidžiai 
seksiąs ginčus senato visu
mos posėdy ir tik tada pa
dalysiąs sprendimą.

Hoffa pagaliau sėdės 
kalėjime

Pagarsėjęs vežėjų unijos 
prezidentas James Hoffa; 
pagaliau sėdj kalėjime. Jis 
1964 m. buvo nubaustas 8 
metus kalėti už sukčiavimą 
ir teismo apgaudinėjimą.

Hoffa savo vieton pasky
rė vieną iš savo padėjėjų 
Franką Fitzsimonsą. per ku
lį jis tikisi valdyti uniją ir

Negrai dėl kongreso nuta- Ra“ o™o'a«,av.,„u oe- kalėjime sėdėdamas. Ar jam; 
jai priklausė ir Fei-rie,'kurį! rimo laba.- pasipiktinę. jieisąlyęnis sustabdymas ve- ta. pavyks, pamatysime 
prokuroras buvo numatęs sako, kad Powellis pašaliu- atperkamas amen- 1 rujos vadę tarpe Hoffa.
suimti, bet jis pasiskubino tas tik dėl to. kad jis negras, gw«.u .r saiungminkų krau- tul;1 ir priešininkų s,e. Hot- 

bet jie visai nekalba apie jo Ju ir tlk Pailgins karą. fai esant laisvėje, turėjo jam, 
nusikaltimus ir elgesį. į Kaip malome, prieš bom-

Konsrese vra nemažai at- bardavimus jaukia ne tikskubėjusiu njjmirti skaičiuo
jama net keliolika stovų, kurie elgiasi panašiai, patys komunistai, bet jiemsi.1 MUVU, AUIK j/tniariai i ./

Prokuroras Garison, sako, į kajp poweilis. Taigi kongre- fIal daugiau padeda ir me 
ima<.«s ii daugiau suėmi- turėtu ir kitu lianašiu ei- ko neišmanantieji ir tik sa\<

usiiūpinti
..... . , sas turėtu ir kitų panašiu ei- ko neišmanantieji ir tiK save

. , y,aJ^1.tlkl.n^s’ k.a^ gesiu sushūninti pasireklamuoti norintieji}
vas, skridęs iš Columbus į pasiseks įrodyti, jog prieš
Toledo. Sperma, kad žuvo 
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numat 
mu iis

prez. Kennedy buvo supla
nuotas sąmokslas.

Kita proga apie tai para
šysime plačiau.

nekomunistai. O tu patarėjų.
planus naskuikttkKU fp"ka apmo

nusileisti, bet kai dabar jis 
sėdės kalėjime, tai gal kas į 
nors iš jų sugebės tvirtai at-1 
sisėsti į šitos pusantro mili-! 
ono nariu turinčios unijos 
prezidento kėdę.

Hoffa, ir kalėjime sėdė-- 
\ damas, gaus $100,00(1 meti-, 

nės algos.

Automobiliu pramonės darbi
ninkų unijos prezidentas VValter 
Reuther. pasitraukęs iš AFL- 
CIO tarybos, sako. kad der> bose 
su darbdaviais jis reikalaus ga
rantuoto metinio atlyginimo.

David F. Lewis iš Nc« Orleans 
sako žinąs 5 asmenis, kurie buvo 
įvelti i Kenned\ nužudymo są
mokslą. ir dabar bijąs dėl savo 
g> vybės.
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Vliko pirmininkas P. Amerikoj
i , > g\ kiti tcift-MUi. --- IX I .vtti AlUeriftOS LlCttlt .U

Kongresas, Vbko pirmininko dr. J. K. Valiūno lankymasis 
Ridų Amerikos kraštuose ii Picių Amerikos lietuvių su
rengi s Lietuvos Nepriklausomybės Dienos iškilmės — f. y

.... anau . tų i>r< gu eilė dar karta

Lietuvoje likusią ir užsieny ir galimais atvejais padėtų nistų prokurorų buvo vadi- 
gyvenančią katalikų dvasiš- joms plėstis. narni pasiutusiais šunimis,
kiją kviesti lietuvius bend- "Kinijai kariškai stiprė- nuodingomis gyvatėmis, is- 
radarbiauti su okupacine jant. stiprės ir Kinijos ne- davikiskais kiauliasnukiais 
valdžia? Ar aukštoji Vati- draugiškumas Rusijai. Rusi- ir panašiomis "grožybėmis“, 
kano vadovybė, susitarusi ja tuomet savo ruožtu ieškos Tai labai charakteringa ko-

buvo
>. it. it. itlrlie. * .rtU -Ali', e.. ti t tį. . ISUOrielllll dl.c.'.
i lietuvių astangas grąžinti Lietuvai lakvębei ne] riklau-
soir.vbe.*

Vasari 2 T 1. Vilko pirmininkas dr J. K. Vabūnasj 
pateikė apie tai išsamų pranešimą Vliko valdybai, o va-i 
>ariv 2> d. Ylikf tarybai. Pranešimą vaizdingai papildė- 

iš Pietų Amerikos gautas stambus ’ lu.šias tenykščiuose i 
tiieU- itX'-.. >ė '.''itSUelO.il it' .e •i1'J-..eO UitliSiltl ' e.K?.-.0...
gud; snhj rinkinys. Daugumas tų stąaipsnių paskelbti pir-| 
muesiu se r-.- itsčiu ' -.islamuose Centrinėse vieto$e. - ir s

>-

i. i u liną. Šiam uen■ avyztičiui. tokios antraštės, kaip 
. asi .e .i-. IX i‘lėtu Ameriiit s Lietuviu Kongresas . L. • 

kf kongresas išlaisvinti Lietuvai iš komunistų jungo”.
Lietu .i-.'. Ari-.. i.-?,,'e vienijasi veikti, kad. laisvų tauru 

ra-bebarti ;siias\ irių iš rusų savo pavergtą tėvynę". "Pas 
mus lark si įžymi lietuvių asmenybė“. "Jose Valiūnas.
Pi esiderte ie k-s Lituanos en Exilio“ "Lietuvių preziden
tas: Niekad nebūsim SSSR dalis’.“. "Lietuvių bendruome
nė mini sav< krašto nepriklausomybės paskelbimą" ir tt.
Al ba nu traukų arasat: Priėmimas Lietuvos Isiaisvi-• 
nime K mitete -. Antininkui"- "Vyriausio Lietuvos Išlais- 
vinint K miteu :urmininką; ur. Jose K. X’aliūnas sveik: 
r.a Luis Vidai Žiulio. Urugvajaus užsienio reikalų mir.ist- ar 
ra ir kt.

;av kelionę Vilko pirmininkas pradėjo sai

Dešinėje kon?r. iš \ew Yorko Emanuei (.eller. kuris 
pirmininkavo specialiam komitetui kongr. Ponelio by
lai išnagrinėti. Komitetas pasiūlė Powellą papeikti ir 
išskaityti iš jo algos $40.000. kuriuos jis be reikalo iš
leido iš vadovauto darbo ir švietimo komiteto lėšų. At- 
-tovą rūmai komiteto pasiūlymą atmetė ir nutarė Po- 
uellą iš kongreso pašalinti. Kairėje kongresmanas res
publikoną- Arch A. Moore.

Kas kitur rašoma
NEATSAKĖ! KLAUSIMA dė lieuvit įsu upinimo:

glaudesni© sugyvenimo su munistinei kultūrai ir atvaiz- 
vakari.is užsieny. A’akarai duoja komunizmo statytojo 
gi. pastebėję Rusijos prie- ir jų ateities žmogaus idea- 

‘ "Piaeitame šimtmety lie-i tankumą, gali vėl. kaip jau lą...
1 tuviai kovojo už savo krašto1 re kartą yra padarę praeity.

mestis džiaugsmingai i rusų 
glėbi, laimėdami mažai ir 
pralaimėdami daug. Šioje ’ 
politinio žaidimo stadijoje 
Lietuva vėl gali atsiduiti pa-;
šaulio politikų darbotvarkė- • •• » ▼ m / sy
je. ir todėl mums reikia būti 1^ |\j y f f j 
akyliems. Tačiau jeigu už * VJkyv
poros ar kiek metų prasidė-

su Maskva. vers lietuvius at
sisakyti nuo kovos už savo 
laisve ir n.eoriklausomvbe?

laisvę. .Tie kovoja ir šiandie. 
Jie yra pasiryžę ir toliau ko- 

. votį. nežiūiint
sueitai imus."

bet rtokltlS

KINIJA IR MES

Europos įklausimuTuo
Lietuvio sausio
ie Stasvs Kuzminskas šitaip • » *■
rašo:

H i

Naujausios

24 d. .aido- ru šautiymasis Kinijos-Rusi- BALADĖS, šitoj labai
jos pasienyje. Europos vei- gražiai išleistoj, gausiai i- 
das pradėtų vėl keistis, kaip’ iiustruotoj knygoj yra sep- 

1964 metais, kai rusų de- keitėsi pirmojo ir pasku- tymos Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina................$6.00

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai, kaina................... $2-50

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

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
X’arpinė ir šiaurės pašvaistė.
Parašė Pranas Naumiestis- 
kis. Kaina...................$3.50

legaci'a
' pasieni!

atvyko i Pekingą; tir.iojc karo metu. Lietuva 
klausimu suregu- surastu sau nauia išraiška ir

duoti. derybos nutrūko be-! savo vietą šitoj naujoj Euro-
: veik vos joms prasidėjus. į noi."
Kiniečiai neparodė jokio su- ' 
sidomėjimo pasienio inci
dentais. bet davė aiškiai su-

1 Visi lietuviai yra susirūpi- 
į nę popiežiaus pradėtu susi-

su Sovietų Sąjun- klausimą 
ga. Jos prezidento Podgor

o 22' nij vizito popiežiui proga lietuviai reiškią baimę, kad 
rašė laiškus Sovietu 

eioėsi ir

Vatikano atsiųstas laiškas. pias--p ka i kiniečiai n- ri
taikytas lietuvių susirūpini- svarstyti Kiniios žemiu gra- • ... 1_ • • • • ~ •mui apraminti, i svarbiausią žirim?. kurias rusai na gro-

Laiške kalbama, kad, esą.

JU 'DRAUGIŠKAS“ 

PASIKALBĖJIMAS

neatsako. praeity, pasinaudoję a- štai keli pavyzdžiai, kaip 
r.uometiniu Kinijos silpnu- "draugiškai” ir "gražiai

dieną, i- pirmas sustojimas buvo Bogotoj. Kolumbijos; dau- lietuvių raš 
sostinėje. Kur j-pasitiko XTiko atstovybės pirmininkas inž. IjApcZ:-::- J • -.Kr 
X’ytautas Didžiulis. Lietuvos konsulas Stasys Sirutis ir kiti };1Kas prasyuama? keiti

ą uolinę, ft.au mu Tokios žemės sudaro 
preziden- 700.000 mylių su X"Iadi- 

to vizitas sv. Tėvui galėtų ■ vostoko miestu iskaitvtinai 
pasėkų

raudonieji kiniečiai dabar 
kalbasi su savo "draugais" 
rusais:

Spaudos ir vadų kalbų 

balsai Pekinge

11, y. X’okietijos ir Prancūzi- 
jos plotai draugei, be to. ži- 

ic-tų Sąjungos noma> reikalavo taip pat aiš- 
1 kios Kinijos Įtakos Mongoli- 

sitas klausi- ;a; kurios plotas yra kiek 
įams rūpi pir- ktncii-ic Voi-am Fu1 • TA • •• 1 -- b -• . ..L u.d » E- U-

vyskupui X. Brizgiai, ku- moj eile; patirti, ar aukotoji rona
riam. girdi, nebūsią sunku katalikų 1 ažr.yčios vadovy- *"Ki’ i;' -RuV;o- Menų il- 
painformuoti ir XTiką. be yra yz.si.yžusi bendra- via *6 5<>o m.vliu Pa«ie-

Naujienos ta proga vasa- darbiausi sn komunistine

turėti ne' a.ar.ftiu

matymų su tieialiais vyriausybės pareigūnais, nes tam 
buvo viena nepatogi aplinkybė: tuo pačiu metu Kolumbi

- o, , ’ ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,Kiausv.-ute. jus, nesvariu , . . ... .7J - kaip juos pramatyti ir jų įs-sovietimu revizionistu kiau- . .. , ,
, - *. t-- •• V -• vengti. Paraše med. dr. Menų nurys. Kinijos liaudis. ,»«« .« A-_._

kuri yra ginkluota Mao Tse- 
tur.go mintinus, nepasiduos

jos vynau-yz.ę lankė Sovietų vainžios prekybine 
gacija.

M-.U-. 2?-2x I X'liko pirmininkas lankėsi Ekvadore, f*'-' 7^ c’- -aido;
Quito. - stmėje. matėsi su Ekvadore-užsienio reikalų mi- kard.r.vio laiškas 

mstru .. ■ to --arėjo platų pasikalbėjimą su- užsienio rei-;
kalų n'.:n.ste:ij s --rotokolo šefu.

Guava 1-,-p Ekvadoro uostamiesty, lankėsi pas itakin- 
u iirU-c-.'-. £Į Vniverse leidėia Ism.ae! Perez Castro.
Ten. anot

dele- nard M. Gertler. Šiais lai
kais. kada širdies susirgimai

Klausykite, jus. apgaiie- nes. H. Blazo. M. Mackevi- 
ir parūpino jam sąlygas pasimatyti su admirolu A. J. de s?" ??zu k^L.1č° kl‘ tini kurmiai, sovietiniu revi- čiaus. A. Kučo ir kt. strairs-

lezioen.ci 
06 ■ ai:

lar.kvm

puošnioje rytinio miest- pakraščio Schueler. itin įtakingu dabartinėje Brazi".:-' - vyriausybėj, 
bu. su:engti pietūs. —"priėmimas Lietu- X ūko pirmininkas buvo pakviestas pas a imirolą pietų ir

-«‘ftrasci . mečius, kad jie pažeidę sie
na 6,6' iii kartu vien tik 1962

a "'.'.’.rT puminir.Ku:. ;c musų rr.:es;? 
kaip rašė EI Uriversc-. Priėmime :a- 

. -vav< eilė iet « įtakingu asmenų, hitari e ii vincij s 
~ubena:> rius.

Saus 28- 1. ir. Valiūnas lankėsi Santiag . Čilės
' ' — - ■ ten matės: su -Ur a. a.r.r.•.-> .usčioiiių le-
mokiatų paitij. > vadų.

X asam- ,p Vilko pirmininkas jau buvo Buenos 
Aiii-s. A-.^-r.tiu. i: dalj-.a.' IV-zm Pietų Amerik - 

m rse. pasveikino ji X"Iiko vardu, susipažino 
rauge.’-U ten riū.vusių veiKėtų. o : 2s.-tut:m.am.e 

kongreso posėdyje pasakė pagrindinę kalbą apie Viik.
- ' “ - >'-Us užsim 'jimus Lietuvos laisvės reikalu. Du
sa.tu fta.-'ej- per vietos radiją.

\ a-ar. .gv ,p —Montetirieo. Urugvajuj. Ten Lie- 
tuv V&3 p 1 m uas iš aru-t bov paarūpinęspa
simatymų su s satst vaisa vyriausybės pareigūnais. 
Pasiuntmj ės «paud s attaebė K. Čibiro Iv :.im.as. Vlik 
i--"' ' p. Valiūnier.e aplankė Ivieju lienrašaų

■ akcijas ii išsamiai supažindino redaktorius su Uetuv - 
■ Laikraščiuos- 

eciu fta.oė’ s: angliškai ar m ar

Lietuvių K r_-
L. ‘2.rS

v 'žiu ■ tiksiu, ir darbu

r\.
' -' v
;a::Kė :
a . *.

Bue:

tu: ėj- pr g s išsamiai pasikalbėti. A p z ai I---1 auta. kad ne 
buvo pr u"> aplankyti Brazilijos užsieni reikalų mi
nistrą. kuris tuo metu buvo išvykęs.

Pagaliau, vasario 16-1x d. X"liko piim.Ininkas lankėsi 
Caracas X enezueloj. Čia. tačiau, r.esusi Arė galimybės 
pasimatyti su vyriausybės pareigūnais, kadangi svarbiau
siems lietuvių bendruomenės vadams 'J. Bieliūnui. X". 
X erosui • jau anksčiau ilgesniam laikui išvykus, nebuvo 
parengtos tam sąlygos.

ApsKritai. ši X’liko pirmininko keli' r.e paliko daug 
teginu, iuetuv s reikalui teigiamų pėdsaku Pietų Ameri
koje. taip pat. kaip sakosi, jam pačiam suteikė daug pa- 
diąsirirru. zaiiojančiu ir visiems dalvvau artiems veikime 
T

zionistų klika! Jūs esate po- niai. Kaina .................... $2.
1 pieniniai tigrai, perskyrę LIETUVOS ISTORIJA,

su liaudimi. Jūs kvailiu bū č Vl-ji laida, parašė dr. Van-
, metais. Nedraugiška propa- 
; gar.da - er radrią veikia ne- 

susta__ __ donai- kiniečiai ia O1'' pakė.ė uolą. kad Daugirdaitė-Sruogiene,

koncentiuoja'i Vladivostoko Į — .2”L r‘"ų: r jmestl? - 414 p§L, daug paveikslų, ke-
sriti. rusai i Sinkianga. Kini- Brežnevas. Kosyginas ir jj žemėlapiai, tvirtai irišta.

Rusai ir kiniečiai abie- ū^lenniU? gengsterius . Kaina 
jose sienos rusėse stato di- sovietinių revizio-
delius sutviininimus ir laiko, nistų vadovaujama klika, e- 
rarengtas armijas Kiniečiai sate šmėklos ir baidyklės, 
daugelyje vietų evakavo gy-

i c/wno_ ’
auskas. 700 puslapių, kaina 

išyto-ivvs laisvės labui
• e

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, n 

komunistinio omas. , redagavo Bernarda, 
ventoius 2-5 mvliu gilumo sąjūdžio išsigimėliai, sovie- Brazdz,oni* ir cny$

kazokus prie Sinkiango šie- niekšai, jūs vartojate tokias AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- 
n-:s. 1964 metais Mao rado priemones, kokių nevartojo <a 3 veiksmų komedija, pa- 
reikalinga viešai pasakyti, net caras. Hitleris ir Ku rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
kad jis dar nėra pasiuntęs Klux Klanas Jūs niekšai i- 159 pusk, kaina $2- 
i ūsams teritorinės sąskaitos, ki gjmo kaulo“.
bet tai tadarvsias reikiamu

K. Čibiras :s Lietuvos"atstovybės Urugvajuje prane-
.<a ; Lietuv - Nepriklausomybės Dienos roga Monte- 

1 :eo - auta radijas ir televizija plačiai _atsino Lietuvą 
■ ; s by.ą. Tam ši kartą daug padėjusi sėkminga anks

čiau Įvykus: spaudos konferencija su Vilko irmininku. 
"Septyni svarbiausi dienraščiai“. — yianeša K. Či- 

— re] utažais ir nuotraukomis minėjo Lietuvą, 
s daba tinę padėti ir laisvųjų lietuvių pastangas tėvynei 

išlaisvinti".

v

m ?tu Spaudos ir sovietinių vadų

Už šj veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome-

-“a viešbutyje, kuriame n. Valiūnai bu o ar- 
suuvit-sta s: an I 5 konferencija Į kurią atsi- 

■r Ibugvajaus. bet ir eilė kirų kraštų spaudos 
; nirt-nei; :>s kc .1= diezas Mcntevideo ir net Įy. 

' -Xto laikraščiuose buvo iliustruotu straiosniu.

... ... lės jaunime L-amos knnkur-
m -Xra *aktinoji pa- balsai Maskvoje so pirmąją premiją, pagal

oė is. Je.gu dar pne viso to jj Chicagoje yra susuktas
■•t--—,r- o- - \ - u j j priduisime. kad Mao nekar-; "Galas Mao Tse-tungui L filmas, kurio paveikslais pa-

Lie1U'0> a..-<ovas A. Gnsonas su save bendradar-' u jau yra pareiškęs, jog ki- Pekingo gaujos vadai yra ,uošta ir ši knyga.
niečiai nesibijo bet kokio komunistu vienybės išdavi- ... , ,
karo. nes jeigu 409 milionų kai“. ’ *a6ai tinka-
prr-rza/.-.r z'i-m \-i — rioi* a • mos do\anoms,luniec.ų ii zutų. uai Ms oai Mao Tse-tungo ir jo pa-
2”0 rulonų ūktų. kurie gale- sekėjų nedraugingi Sovietų (Keleivio adm. dar gali- 
tų pasinaudoti ta didžia tau- Sąjungai ir jos komunistų ma gauti ir Varpo Nr. 5, Rū
tos pergale ir išnaudoti ją. partijai veiksmai pralenkia ris taip pat įvairus ir įdomus, 
Algi ,ad nuostabu, kad ru- net pašėliškiausių komuniz- i,ajna \"
sai nepaprastai bijo karo su, mo priešų veiksmus". ______  ’______________
kiniečiais, o ypač jeigu ki- “Dabartinių Pekingo gau- 
niečiai pradėtų jį nepaskelb-, jos valdovų politika yra Imkit ir skaitykit 
tą ir išvystytų į savos rūsies durklas i prieš Amerikos im- Kipro Bielinio

iais ir uiugvajiečiais panaudojo kelias radijo 
• r-granas ir svarbų televizijos kanalą. Dienraščiai EI 
š'ia ir EI Pebate paskelbė C. X’erax vedamuosius straips-

labai _yvai. ryškiai ir išsamiai dėsčiusių, kas yra dr. Va- rrd5- o Ei Kario Espanol pirmoje \ietoje Įdėjo straipsni 
: tūtas. .-:as j a Lietuva kas X"Iikas bei "apie pusantro mi’.i- " Amžinoji Lietuva".
< r.e ■5;    •...r .

i
. . . . , p.- - . T .• 1 -< ‘ . irt
Vi ai Žagi] .

San Mani

užsieniuose" daro savo tėvynei ištiaukvi iš "Tradicinis priėmimas Lietuvos pasiuntinybėje pažy
mėtina- svečių gausumu ir svarba. Jame daivvavo vienas 

?>Uai spaude- pristatytas. Viiko pkirinir.kas ‘V^tybės Tarėjų .prezidentų. D. Zariila de San Martin

X
r.- •-

uzvajaus užsienio reiKam ministro Luis 
žtą iženą ir iirezidento Alejar.dro Zarii.a

- X-11 X ūko - irm.ir.inka? lankėsi San ?aum.

c . *. r. eidamas prezidento pareigas, riėmė Vliko 
krašto apsaugos ministras geri. Moratrio, 

sit-nio reikalų ministerijos pareigūr.ai ir eilė di-

U>:au....' .e. matėsi su Viiko atsionbės pirmininku-J.
.........._ Ragažms.-iu. A. Bagaslausku. nastaruiu

• *®si O Estado ir Diario redakcijose. Laikraš-
:n M r.tevideo sraudos konferencijoje na-..o- J ‘

uzs-ruo reiftaių ministerijos pa’eigūnai ir eilė cli- partizanini tylų karą. bet: perialistuš kovojančios Viet-
: matų ?u Sv. Sosto nuncijum priešaky -Tų tarpe buvo milžiniško masto? namo tautos nugara“.
Jungtinių X’alstybjų. X’okietijos. Veneruelos Kinijos^ Ko- "Turint galvoje tokią esa- 
zm'ijz: Gvatemalos ambasadoriai ir Kanados atstovas.

Kai kuri- atsiuntė sveikinimus su gėlėmis. Sjaudos atsto
vą' jaukią lėmimo nuotaiką perdavė savo dienraščiam“.

Cinizmas, kuris dabar y 
r-ikėtų gal priei- ra vykdomas Kinijoje, pra- 

ti siu išvadų. lenkia Chiąng Kai-sheko
"Ru.-ai užinteresuoti ga-

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema.

valdžios veiksmus pačiais jo 
žiauriausiais laikais.“

» • - -

itSUelO.il
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAK 
TAS DUONOS NEPEABO.

Vasario 16-ji Vokietijoje
PLB Vokietijos Krašto kiai gimnazijai, kaip Yasa- 

Yaldyba kiekvienais metais rio 16-jai, turėtume paauko- 
pasirenka vieną Vokietijos ti viską, ką tik turime, jeigu 
miestą centriniam Vasario ir liktume vienmarškiniai. 
16-sios dienos minėjimui.: T. A
ši karta >>o Frankfurto.! .. Lietuvos okupantams sto- 
Stuttgarto. Hamburgo, Hei- Jl S»?naz>ja, kaip ir visa 
.ielbergo ir Mannheimo atė- f'.enines ne uvių veikla, yra 
io eilė netoli Vasario 16-tos -^elk krislas akyse. TodėlJO
gimnazijos esančiam Wein- 
heimui, prie Bergstrasės

Vasario 18 d.PLB Vokie
tijos Krašto Valdybos pir
mininkui inž. Jonui Valiū
nui minėto miesto svečių sa-

jie Įvairiais klastingais ke
liais šmeižia šios gimnazi
jos vadovybę, mokytojus ir 
tremties lietuvių veikėjus.

Profesoi ius ragino nenu
siminti. Lietuviams ši kartą

Įėję teko pasveikinti arti 600 nereikės kovoti 123 metu 
žmonių — iš Įvairių vietovių nes šiais laikais pasaulyje y- 
atvykusių tautiečių, nemažą ra perdaug Įsigalėjęs laisvės, 
skaičių vokiečiu, latviu ir princiuas. Dar dabar Lietu- 
lenkų atstovų bei Vokietijoj va pripažįstama 35 valsty- 
veikiančios vengrų giinr.azi- bių, ir todėl mes, lietuviai.;
jos delegaciją. neturime prarasti vilčių. Sa-: 1 *•

ršuje Vasario 1G gimnazijos choras, mokytojo K;
Schwetascho nuotraukos I

zio Motgabio vadovaujamas, dainuoja Vasario 
itienės vadovaujamos, šoka

NEW BRITAIN, CONN.

Lietuvos vėliava plevėsavo 

miesto parke

Lietuvos nepriklausomy
bės šventę šventėme vasario 
19 d. Iš lyto buvo pamaldos 
lietuvių bažnyčioje, o 2 vai. 
iškilmingas susirinkimas. 
Nors tuo metu snigo, bet 
žmonių prisirinko pilna salė.

Susirinkimą pradėjo A- 
merikos Lietuvių Taiybos 
skyriaus pirm. Matas Gri- 
maila ir paprašė toliau va-

. dovauti jaunuoli Juozą Raš- 
kĮ.

Šv. Cicilijos chorui sugie- 
i dojus himnus, šeštadieninės 
, mokyklos mokiniai, muz. 
į Jono Beinoriaus vadovauja- 
: mi. pašoko, padeklamavo.

miršta savo tėvynės ir kovo
ja dėl jos nepriklausomy
bės, ”Kol aš būsiu majoru, 
lietuvių švenčių metu Lietu
vos vėliava plevėsuos greta 
Amerikos vėliavos“, pasakė 
majoras.

Miesto tarybos naiys Za- 
patka (lenkų kilmės) pa
reiškė, kad esame vienodoj 
padėty, todėl turime drauge 
kovoti dėl savo kraštų lais
vės.

Po klebono P. Gauransko 
kalbėjo pagrindinis kalbėto
jas kun. Liauba iš New Yor
ko. Jo Įspūdinga kalba tesi- 
tęsė 23 minutes.

Pabaigai Šv. Cicilijos 
choras, kuriam vadovauja 
Joras Beinorius, padaina
vo kelias dainas.

Auku surinkta $800. ku-

Inž. J. Valiūnas susirinku- vo paskaitą jis užbaigė Lais-: . 
siems papasakojo minimos; vės varpe Kaune įrašytais| i‘>
švertės' prasmę bei reikšmę žodžiais: 'Tas neverta? lais-'16 d- rrjnejime’ apačioje gimnazijos mokinės, mo kytojos Elizos Tarno.; 
lietuviams. Jis kreipėsi Į lais- vės, kas negina jos“, 
va j i pasauli, kad šis rūpin- .. . .... ,
tusi lietuvių tautai padary-. * i • j • liko pianistas Antanas Sme-tos skriaudos atitaisvmu. , nao;wd,n»inC i, . , ,, ' , _ tona iš Cievelando. soliste < pasirodymus šitoje švente-;šventinę kainą pasakė, j- Ch]-_ «e
pi of. dr. Juozas Eretas iš . 1 . . ... tĮ. .... .. T cagos, line pianino lydimaiBazelio. Šveicarijos. Jo zo-v 7 1 „ .. ... j. . . , J , . Kaethes Buettner is Mann-idziais, lietuvių tautos nepn- , - . ...... . i7, , . . 7 . - 1 neimc. ir. kaip kiekvienais:klausomvbes ir laisves pra- , • - iz? •,. - , , - . i metais, Vasario 16 gimnazi-iradimas yra skaudus ypatm-Į -

J ■

idutę.

Andrius Šmitas,

Vasario 16 gimnazijos

L. Bendruomenės rinkimai

Į susirinkimą buvo atvy- - , . .. A1. x .kęs kongresmanas Thomas! bus pasiųst. Alto centru,. 
Meskir bet lis neealėio il-i (Del Vletos stokos aukoto^ "a“ pasiHkti todluo kalba P-'ar.lžių neskelbtam. Rd.)

perskaitė Balčiūnas Rengėjai dėkoja visiems
Miesto majoras Manafort aukotojams ii dalyviams.

j gyi ė lietuvius, kad jie nepa- P. N.

JAV Lietuvių Bendruo- Londono, \Vorcesterio, Brid-į 
menės Taiybos rinkimai i- geporto, Hartfordo. Nevvj 
vyks 1967 m. gegužės 6-7 Britair. Nevv Haven. Putna- 

; dienomis. mo, Stamfordo ir Waterbu-
Rirkimai vykdomi rinki- rio.

PENKTOJI rinkiminė a-j 
pygarda apima: DelevareJ 
Floridos, Georgijos, Mari- Į

9 kl. mokinys•>
.......... . , choras, vadovaujamasgai siais laikais, kai net ma- • V • i

ziaustom Afrikos tautelėm. Motgabio jr tauliniu šokiu' VASARIO 16 KONGRESE
yra suteikiama teise sukui-; -okgįi j va(]ovaujamj Elizos! ! mtnėmis apygardomis apy-
P s3',? sax,?ia-.s vast** i Tamošaitienės. Visi progra-! Keturiasdešimt devinta- linkėse lietuvių visuotiniu.
bes. Mes. lietuviai, toms tau-1 mog f|ajvvjai -ruv0 įvertinti jai Lietuvos nepriklausomy- lygiu ir slaptu balsavimu.
telems nepavydime, atvnks-1 k.ma..kju' lojimu. * mes atstatymo sukakčiai pa- Sudarytos penkios rinki-
ciai. mes džiaugiamės, Kad; . . minėti Jungtiniu Valstybių minės apygardos:
joms vra duodama nepn-: Programai pasibaigus, vo- ą f ...-.„„j mT>vAtT • i -ii i - * - • nr.*;,. v’;.,*,, ceratas n Atstotų įumai PIRMOJI rinkimine apv-klausomvbe. tačiau mes rei- kietis VVinter, pokario me- t,ji, ? •., . - - r i - paskvie tam tikrą laiką savo gaida apima .Aliaskos Ari-kalamame, kad laisve butų tais buvęs botseviku neteis-; darbų ei!ėJe> keturi sena. zonos <Įa,ifo,.nijos> Colora.

ne tiktai \eje. pia&e 1 engėjus jam, torjaj bei keturios dešimtys do, Havajų. Idaho. Monta- iki Vidurio apygardos vaka- 
gyvento- duot, provos vieša, padėkoti • Meksikos rtaės ribos,. S. Ca,oliuos ir

tams ,r atriKiectams, bet ir ite uviams uz ,u repą,.rasta, I;a,.eitk^u5. kuric it,.aukti Oregoro. Washingtono L< Virgirijos valstybes. Taip
baltiesiems Europos gyven- dideli geraširdiškumą, dos- / Tav či. • rit- e 'virai- «n Pnortn1 i___ _ ® • j JAV kongreso uzrasus. tahos ir \Vyomingo valsty- Pai ' irgm įsiana su rueito

JAV valst. sekretorius bes. Jose veikia šios LB apy-
Dean Rusk vasario 11 d. at
siuntė p. J Rajeckui, Lietu
vos Atstovui Washingtone 
pasveikinimą.

Lietuvos atstovas i pasvei- 
inimą atsakė padėkos lais

duodama visiems, ne tiktai 
Pietų Amerikos

afrikiečiams, bet ir lietuviams už jų nepaprastai 
- dideli geraširdiškumą, dos- 

tojams. ! numą ir meilę, kurią jam ir
Toliau jis aiškino, kad daugeliui vokiečių belaisvių 

1918 metais atkurta Lietu- teko po karo jiatirti Lietuvo- 
vos valstybė nebuvo kitų do-! je.
vana. bet mūsų tautiečiu Po to pirmininkas J. Va

liūnas pranešė susirinku
siems. kad minėjimo organi-

Maloni naujiena 
knygų miege/amsir

lando. New Jersey. Nevy i 
Yorko I-ji (rytinė dalis iki l 
linijos Senegos ežero). N.' 
C ai oiinos. Pennsylvani jos!
lytinė dalis su Harrisburgu

linkės: Colorado, Los Ange
les. Phoenixo. San Francis- 
co, Portlando ir Seattle.

ANTROJI rinkiminė apy
garda apima: Arkanso. A-

Rico, Washington DC ir Pa- 
nanr ? zonomis. Jose veikia, 
širs LB a:e linkės: Amster-* 
•'amo. Bushvricko. Cypres 
Hi’ls. Great Necko, Manha- 
ttan-F»onx. Maspheto, New 
Yorko I-jo. Queens, Wood- 
haveno, Elizabetho, Jersey 
City. Kearrk-Harrison, Lin-i 
oeno. Newarko Patersono.j 
Philadelnhijo^. Baltimorės. j 
Pietinės New Jersey, Šiauri-Į 
rėš P-tu Penrsylvanijos ir! 
Washington DC.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Ta -vbos rinkimų ko- 
m.’sria? apvlmkėse sudaro a-

..... labamos. Illinois. Indianos,
zatoriai pasiųs padėkos te-1 ku. Vasario 16 Lietuvos pa- iowos Kansas, Kentuckv. 
legramas Vokietijos kancle-; Juntinybėje Washingtone Louisianos. Minnesotos, Mi
liui dr. Kiesingeriui ir JA v buvo surengtas priėmimas, ssissir,pi. Misouri, Nebras- 
prezidentui Johnsonui. Taip vyriausybės atstovams ir di- , v nPi-,,tz,<! Oklahnmo< pat bus pasiųsta .telegrama; piratams. Tatai buvo ati-Į s°nakotS Tvunįsee T™k 

v 11X0 pirmininkui dr. K. J. tinkamai atžymėta M a- įr Wisconsir.o valstybes. Jo- 
Valiūnui, kurioje bus iš-j shingtono dienraščiuose E-: veįda riom I B apylinkė*- 
reikštas Vokietijos lietuviu, vering Star ir Post. | WoroSi BHtteeoorto. Btigl
soluterumas. I I'huailolphia Inotury at-; Į,ton parko. cicero, East

Labai sklandus minėjimas: ž^ėjo Philadelphijoj ivy-! Chicagos. East St Louis. 
buvo užbaigtas Vokietijos ii' ietuvos nepriklauso- ■ Gage Paiko, Grand Rapids, ny:ink'.u \aluvbos iki balan-
Lietuvo? himnais

Ir ši kartą PI-B Vokieti
jos Krašto Vaidybos iždi
ninko ’r Vasario 16 gimna
zijos mokytojo Fr. Skėrio 
gerti ryšių su vokiečių spau-

darbas. Ir ypatingai todėl 
šioji laikinoji mūsų valsty- 
mės pabaiga mums dar kar
tesnė. Mes. lietuviai, nesame 
kalti, kad praradome laisvę 
ir nepriklausomybę Mes e- 
same neokolonializmo auka..

Šia proga jis priminė Lie
tuvos tragediją ir, paminė
jęs lietuvių išvežimus Į ver
gų stovyklas, atsistojimu ir 
susikaupimo minute prašė 
pagerbti žuvusius už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomy
bę.

Po to jis kalbėjo apie 
tremtyje esančiųjų uždavi
nius: burtis lietuviškose or
ganizacijose. jlarapijose. 
remti sąvąją spaudą, savo
rašytojus ir menininkus. Jei: do? atstovais dėka, i minėji- 
būsime vieningi, tai būsime mą atvyko 12 žurnalistų. 5 
ir galingi. į foto reporteriai ir televizi-

Mes tremtyje jau ir dabar jos stočių atstovai. Sekan- 
esame daug atsiekę. Turime čiomis dienomis keliolika 
savo dienraščius, žurnalus, laikraščių aprašė labai pa
leidžiamas knygas ir galime lankiai pavykusi minėjimą, 
didžiuotis už tėvynės ribų kurio suruošime vyriausią 
čia Vokietijoje turėdami sa- naštą nešė taip pat mokvto- 
vąją lietuvišką gimnaziją, jas Ff. S k ė r y s. Kiti 
kuri visur ir visada garsina laikraščiai Įsidėjo net po 4 
Lietuvos vargią svetimtaučių nuotraukas iš šito minėjimo, 
tarpe. Šia proga paskaitinin- Žurnslistai ypatingai gyrė 
kas padėkojo, visiem? gimna- Vasario 16 gimnazijos choro 
zijos geradariams, laisvojo bei tautinių šokėjų pasiro- 
pasaulio lietuviams ir Vo- dymus. Pirmadieni, vasario 
kietijos valstybės Įstaigoms 20 d., vokiečių Sueddeut- 
Bonnoje ir Štutgarte. Ypa- scher Rundfunk ir Sued- 
tingai jis iškėlė kun. Bene- \vestfunk televizijos stotys 
dikto Suginto, didžiausio painformavo plačiąja vokie- 
gimnazijos rėmėjo, nuopel- čių visuomenę anie iškilmin- 
nus. gaji minėjimą Weinheime ir

Jaunimas yra mūsų tau- iškėlė Vasario 16 gimnazijos 
tos ateitis, ir todėl mes to- reikšmę lietuvių tautai ir jos

mybės dieno? minėjimą ir 
Philaoelphijos majoro J. H. i 
Tate dalyvavimą, nurodyda
mas. kad iškilmėje buvo a- 
pie 500 dalyviu.

The Tablet, vienas iš Įta
kingiausiu kataliku laikraš
čių Amerikoje, leidžiamas 
Brooklvno diocezijos. vasa
rio 9 d. paskyrė atskirą 
straipsni Lietuvos nepriklau
somybės dienai paminėti. 
Washingtono politiniuose 
sluoksniuose šis laikraštis 
stebimas, kaip Amerikos ka
taliku nusistatymų rodyklė.

(E)

Kenoshos. I.emonto, Mar- džie i dienos
JAV Liet. Bendruomenės 

Centro Vald'ba
ouette Parko. Melrose Par
ko. Wiiwaukees. Rockfordo.
Roselardo. St. Louis Mo..
Springfieldo. Waukegano. — ■■■ _
West Sides. T<»wn of Lake
ir Omahos. TIK DUOKITE SKAITYTI

TREČIOJI rinkiminė apy
garda apima: Michisrano Ar jūsų vaikai turi šias
(išskiriant Grand Rapids a- knygas:
pylinkę), Ohio, New Yorko, Narcjžio puikas> Balės
(vakarinė dalis su Buffalo ir Vaivorykštės, kaina $2. 
Rochesteriu iki linijos Sene
gos ežero). Pennsvlvanijos Skaidrytė. Balės Vaivo-

, (vakarinė dalis su Pittsbur- ’ykstės 5 scenos vaizdeliai, 
j ghu iki lini jos ties Altona. kaina $2.
Į Įskaitant) ii W. Virgini- Jonukas keliauja, pasaka,
, ios valstybės. Jose veikia pagal Kanapnickienę parašė 

__________ i -iog apylinkės: Cievelando Jonas Valaitis, kaina $1.50.
I-Ji H-ji. Columbus, Det- 

j roito, Rochesteno, Buffalo

Skelbtis 

„Keleivyje“ 

yra naudinga!

ir Pittsburgho.
KETVIRTOJI rinkiminė

apygarda apima New Eng
iami: Connecticut. Maine. 
Massachusetts. New Hamp- 
shire. Rhode Island ir Ver- 
mont valstybes. Jose veikia 
šios LB au.vlinkės: Bostono, 
Brocktono. Lavvrence, New

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuoto? pasakos ir le
gendos. piuašė Jonas Valai-' 
tis, kaina $2.25.

AR JAU SKAITĖTE? ■
Amerikos lietuvių politika,1

parašė dr. K. Šidlauskas, i- 
vadas dr P. Grigaičio^ kai
na $1.50.

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasiraš’ tojo 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 $6.00, 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 SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

r-.\O/i'0/2\O/„'0*1 O/JVOC. -j. m .A-nr-nfta-arana mm rfl



KELEIVIS, SO. BOSTON

»

Puslapis ketvirtas Nr. 10, 1967 m. kovo 8 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

tinų bei restauruotinų pa-, 
minfclų minimas Merkinės! 
piliakalnis, 17-jam amžiuje' 
Merkinėje įrengtas vanden-t 
tiekis. Jogailos laikais staty-i 
ta bažnyčia, toliau—Subar-’ 
toniu kaimas (V, Krėvės; 
gimtinė). Liškiava ir jos pi
lies griuvėsiai. Švendubrės

BOLŠEVIKŲ DOVANA—

MINTIES NELAISVE

Vasario 19 d. Tiesoj J.1 
Lankutis rašo apie naują 
Vilniuje išleistą M. Sluckio 
romaną "Adomo obuolys**.

J. Lankutis yra vienas iš 
dabartiniu metu Lietuvoje 
autoritetingųjų literatūros 
kritikų, berods dar nenusto
jusių komunistų partijos pa
sitikėjimo. M. Sluckis — ir
gi tą pasitikėjimą tebeturis. 
iš Lietuvos žydų šeimos ki
lęs rašytojas, jau Įnešęs žy-

žymėjęs Lietuvos istorijos; kaimas (apie 
ant rusiško kurpalio tempi- mo ir kt.

-i00 m. senu-i

mu) vasario 15 d. Tiesoj pa 
rašė straipsni "Dėl Jono Ba
sanavičiaus kultūrinio pali
kimo**. Pažymėjęs, kad "Su
eina 40 metų, kai mirė žy
mus lietuviu kultūros ir 
mokslo veikėjas Jonas Basa
navičius (1851.XI.23-1927. 
11.16). papasakojęs apie 
daugeli Basanavičiaus dar
bų ir dar daugiau jų nutylė
jęs. J. živgžda iškėlė štai 
kokius dr. J. Basanavičiaus 
bruožus:

"J. Basanavičius taip pat

Tiems sumanymams Įvyk
dyti reiksią "ne vienų-dvejų 
metų**. Tokio Druskininkų 
išplėtimo plano rengimo ė- 
męsis architektas inžinierius 
F. Bielinskas (nepr. laikais 
Kėdainių gimnazijos pasta
to autorius), projektą rengti 
esąs pasirengęs Statybos ir 
architektūros institutas.

(E)

Civilinė aviacija Maskvos

mų Įnašą i dabartinę komu- __
nist priežiūroj vykstančią Paniėzė bendrą Lietuvos. gy
li* t ..tūrinę kūrybą lietuvių ’nekentimą \ okiskų- 
k ■ ’■* Tis pasiž”mi geru lie- J^. okupantų ii siekimą pa

laikyti ryšius su rusu tauta".
"J. Basanavičius buvo 

priešingas šovinistiniam lie
tuvių tautos išskirtinumo, 
jos Vumo kėlimui. Jis 

kis. anksčiau planingai ir m:elai bedradarbiavo rusų. 
uoliai dalyvavęs dabartinės bulgarų ir lenkų spaudoje, 
"socialistinės tikrovės** Lie-1 laiką palaikė bendra- 
tuvoje paveikslo blizginime, darbiavimo reikalą su slavu 
dabar,‘kaip ir keletas kitų tautomis, rėmė ir palaikė 
rašytojų pastaraisiais lai-, reikalą vystyti lietuvių tau
kais. yra nebe juokais išdri- tos draugystę su rusų tauta”, 
sęs gana atvirai pavaizduoti Tarybų valdžia (1918- 

urtinio Lietuvos gyveni- 19 m., \ ilniuje) E.) pasirū- 
mo tikrovės iškarpą ir te- pino patraukti į aktyvų kui
sąs atskleidęs paveikslą, tūros darbą ir J. Basanavi- 
ryškiai skirtingą nuo tų. ko- čių, kaip plataus masto 
kiais tebemirga valdinių' mokslininką ir kultūros dar- 
propagandistų deklamaci- buotoją. J. Basanavičius tuo- 
jos apie "šlovingosios parti- dirbo steigiamo \ilniu- 
jos” Lietuvoje neva jau iš- je Istcrijos-etnografijo^mu-
auklėtus "naujus tarybinius; liejau 
žmones**.

tu .rskos aplin.. pažinimu 
. glaudžiu sutapimu su tą

ja aplinka.
Iš J. Lankučio pastabų 

galima spręsti, kad M. SUv '

žinioje

"Pernai TSRS Civilinės 
aviacijos ministerijos Lietu
vos valdybos aviatoriai per
vežė 358 tūkstančius kelei
vių. 302 tonas pašto, apie j 
4.00Ū tonų Įvairių krovinių**, 
rašo Tiesa vasario 10 d. • ’

lai primena, kad civilinė 
aviacija Lietuvoje yra dar 
viena iš daugelio kolonistiš-

gos

J. Lankučio. M.,

direktoriumi. Tan

kų Įmonių. Lietuvos teritori- 
joje tą patarnavimą ir už
darbiavimą laiko savo mo
nopolinėje nuosavybėje "TS 
RS**. tai yra. Sovietų Sąjun- 

aviacijos ministerija
Suvereninė respublika,, ne

turi progos nė piršto prikišti 
prie to verslo. Net pagalbi
nio personalo labai mažai 
tepriima iš vietinių gyven
tojų. o ir tie patys, jei priim
ti. tampa rusų aviacijos mi
nisterijos tarnautojai. Kelei
vis. patekęs Vilniaus aerod-

binės santvarkos laikina į®man- pasijunta esą.- ne
pilsudski-

Tai liartelonos (Ispanijoje) zooologijos sodo nepapras
ta gyventoja — balta gorilų veislės beždžionė. Ji buvo 
pagauta Ispanijos Gvinėjoje 2 metų amžiaus. Jos ūgis 
tada buvo 3 pėdų, ir ji svėrė 55 svarus.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

EPILOGAS

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią

ko nacionalizavimo. Jo 7 
didžiulių kambarių butas 
nebuvo paliestas, ir jo 4 as
menų šeima, įskaitant ir tar
naitę, nebuvo suglaudinta, 
kaip manoji.

Taigi revoliucijos vardu 
garsiai šūkauti šūkiai Smertj
dvorcam, mir ehižinam! ( ovana angliškai kalban- 
(Mirtis pilim, taika baku- tiems, nepamirškite, kad ge- 
žėm!) buvo tik gryna pro-į riausia dovana yra knyga, 
paganda. Proletariato išva- štai čia kelios lietuvių rašy- 
davimo iš kapitalo priespau
dos vardu sukeltos revoliu
cijos užsukta teroro mašina 
vienodai traiškė visus, tiek 
kapitalistus, tiek proletarus.
Tik šitų keleriopai daugiau, 
nes jų daugiau yra, dažniau 
painiojasi po kojomis ir ne
turi tiek priemonių laiku pa
sišalinti čekistams iš akių.

Išlikusieji, lyg po sunkios 
karštinės pakilę, vėl su vil
timi žvelgėm ateitin. nors 
karo audra visu svoriu už
slėgė kraštą. Jau pirmomis 
dienomis naujas okupantas!
Vilniaus miesto karo ko-! 
mendanto pulk. Įeit Zehn-1 
pfenigio lūpomis paskelbė 
įsakymą, kad visos parduo
tuvės turi būti atviros oku
paciniam žmonėm. O pini
ginis kursas patvarkytas at-i 
viro apiplėšimo tikslu: vie

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 QuartetM (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

’Houss Upon the S and“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kaina $3.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sha‘* (1. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

"The Maker of Goda“I aut inaac. v. ,
1 Ten Lithuanian Stories, pa-

vo teletonu iškviestas iš į 
staigos neva Darbo inspek 
toi iaus atvykti pas ji i Suba 
čiaus gatve. Laiko buvo

nas rusiškas rublis p. ilygin-, ,ažį Siepa, ZcSorska, 
tas 10 vokiškų piemgtų. O kaina J3.00. 
rusai gi buvo litą prilyginę Į
90 savų kapeikų, nors lito1 Vytautas the Great Grand 
peikamoji galia nepriklau-'Duke of Lithuania by dr. Jo- 
somybės laikais buvo dau-;*ePh B. Končius, 211^ psl.. 
Jau negu dešimteriopai! kaina minkštais viršeliais 
aukštesnė už rublio. Tokiu 53, kietais $4.
būdu dabar buvusių mūsų , , šios knygos yra gra- 
prekių kaina naujo okupan-' žiai įrištos. 
to patvarkymu numušta net i 
110' -. Buvusios 100 litų ver-j 
tės prekę dabar pirko už 9()į 
okupacinės valdžios išleistų 
popierinių beverčių pfeni-! 
gių.

Prasidėjo rauja okupaci
ja ir nauji mūsų tautos var-J 
gai. Bet tai jau kita tema, 
kuri į šio rašinio rėmus neį-i 
eina. J odė! čia galima pade-į 
ti tašką šiems palaidiems! 
greitomis sumestiems neto-', 
limos praeities mano pri
siminimams, kuriuos para
šyti pakurstė didžiai gerbia-! 
mas Keleivio redaktoiiusį 
Jackus Sonda. Jie nėra pa
rašyti taip sklandžiai, kaip 
derėjo, nes rašyti greitomis.
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SO&OSO'JOSOSOIš visų mūsų areštuotųjų 
negrįžo tik vienas P.T., kurį 
A. Pavlovas buvo kvietęs 
Velykų svečiuosna. pareigingas, niekam nieke

Gimęs ir augęs apie pu- nesakęs. pasileido laiptai.- 
siaukele tarp Varėnos ir žemyn, is greitumo pačiupęs 
Gardino, tarp gražių ir kva- net svetimą kaimyno E. Tal
pių Dzūkijos šilų, su motinos kačiausko žetoną (apie juos 
pienu Įčiulpė savin visą tą Lgi esu kalbėjęs), kuris bu- 
grožį: gero vidutinio ūgio. vo vienu numeriu mažesnis 
didelių žalsvai rudų akių, ; o jo 48) . Nuo tos dienos 
nunokusio riešuto tirštu kiek! mes jo daugiau nebematėm. 
banguojančiu kuodu, visada. visokios mūsų pastangos 
šypsniu žydinčiais veidais. Jam surasti nuėjo niekais 
tiesus. lietingas, pilnas jau- nes jokia tarybinė įstaiga 
natvės jėgų. Stalą ar spintą neprisipažino ką nors apie 
pakelti, draugui pagelbėti. JI žinanti.
šokti ar dainuoti — jis visa- Tiesa, tardymo metu NK 
da pirma-. O tų dainų aruo- VD rūsyje. Vilniaus apygar
das! Bedugnis!. dos teismo rūmuose, Gedi-

Tik Dzūkijoje augęs, po! min0 gatvėje, trumpam bu-

skirta vos 15 min. Būdama; Knygos 
j alinimuiLietuvoie. o jau Rusijoj?

(E)

27 mylios per 3 metus

Vilniškė valdžia nutarė 
kelią iš Klaipėdos i Nidą lai
kyti turistiniu keliu ir pave
dė Automobilių transporto 
ir plentų ministerijai ji tin
kamai sutvarkyti, pritaikyti 
ir autobusų susisiekimui. 
Tam 45 kilometrų (apie 27 
mvliu) keliui sutvarkvti da- 
vė laiko — trejus metus.

Tiek pat laiko davė ir Ne
muno laivininkystės valdy
bai pastatvti Vilniuje pavil
joną su prieplauka ir tris 
lengvo tipo jogines su prie
plaukomis Neryje, kur su
stoja laivai tarp Vingio par
ko ir Verkiu.

(E)

Ar Lietuva rusinama?

Kas ketvirtas pramonėje, 
prekyboje ar statyboje dir
bąs diplomuotas specialistas 
Lietuvoje yra nelietuvis. Ša
lia kiekvieno tuzino tokių 
specialistų lietuvių viduti
niškai yra du rusai, vienas 
žydas ir vienas "kitoks". To
kius duomenis paskelbė ru
sų valdžios statistikos įstai
gos skyrius Vilniuje, praė
jusių metų gale išleidęs 
stambų (416 psl.) statistikos 
rinkinį, vardu "Lietuvos 
TSR liaudies ūkis 1965 me
tais*’.

Ta "linksma žinia’4 grei- 
čiau už knygą užsienin pra
nešti pasiskubino Tėvynės 
Balsas Skubėjo pranešti ją 
ypač "veiksniams4*, kuriem, 
esą. "dažnai sapnuojasi, jog 
Lietuvoje pramonė smarkiai 
plečiama dėl to. kad norima 
lietuvius "surusinti*4 Rusų 
Lietuvoje vedamosios politi
kos teisintojams tas dalykas 
itin opus. nes jiems yra te
kęs itin nedėkingas uždavi
nys — įrodinėti, kad jokio 
rusinimo ten nėra.

pralaimėjimą ir 
ninku įsiveržimą į Vilnių J. 
Basanavičius pažymėjo kaip

Anot
Sluckio romane 
pūs dabai u.nio o. 
reiškiniai, "užgriebti kažkas i didelį smūgi lietuvių kultū- 
labai tipiško ir būdingo mū-i 105 darbui . 
su laikams“. Iki šiol apie tai. j Pažymėtina, kad dabaiti- 
berods, niekur nebuvo tieki Lietuvos jaunimas net ir 
daug. taip atvirai ir tiesiai

liečiami o-; 
gyvenimo

pasakyta, užaštrinta*’. 
"Tipiška ir būdinga mūsųx o i.

laikams**, anot J. Lankučio,
vra rvškios asmenvbės, ta- • «- «■ 
lentingo mokslininko ir in-

Basanavičiaus vardo nėra 
turėjęs progos išgirsti ir pa
prastai neturi jokio suprati
mo, kas jis toks buvo ir ką 
jis lietuviams reiškė. Tuo 
pasirūpinę kaip tik tie patys

teligento "traukintasis iš ak- Įsikibė!iai į rusų skverną. Po 
tvviu gvvenimo pozicijų“, o! -3 metų tylos jie dabar turi 
svarbiausia tokio žlugimo! palankias sąlygas ir apie Ba- 
priežastis bene būsianti ta j sanavičių lasyti nauja isto- 
kad asmuo "nepritapo prie nJą*
gyvenamosios epochos, kad (E)kad
jis nejaučia jai jokios dvasi
nės giminystės*4.

Taip patys komunistų par
tijos patikėtiniai, netgi pa
čiame paitijos oficioze iš
ryškino, ka Lietuvai davė

Ką atveš j Montrealį

Montrealio Tarptautinėje 
Parodoje Sovietų Sąjunga 
rengiasi nesivaržyti rodytis 
ir su pagrobtųjų kraštu ga- 

rusų bolševikų _ primestoji) miniaig. šalia‘daugelio‘kitų 
jau išsiųstų eksponatų iš 
Lietuvos, Plungės ir Telšių 
dirbtuvės šiai parodai ren- 

j gia septynias serijas vadina- 
i mu liaudies kūrvbos sami-.t c
i niu: kraičiu skrynias su žie-<• t «•
i dais jaunavedžiams, kakla- 

Ir išryškino, kad su tokiai juostės su gintariniais maz- 
ęp.ocha Lietuvos inteligenti-i gajs ir kt. Tąrp ko kita. ren-

epoc-ba“: minties nelaisvę, 
kurioje mokslo tiesas nusta
to partijos dogmatikai, o 
nu. 'minko darbas priklau- 
s tnketon patekusių

.m i api :o tėvą ar 
broli

ja nesutapo, todėl tik egzis 
tuoja. taikosi prie aplinky
bių ir tūno savo kiaute. Tai 
ne paskiras reiškinys, o be-, 
veik visuotinis, nes. anot J. 
Lankučio, toki savo kiaute 
tūnantieji žmonės yra žmo
nės. "kokiu kasdien daug, 
gali sutikti kiekviename na
me. troleibuse, krautuvėje*4. ’ 

(Elta)

Ir dr J. Basanavičių tempia 

ant savo kitrpaliaus

gia ' '*: net tūkstantį me
diniu sauKštų

(E)

Restauruos senovės 

paminklus

Druskininkai — nuostabi 
poilsio ir gydymosi vieta, 
bet nuobodi: ne tik maža 
pramogų, bet ir nėra į ką pa- 
sidaiiyti. Per porą dienų esą 
galima pamatyti viską, kas 
šiek tiek Įdomu, ir paskui, 
ypač atvykusiems ištisam

Rusų skverno įsikibusieji mėnesiui, nėra kas veikti. 
Lietuvos bolševikai jau ban- Todėl Vilniaus Gamtos ap- 
do net ir dr. Joną Basanavi- saugos komiteto vadovai 
čių Įrašyti i savo eiles. Iš planuoja atitinkamai sutvar- 
Mokslų Akademijos jau pa- kyti apylinkės istorines vie- 
f’traukęs J. Žiugžda (pasi- toves. Tarp tokių sutvarky-

SNAIGIŲ KARALAITĖ, 
graži pasaka. V. Stanči- 
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ........................ SI.

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai Y. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
palaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina...............S3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie-

kiekvienam Keleivio nume
riui atskirai: dažnai išvar-; 
ginto kitų darbų, paskutinę! 
akimirką, kai jau "padai į 
degė**...

Šiaip ar taip, tai nėra iš-' 
galvota pasaka, o paties Tr 
artimųjų bendradarbių iš
gyventa tikrovė.

Didžiumos paliestųjų pa
vardėmis neminėjau, nes lai
kas perankstyvas ir. žinant 
tarybinį kerštingumą, juos į

vo suleisti vienon kameror. 
A.K.

jos šilus klajojęs, galėjo 
tiek mokėti. O ir balsas — 
kiekvienas galėjo pavydėti 
Tik ii ga ir sunki lenkų oku- tu tarnautoju. Bet greitai 
pacija ir tėvų neturtas netei- apsižiūrėta, ir vėl išskirti, 
kė progų jam išplaukti Į pla- Šis s pasakojo,^ kad ra- 
čiuosius vandenis. dę; ~ "

Užtatai, -ulaukęs savųjų, 
metėsi vis m jėgom dirbti 
ilgai lauku ,-s savo nepriklau
somos valstybės gerovei. Bet 
likimas jam buvo negailes
tingas. Nebuvo jis revoliu
cionierius. nieko pikta ir Ta
rybų santvarkai jis nepada-

jų tos, pačios inspek-u
cijos kiek anksčiau areštuo-

P.T. tik po tardymo la
bai išvargusį, ir susinervinu- 

laikosi. Nuo to laiko niekas iš 
pažįstamų jo daugiau nebe
matė.

Visi kiti mūsų areštuotie
ji laimingu atsitiktinumu 
pateko į tuos 30 vagonų, ku
rie Vilniaus geležinkelio sto

re. Visa jo nelaimės priežas-i Lvje paskutiniu momentu 
tis ta, kad atsitiktinai teko j geležinkeliečio kraujo auka 
nors ir trumpą laiką dirbti Lu\o atkabinti ir pasiliko, 
su A. Pavlovu viename kam-Į S^s Įv’ kis plačiau aprašytas 
barvje. Lietuvių Archyve, ir aš jo

Būdamas linksmo būdo! nekartosiu. Arčiau garvežio 
nuotaikingas berniokas, pa- ^u.v o ''agonai,. mačiusiųjų

j nė. 58 psl., kaina $1.50
paminėjau tik vardų ir pa- ■ ŽAIŽARAS. I). Cibo pasaka 
valdžių pirmomis raidėmis mažiesiems, teisybė dide-Pi

Visvien, kurie skaitė, dė
koju už kantrybę, o redak
toriui J. Sondai už paragini 
mus ir skirtą vietą Keleivio 
puslapiuose didelis didelis 
ačiū.

* • #

buvusiajuokaudavo. O tarp tų juo- tvirtinimu, su visa 
kų buvo paliečiami anuo Lietuvos geležinkelių valdy- 
metu labai dažni visokių ta- 11 oaugeliu kitų. isriedė- 
rybinių pareigūnų ir jų da- J° I Rytus. į neišpasakytą 
mų "nuosmukiai“, dažnai; va,gą ir mirtį.
virtę mieste sklindančiais a- Negrįžo ir mūsų kiemsar- 
nekdotais. Va, tokių anek- gio 16-metis sūnus, mokslei- 
dotų geras dzūkų pokštinin- vis. Tai tikras proletaras ii 
kas, rytą atvykęs Įstaigon, visuomenine . socialine pa- 
nuotaikingai perduodavo dėtimi, ir kilme. Nebuvo jis 
klausovam. Uoliam šnipeliui ir revoliucionierius, kaip ir 
to užteko. .Juk reikėjo kuo P.T.. tik taipogi linksmas 
nors įrodyti duondaviam sa- berniokas, mėgęs pašiepti 
vo pareigingumą. Tai ir Ida- naują poniją.
vė žmogų. Tuo tarpu namų savinin-

Kaip atsimename iš anks- ko. stambaus fabrikanto, mi- 
tyvesnio mano pasakojimo, lionienaus šeimai nė plau- 
nenuvykus jam pas A. Pav- kas nuo galvos nenukrito,

Pataisa: Keleivio 8 nr. ma
no atsiminimų antros skil- _
ties antrame posme atspaus- -*-^1 AKELE, 
ta: Va. A.G. areštuotas vie
nas iš pirmųjų... Turėjo bū
ti: ...vienas iš paskutiniųjų. J 

Galas.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

"Keleivio" udministraci 

ja praio gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane 

lent naująjį adresą neui 
tufriti peralvti ir sena ii

Nepamirškite parašyti 
lovą. antrą Velykų dieną bu- jei neskaityti namų ir fabri- paito numerio — -Ip code.

Iiems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis,
kaina ........ .......... S 1.50.

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

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
rūnės eilėraščiai, daug iliuS’ 
traciju. 64 nsl.. kaina S 1.80.

J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl.
kaina ............................SI.

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

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

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ............................ $1.50.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam- 
buto. 15 pasakų ir padavi
mų. 186 psl., kaina.. $2.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

1$ PHILADELPHUOS PADANGĖS
Tautininkai ardo vienybę dėju yra naujasis ateivis.

Klubas užsimojęs patalpas 
atiemontuoti ir tam reikalui 
paskyrė apie 40,000 dol.

Be minėto klubo, šv. Ka-

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Nuo seno Philadelphia y- 
ra žinoma lietuvių veikla.
Ankstyvesnieji išeiviai čia

j pastatė tris bažnyčias ir ikū- . . ........
re tris lietuvių parapijas. Jų zlmlel'° Para',1’a «" dlde,«

MAIKIO IR TĖVO ||

KRAITIS t

Maikiui ir tėvui aukojo: 
Po SI: P Chekaitis, Ce- 

darburg, \Visc.. A. Rakštys,* 
W. Palm Beach, Fi&., P. • 
Molis. So. Boston. Mass.. J.l

vienas. kurio statybai daug 1Je^au\Pal^PHa’ !\U1/Os. J. Rakštys, St. Petersburg,
•bavo velionis jona3i bonas kum Deguus yia ia ia; j j(vnas Edmonton.i pasidarbavo♦ * _ -   - _ - - I'-HIU ■ Ik.- ■ ■ -J I I , ■ lurilk. -J ■ I . .. • f T —Alberta. M. L. Balčiūnas, 

Detroit. Mich., J. Draugelis, 
Brooklyn. N.Y., J. Diazdis. 
W. Hartford, Conn . J. Rau- 
ba. Grand Rapids, Mich., J. 
Lokamas, Omaha, Nebr.. V. 
Kovai. Ozone Park, N.Y., J. 
Stankus. Nevvbury, Ont., J. ' 
•Jackus. Montreal. Canada.1! 
Z. Danilevičius, Sudbury. |! 
Ont.. S Kenstavičius, Bos
ton Bear, B.C., A. Pauliuko- 
nienė, Hamilton. Ont., N. 
Žiliskas. W. Nevvton, Mass., 
P. Naunčikas. Nevv Britain, 
Conn.. J. Petro. Worcester. 
Mass.. J. Silks. Nevv Haven, 
Conn . J. Babrovich. Chica
go, Ilk, O. Rengvicienė, Ha-

metų kalėjimo. Tai tik keli į sario 16 h7kiti’ bendri’ minė ! ™lton- Ont*’ Markįnas, 
tarptautinės šnipijados pa-! jMorcester, Mass., G. Kilo

| Grinius ir kiti. Tai Lietuvių naujiesiems atei-
į Muzikinis Klubas, kurio ve- vian}s. ...

Lietuviu banko prez. Che 
ledinas mielai leidžia banko 
patalpomis naudotis susirin 
kimams ir įvairiems kultin i— Nevisada. tėve. Pavyz

džiui. Julius Rosenbergas. jo 
pati ir Morton Sobell. visi 
trys Amerikos piliečiai, 
1951 metais buvo areštuoti 
ir nuteisti už šnipinėjimą

‘Sovietų Rusijai. Abudu Ro- 
senbergai buvo nuteisti mir- Į 
ti elektros kėdėj ir 1953 me- 

' tais birželio 19 d. nužudyti 
Sing-Sing kalėjime, o Sobell 
nuteistas kalėti 30 metų. Be 
to, Rosenbergienės brolis 
Gieenglas, buvęs toj byloj 
valdžios liudininku, gavo 1

niams pobūviams. Taigi tu 
rime kur susiiinkti. bet tau
tininkai sumanė steigti savi 
naujus namus.

Nori pasipinigauti

Tautininkams perkėlus š 
aiškiai atmestiną reikalą . 
Lietuvių Bendruomenės ra
dijo programą, atsirado vy
rų. kurie pasakė: Philadel- 
phijai užtenka lietuviškų 
namų — Lięrųvių Muzikinio 
Klubo, kuriame vyksta Ya

Komos kataliku kunigas Arnold McMahon iš Anglijos, 
metęs kunigystę ir rengiąsis vesti amerikietę Elizabeth 
John iš Los Angeles, su kuria su-ipažino studijuoda
mas filosofiją Chicagos universitete.

i jimai.
v\ zdžiai, tėve. Ir tai buvo be; Tautininkų nutarimas i-!
konsulatų. Sov ietų konsulą-. gt^igti kitus "lietuvių 
tai Amerikoje

— Šiandien. Maiki. pasi
kalbėsim apie tautiškus rei
kalus.

— Tautiškų reikalų yra 
daug, tėve. Svarbiausias iš 
jų tai lietuvybės išlaikymas.

— Vot, vot, apie tai aš ir 
noriu pašnekėti. Mūsų ga- 
zietos ii veikėjai kelia dideli 
trevogą, kad lietuvybė gali 
pražūti. Aš, Maiki. pradedu 
jau bijoti. Nu, tai pasakyk, 
kaip tu rokuoji, ar iš tikro į 
yra toks pavojus?

— Nenusigąsk, tėve, mes 
nežūsime.

— Ale kas bus, kad prezi 
dentas Pžiansonas gvoltu 
nori susifrentauti su Sovie 
tų Rusija?

— To reikalauja Ameri 
kos užsienio politika, tėve 
bet aš nematau, kad tokio 
politikoj būtų koks pavoju; >, 
lietuvybei.

— Ale girdėjau, kad pre 
zidentas nori Įsileisti čiona 
sovietų konsulatus, tik nori 
kad senatas sutiktų su tuo.

— Praeitą savaitę Senatį 
užsienio reikalų komitetas 
jau pasisakė už sovietų kon 
sulatus.

— Nu. tai kaip daba
bus?

— Amerikos miestuos* 
pradės veikti Sovietų Sąjun 
gos konsulatai, tėve. Vadi 
naši, tarp Amerikos ir sovie 
tų bus užmegzti glaudesn 
santykiai

— Ale ar neprivažiuos 
tuos konsulatus Maskvo:

.9

žmogžudys Martin Taira, kuris nuteistas sėsti į elekt
ros kėdę. susituokė su Frances Beatte. Vidury Chicagos 
kriminalinio teismo teisėjas James Gercoulis.

tat. Eganville. Ont.. A. Ma
siulis. Simcoe, Ont., G. šeš-na- i 

tam. kauskas. Miilinocket. Maine
. Pajungimas tam ; B o^aha, Nebr., F; reikalui lietuvių radijo pro-1 ’

, gramos. siekiant pasipini
i gauti iš jiems nepriklausau-''j' Y“

čių, bet geros širdies lietu-1 į' " f , ,< .
A iii - • 'Bostono Sandaros Moterų1 viu, vra skaldantis ir erzi-1, T r- , , KT ,‘C.* , , kuopa. J. Kuluk, Nevvark. N.nantis darbas. - T - , - T

i • o- j • 'J- Lagūnas. Lavvrence\ asario 2o d. per minėtą ,,, f Kadnlaitk Cov
rad.ją kabėjo tautinį; u Meškauskas
Tamasauskas Jis nepasaką. d Q Tchecheff.

! ne vieno „nuo argumento uz R
t nauju namu steigimą Ji?L , ž,- m t vmumstų partija. Bet lietuvy-į verkaiano. kad nėra lietu-* bul-Y?: Ch!Ja«?-.!!1- į Iį?'?

pavicius. v okietija. F. Kn- 
pas, So. Vienna, Ohio, M. 

inkevičius, Rockford, Ilk, 
s, Bridgeton, 

Simanavičius. La 
Doba

- , • - 1_,U.'LHU111|1LV11. H 4., J. Be*savo pageidavimus. y
Nearia, Lietuvių Paša - ; Matukaiti Canfield. Ont„ 

pinis Kluoas pietų Ph.ladel- } Matcink Toronto> Ont.. 
phijoje su savo dideliu erd- Įjubihs. chi ,
viu murimu namu ir keliom T ... p,,? ’ T11s Juozą pavicius, Chicago. III. 

P. Tumėnas. Brooklyn, N.
iorai kalbėjo tik rusiškai ii's čjn non ų nunirko latviai - K Geanchas, Gaiy. Ind.
enkiškai Ir kai 150? metai-' , • 31 nU-pl\k0 - P. Garionis. Chicago, Ilkeiih.uh.ai. ii hai iov-metai.. kurie Sian;e mieste nėra to- v . ™ x- T
ie nutarė padaryti visuotini, Rie ūg kaip meg Ofici- ^a!Lt?>< T°ms RIter’ 
gyventojų ir turtų surašymą. aiiais duomenimis lietuviu,'{į u>™antas; Woreester 
tai šitą darbą pavadino ne čia vrP 15.01)0. bet iš tikrųjų, E;Idu,.'k\'lcRanR;.?.°
įetuvisKai. bet rusiškai: in aanp.įa„ Kodėl tautiniu- ^°'l°'■ ^ass-> J- Kalvaitis- jų daugiau. Kodėl tautinm , RptUhprn Cnnn p Malac

G. Kwa 
P. We 
Galio

nis, Chicago. Ilk. A. Spir 
kaucis. Chicago. Ilk, A. Sa 
■ ulis. Ciugvajus, A. Sukaus

gal n

te’Iiger.ce Agency. trumpai 
—ClA. šiomis dienomis A- 
meiikoje kilo net triukšmą: 
c ei tos šnipijados.

—O ką ji padarė?
— Išėjo aikštėn, tėve, kai 

ji naudoja savo tikslui net i; 
studentus, kurie via siunčia
mi mainais i Sovietų Rusi j t J bė gražiai klesti ir Ameriko-' bibliotekos. Bet juk laik 
:r kitur. Ji imansuoja ir ji Į je. ir Lietuvoje. Ji reiškiasi

paleng
vins šnipams veikti, tačiai 
didelio skirtumo nebus, i; 
aš nemanau, kad jie galėtų 
padaryti mums kokios žalos. 
Šnipinėti pas mus nėra kas.
nes mes nieko neslepiam. C ! 
komunistų propaganda ii į 
dabar mus pasiekia. Ji ; 
spaudos leidinių atneša Į 
mūsų namus Amerikos paš- ■ 
tas. Be to, atvirai veikia ko

’Lignicka?, Stoughton, Mass , 
1 -J. Rudžius. Detroit. Mich., 

■op. Titusville. Fla.,

raščiai pilni knygų skelbi-;

studentus parenka tam tik j ti visai nemokėjo. Likę
a organizacija, pasivadinu 

si NSA (National Studen 
\ssoeiation). Kai paaiškėjo 
kad šita žvalgyba naudoji 
tudentus, tai išėjo aikštėn 
•:ad ir kai kurie Ameriko 
iplomatai. kurie veikia už 
ieny, yra surišti su žvalgy 
ra Vienu žodžiu, visa vals 
ybė? organizacija yra su 
rusta šnipijados siūlais. A 
meiiko?

raštai vra rašyti rusu raidė- 
mis ir kalba. Pirmasis Lietu
vos statutas (Įstatymų rinki
nys) 1529 metais buvo para
ktas gudiškai. Lietuvos ba-:

salėm buvo 
nebegalėjo

parduotas.
išsilaikvti.

ne?
Už

alies firmoms.
Journal paduoda irtyfirmi t įiekur nematyti.

tėve, lietuvybės čia

šnipų
— Ar tėvas ju bijai?
— Šiur. kad bijau.
— Bet ar tėvas manai

kad dabar Amerikoje nėrr 
sovietu šnipių?

— Nežinau, Maiki.
— O aš tėve. žinau. Šni 

pų yra ir dabar. Sovietų šni
pai veikia po visa pasauli 
Taip pat po visą pasauli vei 
kia Amerikos. Anglijos 
Prancūzijos ir kitų valstybių 
šnipai. Be šnipų neapsieina 
nė viena valstybė.

— Nu. tai pasakyk, kam 
tų šnipų reikia?

— Šnipai, tėve. yra val
džios akys ir ausys. Jie vis
ką mato. viską girdi, viską 
užrašinėja ir sušnipinėtas ži
nias perduoda savo šnipija
dos centrui. Amerikoje toks 
centras vadinasi Central In-

■ai du?: viena jų yra Kaiše 
Jeep korporacija, kita Gene 
ral Tire & Rubber Co.. da 
kita Raytheon Co. Bet dau 
gumas firmų nenori apie ta 
kalbėti, paklaustos atsako 
"No commeni."

— Maiki. tu čia kalbi api- 
{ Amerikos šnipus, o kode 

nieko nepasakai apie Rusi 
jos spiegus?

— Tėve. aš jau sakiau 
kad Sovietų Rusijos šnipą 
veikia po visą pasauli. Ir ga 
būt, kad Rusija turi jų dau 
dau. negu Amerika. Ne vie-
nas jų sėdi Amerikos kalė 
’ime. Be to. suimtais šnipai: 
valstybės dažnai pasikeičia 
Prieš kiek metų rusai suga
vo Amerikos šnipą, kuri? 
skl ido per sovietų žemę, fo
tografuodamas strateginiu? 
punktus. Jis buvo nuteista? 
kalėti 15 metu. Bet tuo pa
čiu, metu Rusi jos šnipas sė
dėjo Amerikos kalėjime, to
dėl buvo padarytas apsikei
timas. Nelabai seniai ir Ang
lija apsikeitė šnipais su So
vietų Rusija.

— Tai tu rokuoji. kad val
džios mainikauja savo šni
pais, kaip čigonai arkliais?

Jau baigiamas parduoti
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Į tas užmačias įvelta 
Bendruomenė

Maiki. tu ne viską ži- į ta? tautininkų užmačia: , n - ,r , 
nai. As tau pasakysiu, kad į jau jve]ta ir Lietuvių Bend- i a&- e U
mano gimtinėj Plungėj že-, ruomenė. kuri sakosi esanti i -. .
maičiai visada kalbėjo lietu- ---- - ------ m--------- Į s0.9o. A. Davis
visk u i

— Aš žinau, tėve, kad pa
prasti žmonės kalbėjo lietu
viškai tačiau jie nežinojo, 
kad jie lietuviai. Juk ir tė
vas neseniai sužinojai savo 
tautybę. Ir sužinojai ne 
Plungėj gyvendamas, bet A- 
merikon atvykęs.

Pai "is. Ont 
Chicagokuri sakosi esant: į

nepartir.ė. Tas pats Tarna-: nl , ?0 g5; L. p^, St Ca 
sauskas per radųą pranešė rfn „ ?0 Į-_
kad tautininkų namui p.i-ktrj PoS0 50: A. šeputi5 

; Weston. Ont.. S. Jakštys, Stkomitetui vado
vra kviečiamas Lietu- n . , . T--i„ , ... Petersburg, Fla.. A. Kekstasviu Bendruomenes pirm ; M . T--. j T . , 1 (Omaha. Nebr.. A. Lzamecmz. Juozas Ardys.

sudarytam 
vauti

Bendruomenės

Nori katalikus suvilioti

Tautininkas
—Bai gory, Maik, tu ispė- ! kas, apsimetę 

:ai. Atsimenu, kai Kaslegar-Į taliku už pačius katalikus 
nėj išlipau iš laivo ir kai ma-; savo agitacinėje kalboje nu- 
; ęs paklausė, kokios aš tau-| tylėjo faktą, kad tautininką' 
tybės. tai atsakiau: katali- po 1926 m. gruodžio 17 d.
ka? ' ginkluoto perversmo smurtu

— Tėvas ne vienas buvai pagrobę Lietuvoje vai 
teks. Bet dabar tokių jau nė-'katalikus (o dar labiau so
ra. Lietuvybė pakilo. Turim, cialdemokiiųus ir valstiečius 
gausią savo spaudą, turim Ii- į liaudininkus i persekiojo
tuanistiniu mokyklų ir tu- Jie sunaikino dienrašti Ry- 
rim stiprių organizacijų — tą. piniginėmis bausmėmis 
Susivienijimą, Bendruome- bausdami už nepalankius 
nę. Vliką. Taryba, — kurių tautininkams-traipsnius. Pi 
seniau nebuvo. Taigi nerei- nigines bausmes sunkiai mo-

• kas. Chicago. III.. L. Mūra 
Į lis. Lacvrence, Mass., F. Sha 

Tamašaus- < mansky, Scranton, Pa., V I 

didesniu ka- i Vitkauskas, Poųuonock 
Conn.. U. česnis. Euclid, O 
hio. -J. Pearl, Vancouver. B 
C., Karsokas. Saugus. Mass. 
Dineberg. Collinsville, Con- 
neetieut. J. Civas, Holyoke 
Mass.. V. Oželis, Matortic 
Canada. Z. Locke. San Die 
go. Cal . Bartaška, Kearny 
N.J.. M. Grinka. Ocala. Fla 

Kiti keli aukojo po ma 
žiau nei 50 et.

Visiems aukojusiems nuo 
širdus ačiū.

Keleivio administracija
kia nusigąsti jokių gąsdini- kėjo ir XX Amžius. Už ku-1_____ ________________
mų. Lietuvybės jau niekas nigų pamoks'is bažnyčiose.'----- ■-
nesugriaus. kuriuose būdavo paliečiama)

— Nu, tai še mano ranką, tautininku valdžia, polici- ministracijos baudžiami pi-
Maladec vyras, kad taip ninkai rašydavo kunigams niginėmis bausmėmis arba 
šneki’ ! protokolus, ii jie būdavo ad- areštu. Kipras Tautkus

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- 
tizmas, 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 televizijų?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
109 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 M1CHELS0NAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centaiI
Siu 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
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MOTERŲ SKYRIUS
JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašą
(Tęsinys)

19
Vakar buvau amerikiečiu konsulate. ? ; . -

kad dėl manęs iš VVashingiono nieko nė 
aš būsiąs painformuotas. Įteikiau šeimos Lt; 
ir savo curriculum vitae. Susitikau su po: .a .. i
ba Hieeme, ir žadėjo pažiūrėti mano bvh.s k V- 
kalai stovi su pasažu —kodėl iki š.ol r i

Su Vera šiandien nemaloni scena. IsVt." 
pagrindų, bet prie nieko neprieita. S’tuacLz ' • 
la. Senieji Rap vis senoje vietoje — L ir \ v r.tre. o
kur jie iš ten bus pasiųsti, dar taip ir ne.'.?. r. i 
išvažiuoja ši vakarą i stažą.

1941. 7. 26.
Amerikos konsulatas tyli. Marsely girdėjau, kad to-į 

kiems kaip aš — su specialia viza ir be artimų giminiu ! 
okupuotuose kraštuose — viza bus duota. Bet kada ii 
kaip? Beje. reikia turėti pasažą, o aš jo vis neturiu. Hice
mas už nosies vedžioja. Nuobodu laukti, nors pasikark, 
juoba, kad nežinia, ko sulauksime. Hicemas duosiąs pa- i 
sažą. kai kelias bus apmokėtas, o kol kas situacija aiški-j 
narna, reikia laukti. Taip mane informavo m-me Fay. Se-' 
nieji Rap vis sėdi. Šiandien gal sprendžiama jiems diena ;

1941. 7. 26.

Šiandieną prancūzų spauda praneša apie prancūzų- 
japonų susitarimą ginti bendrai Indokinus nuo anglosaksu 
pasikėsinimo. Dar viena demokratijos pražiopsota pozi
cija. Peniai amerikonai galėjo uždėti savo leteną ant tu į 
kolonijų, o dabar penčių, teks susitarti su japoškėmis. Į 
Kodėl Prancūzija toki susitarimą priėmė ir faktiškai per-; 
leidžia Indokiniją japonams, pasakyti sunku. Stačiai ne- • 
suprantama, nes vis viena kas belaimėtų, po tokio susitari
mo Indokinija prancūzams, atrodo, bus žuvusi. Ar tuo
norima prisigerinti Berlynui, padedam Japonija Įtraukti 
i karą? Ar tai statymas ant ašies pergalės? Ar gal noras at
pirkti Indokinija artimesnes savo kolonijas ir ypač atbai
dyti nuo savęs lavonų ėdiką — Mussolini? Kokie momen
tai yra nusveriami. sunku spėti. bet. atrodo, kad šitas žy
gis yra vienas nepadoriausių, kokiu tik Prancūzija -pėjo 
papildyti savo sąjungininkų atžvilgiu.

1941.7.26. i

Šiandien prašiau merijoj moralybė? liudiji: . Duos 
kažką panašaus i tai. nes. esą. "moralybė'- ku j - n 
ma duoti tiktai po 6 mėnesių buvimo kuri, j • < v •

t) t\žli
’IO

Bnenediktas Rutkūnas

DAINA

Žalioj lankelėj grėbiau šienelį 
žalią, it rūtą gėlių daržely.
O ir nulūžo grėblio kotelis — 
kaip až sugrėbsiu lankoj šienelį? 
Bėgsiu pas brolį, jauną brolužį:
—Vai, sutaisyki mano grėblužį.
—Įdeki naują klevo kotelį — 
negaliu grėbti žalio šienelio.
—Vai, sese, sese, sesule mano, 
kaip až įdėsiu klevo kotelį?
—Dar neužaugo sode klevelis, 
dar nesukrovė aukso žiedelių.
—Žalioj girelėj auga eglelė — 
tai man įdeki eglės kotelį.
—Kai man įdėsi naują koteli — 
tai až sugrėbsiu lankoj šienelį--------

įvore :e

1941 <?a2.0.
Kelionei Ameriką darosi "pirmo- c:. - ??;::- 

čia buvimas moraliai darosi nebepakeis: ?. ", b . 
ro mano išvykimą būtinu. Ar Amerika ar 
Le Rouet. Mano planas toks: vykti Į Ma. . 
yra iš Hicem pasažas. Jei jo nėra — t u-. •. •<•*' 
Yorką, kreiptis i ispanų konsulatą dėl t:a..

.ai da

Ne

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir Lt 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02i31.

, Ar gali bankas, kaip exe- 
cutor. nebaigęs darbo, atsi- 

Mū>ų tėvas mirė 1965 me- sakyti savo pareigų? 
tais. Visas io turtas, kuris

PASTABA STR. APIE

MORMONUS

9-tame "Keleivio“ nume
ry tilpo mano rašinėlis 
"Kaip mormonai žiūri i neg
rus“, kurio tekstas išėjo su
maišytas ir nelabai supran
tamas

Pirmoj vietoj sakoma: 
"Remiantis mormonų teolo
gija, negras negali l uti mor
monų kunigas, nors gali bū
ti jų organizacijos narys“.

šitas paragrafėlis turėtų 
būti ne pirmoje, bet antroje 
vietoje nuo viršaus.

Pirmuoju paragrafu turė
tų būti: "Politikieriai jau

buvo bendrai "valdomas“ su daryti, kad kita, nešališka 
motina, jam mirus pasiliko Įstaiga arba autoritetingas 
motinai. Motina sudarė tęs- asmuo galėtų tą nebaigt?
tamentą pas advokatą ir pa
liko savo turtą lygiomis sa
vo keturiems vaikams. Mes

kalba apie būsimus prezi- 
Jei gali. tai kas reikėtų (iento rinkimus“ ir tt.

S. M.

darbą pabaigti? Kitaip sa
kant, koks būtų teisingiau
sias būdas su mažiausiom iš-

- ui’inta“

Beate I.vcer. viršuje ją “pasi- 

skeHr.ęV '• m H. Broun, o 

apacioji ; ;■?< tikras vyras 

Rali /-arėk str. “Išnuo

mojo sav-i z r, »rą ir.iiionieriui“).

Ar skaitei 

šias knygas?
NULAUŽTA ŠAKA, tri- 

! jų vaizdelių pynė. parašė 
greičiau. į gtasė Vanagaitė-Petersonie- 

nė, SI psl.. kaina $2.

STEPONO STRAZDO 
EILĖRAŠČIU RINKINYS,

esame trys broliai ir viena laidom baigti ši reikalą? Pa- 
senuo. Du iš mūsų gyvena' likimo reikalas randasi Illi- 
Kanadoje. o '-ienas brolis iri nois.
sesuo gyvena Jungtinėse A- Būkite maloni j'klausimą 
menkos V aistybėse. Illinois, at?ak vti galimai 
kur gyveno tėvai. Motina.: į auks;me 
žinodama, kad jos sūnus iri

i duktė, kurie gyvena Ameri-' Vienas iš paveldėtojų 
s koi. labai nesugyvena, ne- Kanada 
’ paskyrė nė vieno iš vaikų. į
bet vietini banką ”executo-
|.ju„ ‘ , Atsakymas

Motina mirė 1966 metu i
J spalio mėnesi. Bankas pa-! ?unku tiesiog patikėti.

?kv t ' iena iš savo tarnauto-, žmonės gali taip užsi- 
"Probate Court“! ?Pirti tokio menko reika- 

paskvrė oficialiu ”exeeuto-' Io- Be visl? paveldėtojų (be
itu“. Pankas dabar tvarko reticiarie?i sutikimo namaii Parašė N. E. Sūduvis, 424 
visus reikalus. Palikti namai į nej?ali . būti parduodami psl., aiškiai pavaizduojama, 
buvo ikairuoti dviejų Įkai-i Pr*es :ąi, *ąi baigiasi Pro- kaip lietuviai priešinosi vo- 
nuotojų. Tų dvieju Įkainuo-i bate laikas. Tokiam parda-i kiečių okupantams, kaip 
toju nustatyta namų vertė i . ’eikąlingas teismo priešinosi ir tebesipriešina 
t^<bkiria keliais šimtais do- specialus sutikimas (licence 

of Court). o teismą

žmona jU. KU!'!

Išnuomojo žmoną milionieriui

da Įteikti popierius per ponią R. ir paras - • • - 
išdėstant, kad aš turiu visus popierius, -?■' 
padės, —tada bus daugiau ar mažiau ai?? ;. kad 
vyksiu Į Ameriką, teks tenkintis Paryžium o e .. . Bej- r u

Lietuvos pasiuntinybė tyli. apie repą* k; -rią nė žo
džio. Visur tyla — visur vietos užimtos. Durauri >:• roika- 
linngas žmogus.

1941. 7. 29.

leiiu. Mūsų brolis ameriko-

tatszą. 
ko ne- 
š ne iš

' 159 psl., kaina $2.50.
! ANTANAS SMETONA 
i IR JO VEIKLA. Parašė J. 
i Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje

na? gyvena tuose namuose, teki leidimą duotų, kai vie-' 
ir bankas ii paskvrė tų namų! r-as paveldėtojų nesutin

ka.

komunistu okupacijai, kai- 
vargu na $4.

’ LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ. lietuvių dainynas.

"Executor“ a'ba "admi- 
nistrator“ gali kreiptis i teis
mą. prašydamas ji atleisti iš 
pareigų, jeigu jis turi rimta 
priežastį tokiam prašvmui 
pagristi. Jei teismas duoda 
jam leidimą atsitraukti iš 
einamu pareigų ir jei pavel
dėtojai tarp savęs nesutin
ka ir negali sutarti, kas ga
lėtų būti paskirta- jo vieton 
visų sutikimu, tada teismas 
pats paskiria asmenį toms 
pareigoms eiti. Tok? asmuo
vadinamas "administrator na

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

PLAUK, M ANO LA S VELI, 
Petro Segato eilėraščiai. 
111 psl.. kaina............>‘2.00

ŠVENTADIENI? Už MIES
TO, Manaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
Jonas Aistis, POEZIJA.

Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai-

prižiūrėtoju. Už tą darbą 
bankas jam užmoka. Dabar 
tas brolis, kuris gyvena mo
tinos namuose, nori tuos na
mus pirkti už jų Įkainuotą 
suma. būsimos savo dalies 
sąskaiton Me?. kanadiečiai 
broliai, nieko prieš tai netu
rime, bet mūsų sesuo užsi
spyrė. kad. jei brolis tuos 
namu? gautų dabar pirkti, 
ji? gautų savo dali anksčiau 

: negu mes kiti vaikai. Brolis 
' siūlo mokėti procentus už ta 
anksčiau gaunama dali. Vėl 
mūsų sesuo Tesutinka. Sako. 
tegul palaukia, kol visi gau- 

! sime savo dalis; tada galės
Dar neseni tie laikai, kai: kur vokieti? Ralph Leber iš- namu- pirkti. Banko paskir- 

’ r-u kunigai gąsdindavo nuomojo m.iiionieriui Brow-ta? tarnautojas, executor, tu
nui savo žmoną už $3.000 ii advokatą, kuris tvarko vi- 
per mėnesį. sus reikalus. Ta? advokatas

Wiliiam N. Brown padarė mum? pranešė, kad jei mes 
savo milionus iš sunkaus geruoju nesusitarsime. exe- 
angliakasių darbo Pittsbur- eutor. praėjus metams (1967 
gho apylinkėj. metais) atsisakvs savo pa-

Šitaip pralobęs. Brovvnas reigų, ir mes tada galėsime 
išvažiavo Europon linksmyb patys išsinarplioti iš savo

eurr. testamento annexo“ (a. 
c.t.a.).

Patarčiau susirašyti su 
banko advokatu. Tegul jis 
pasikalba su Tamrtu užsi
spyrusią seserim. Tegul jai 
paaiškina, kad toks užsispy
rimas ne tik jai. bet ir Tams
toms yra nenaudingas. Jeigu 
ji nesutiks broliui namų da
bar parduoti, vienintelė 
Tamstų išeitis vra laukti iki

LITUANISTIKOS DAR
BAI, studijų rinkiny? Jų 
tarpe Y. Maciūno "Naujoji 
dokumentinė medžiaga apie 
Antaną Strazdą*? J. (Gimbu
to "Mažosios Lietuvos krikš
tų formos“. R. Sealy "Vel
ti „fojĮBsomm r.p'u'zp supu 
kt., 227 psl.. kaina . . ?3.00. 
VYNUOGĖS IR KAKTŲ-

SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl.,

mone? socialistais. Apsau- 
k mus. Dieve, nuo maro. 
:nc» ii socialistų, — saky- 

•> iie, — nes jeigu socia- 
k paimtų valdžią, tai nu- 
•bažnyčias, panaikin- 
gtuves ir Įvestų laisvą- 

meilę. — gyventų be Šliū
po. kaip gyvuliai.

1? rikių jų gi socialistai to
kio? meilės njekad neskelbė

Aš negaliu vykti Į Marseli dėl sauf-conduit nebuvimo. jr kuJ. jje naėmė i savo ran- 
Siunčiu telegramą Į New Yorką. kad Hicema? "refuse le
passage“ ir kad Amerikos konsulas sakosi negavę? iš VVa- 
shingtono patvirtinimo dėl mano vizos. Matysime. ką tai 
duos. Jei rugpiūčio 10-15 neišvyksime. nevyksime visai.

1941. 7. 30.

ka- valdžią, niekur tokios 
meilė? nepraktikavo ir ne- 
p. ;O-*" “oia. Pavyzdžiu ga
lėtų būti kad ir Arglija, ku
rią dabar vablo socialistai.

Bet laisvąją meile dažnai 
prakukuoja milionieriai ir 
kitokie buržuiai. kurie soci
alizmo nepripažįsta. Būna 
net tokiu atsitikimu, kad

Amerikos kelionės reikalas atnaujintas, šį rytą gavo
me iš Amerikos konsulato laišką, kuriame nurodo, ką atsi
gabenti, norint gauti vizą. Mums trūksta dar Įvairių doku
mentų. Juokai. Hicemas tormozuoja mus. Apie du mene- vieni vrai skolinasi arba 
sius suka, ir galo nėra. Vakar pasiunčiau telegramą, kad nuomoja kkų vvru moteris 
"Hicem Marsaille refuse pasage Januskis Piere regler ir gyvena su jomis be jokios 
fluestion Amconsul pretend pas avoir consentement Wa- santuokos. Čia tai jau laisvė 
shington notre visa“. • pilna to žodžio prasme, o

Dėl konsulato reikalas atpuola, bet dėl Hicemo tele- to kunigai nesako, kad
£rrama gal nagelbės ' i tai seimų irgrama gal pagelbės. j Hškag 2yvenimas

1941. 7.31. Bet kaip iš tikrųjų būna?
, j . v v ,. štai, vasario 25 d. laidoje

Bijausi, kad reikalai gali užsitęsti ir kad rugpiucio bostoniški? "Herald“ Įdėjo 
mėnesį taip ir nepateksime Amerikon. 1 žinią iš Arizonos miesto

(Bus daugiau) Tucson (skaityk: Tuson).

to Į aki ponia Beate Leber. nelikti iš paHkimo. Todėl už juos pasiūlvs aukščiausia 
Susipažino, j- prasidėjo ro- kreipiamės i Tamstą, prašy- kainą (ton bid). ir išdalins 
mansas, i *, b priėjo prie toj darni atsakyti i šiuos mūsij pTnigus tarp visų paveldėto- 
kad vokieti- <avo žmoną A-i klausimus: jų.
menkos n mieriui už mi-Į
nėtąją su: išnuomojo. i -------------------------------------  zz.

Atvažia visi trys Ame-:
rikon. č c ‘ rizonos valsti-1 prabanga, svečiai ir dažni nė apie tai Brovvnui. iis su

< turi didelę, pa?; ažinoiimai vandenimis tiko tuoktis, bet prižadėjo 
ninkystės dva-'liuksusinėje Brovmo jachto- paskelbti apie tai iškilmin- 
u ponia Lebe- je. I gai; per banketą Tucsono
no. Bet Lebe-; Bet Bmvna? iau ne pa- klube. Ji pasipuošė tai pro 
idavo savo vasario viščiukas, o 65 metų gai.- tačiau .banketas pasi

sėti. Brocvnui amžiaus vyras ir ilgai negy- baigė, o Brownas apie san- 
ir jis pasiūlė ! ven s. Kas atsitiks su jo lo- tuoką nepasakė, 

irti. -Jiedu su- biai?, kai iis mirs? Juk Le-
skyiybų šutai- berienė nėra legali žmona, 
i trys. Tada tik sugulovė. Kažin ar ji ga- 
rko Meksikon lė? ka nors iš jo palikimo 
Jų divorsą. ' gauti?

' Leberiene su-' j; pasitarė apie tai su ad- 
grižo Į ?;r > vara. čia daug vokatu. Ta? patarė forma- 
tarnų, ni o’cttiniai baliai, liai susituokti. Kai ji užsimi-

joje, Rrov 
rančą (g; 
ra) ir t- , 
riene a: 
ris vi-P 
žmonos . 
ta? ne-”- ■ 
jiems o- 
tiko ski; *: 
ti pasit: - 
visi trys : 
ir gavo o- 

Bio\vna.

Rytojaus dieną ji pasakė 
tai savo advokatui. Ta? — 

i pokšt milionierių i teismą ’ 
Suviliojai moteri! Užmokėk 
jai $2,500,000!

Ir taip šis skandalas pate
ko j spaudą. M.

premijuota? rinkinys. 94 
psl.. kaina $2.

AUKOS TAURĖ, 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga. 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50.

KATRYNA. Sallv oalmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie *a "up«tą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAT. Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1, 
kaina $2.0Q.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina.......... $3.00.
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Mirė dr. J. Petronis

Kovo 5 d. mirė agronomi
jos daktaras Juozas Petro
nis, gimęs 1899 m. Pabališ-

Ateitininkų sendraugių 

aukos Vilkui

Vasario 16-sios proga Vil
ko Tautos Fondui aukojo: 

kių km., Prienų valse. Velio- IX) $io: A. Juknevičius. V. 
nis, dar gimnazijoj būda- Kulbokas, Br. Kruopis. P. 
mas. veikė moksleivių tarpe.Į Kaladė. A. Mažiulis ir M. 
Voroneže, mėgindamas su: §imavičius; po $5: A. Ke- 
draugais išlaisvinti komunis-l turakis, S Leimonienė ir R. 
tų suimtus Vyr. lietuvių ta-Į Petronienė. $5 A. Bričkus. 
rybos narius^ pats buvo su
imtas Iš kalėjimo išėjęs. Aukojo Altui
grižo i Lietuvą, stojo sava-1 ~ ... . 
noriu i Lietuvos kariuome-! Gedminas Leveckis ne- 
ne. 1922 m. rudeni išvyko i:^.O^s būti Vasano 16 mi- 
Vokietiją studijuoti, ten bab įeJįme’ a>sl^te ^ltu‘ 
aė agronomijos mokslus. r‘,PiazalV,s U.?n 
srižęs i Lietuvą, ilgus me- Ąl^nsas Baika $10, Minkai 
tus buvo žemės ūkio statisti- 
kos vedėjas, daug rašė spau

Aplankykite 
Tėviškę!

Turėsite džiaugsmo, susitikę 
savo gimines ir senus draugus 

21-nos DIENOS 
EKSKURSIJA 

iš jų dvi savaitės 
VILNIUJE 

Pamatysite Maskvą ir 
Leningradą 

Už viską $740

f tą sumą įeina ir bilietas 
sprausminiam lėktuvui ten ir 
atgal, susisiekimo išlaidos 
l'SSR. pirmos rūšies viešbu
tis. maistas, ekskursijos ten 
nuvykus, atvežimas iš aerod
romų ir nuvežimas).
.MES PARŪPINSIME VIZAS
Paprašykite veltui informa
cines knygelės
A N T O N T O U R S, INC. 

Dep. V.
1776 Broadvvav,

New York, N. Y. 10019 
Tel. PL 7-9595

Ką dovanoti?
Jeigu yru reikalas ameri- 

Kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
Knygas:

"Lithuania land of he
rose,M parašė L. Valiukas 
kaina $4.75

Vylautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psL. kaina kietais viršeliai* 

1 $.4.00. minkštais $3.00.
POPULAR LITHUANl- 

AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužva«dienė. kairu* $2

Dievo karalystės 
žinios

JDOMIOS knygos

i Romanai
Jeronimas Ignatonis, LC 

ŽIAI, 301 ps;., kaina •

Andrius Valuckas. N7 
MUNO SŪNŪS, romana 
suvalkiečių ūkininkų 

' mo 1935 m., I
psl.. kai;.u J3?.d.

Andrius Valuckas, 
MUNO SŪNŪS, II tonu 
428 p.-!. kaina $L'« •.

Sally Salminen, KATRY
NA, ieri'aaa-. laimėjęs š < - 
(lijos literatūros 
291 •-}.. kaina S.‘

KT
i < L--

Tema :Prisikėlimas iš numirusiu

J B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

< . - p; . t

vienerius metus. 
• ai . ” \rci- 

-ėū’r.a. -uitiko 
tuku spalvą MOTERIM

: -'t; vai>-ti! katal. 
JAV,

:.;ų !.kei.‘.i; daug padėkos laiškų

• -i joj COD. dar
'■ »»;•. ■ < < O ! »ei-a lau l i‘e tuojau.

■■ VfORHA. IP!7 So. !9th Avė.. Cicero. PI. 60650

Klaidos aukotoju sąraše

Praeitame numeiyje iš- 
per radiją. Vokiečių okupa- spausdintame bostoniečių 
ei jos metu trumpą laiką bu- aukų Altui sąraše Įsibrovė 
vo žemės ūkio tarėju, vėliau šios klaidos: $25 aukojo ne 
Sodvbos Bendrovės vedėju. Sandaros I apskr.. bet San- 

Karo nublokštas i Voki'e- daros 7 kuopa, o $10 aukojo 
tiją. Giesseno universitete, ne Juozas šiliūnas, bet Juo- 
parašęs disertaciją apie Lie- zas šilimas.
tuvos žemės ūkio vystymąsi.' 
gavo daktaro laipsni. 19491
m. atvyko į, Bostoną. Kol iw,QtnnūY
sveikata leido, čia dalyvavo! LAJOlVlIVr
lietuvių visuomeniniame gv- i PARENGIMŲ KALENDORIUS
venime. Nuo.1928 m būda-| Kovo 26 d. So Bostono 
mas Lietuvos ūkininku są- Lietuvių Pil. Dr-jos III a. 
jungos vadovybėje, tai są- salėje Skautų akademikų 
jungai atstovavo ir \ likę. Velvku šokiu vakaras.

\ elionis jau eile metu bu- ‘ * » *
vo ligonis. Liga pamažu nai- BaIandžio j d. So. Bosto.

doje žemė? ūkio klausimais, 
skaitė ūkininkams paskaitas PAROPODAMA VALGOMŲ 

DALYKŲ KRAVTVVĖ.

L
šiandien, kuomet tūkstančiai 

žmonių miršta kasdien, klausi- 
; mas kyla apie jųjų amžinąjį li- 
Į kimą; jis turėtų būti taipjau !a- 
; bai svarbus ir Įdomus kiekvie- 
• nam protaujančiam žmogui, y- 
i pač tikintiem, šiandie sutinkam 
1 daug tokiu, kurie jau nebeturi

Lietuvių gyvenamoje vietoje. : jokio tikėjimo i pomirtini gvve 
biznis nėr 50 metų, toli nuo su r.iRią. ;,et mano, kad mirusieji 
permarketų. savininkui mirus, mūsų draugai pasiliks amžinai 
Inventorius atiduodamas pus- mirusiais. Kiti gi. galima sa- 
velėiui. Pirkėjui tame name yra kvtį, yra anl tvoros, svyruoja ii 
kambariai su seimą gyventi. Jų abejoja, nes jų galvose nuolat 

sukasi klausimas: "Ar yra kokia 
nors viltis įnirusiems?“ Ar jie

nuoma prieinama.
John Petrus

13 Va m u m St. 
Haverhill. Mass. 01830. 
Tel. 372-9537.

(10)

kino jo fizines ir dvasines T. . TTT, , t , , , - no Lietuvių Pil. D-jos III a.kol ea u "ale kovo o ? j .jėgas,
d. jo gyvybės siūlas amžinai 
nutrūko.

Pab'ko liūdintvs žmona 
Rozalija, sūnus Alovzas su

šalėję Bostono Modernaus 
Teatro vaidinimas.

šeima ir duktė Dana Izbic-' ?a-^Je pianistės Veios 
v einbergs koncertas, rengia 
Pabaltiečių draugija.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15.

Jurgis Gliaudą, GELI 'INC- 
ŽENKLE, pr< >ta - 
manas 23* psl.. kaina $2.5<

Albinas Baranauskas,
KARKLUPĖNUOSE, ore-

T’ ’

nskursija į Lietuvą
Yra ' oš g-upes, kurios vyksta j Lietuvą šiais
metais bū. iio 7. liepos 13 ir rugpiūčio 2 dienomis._ i

mijuotas romanas, 224 psl.,. , - > —. ... . - . . .į^. , J:‘- 33 prisijungti prie siu grupių, patartina regist-
1 -votis is a k.'.'o, nes grupių dydis yra ribotas. Gyvenantieji 

UPĖ Į į Kanadoje taip pat gali su šiomis grupėmis keliautu

atsikv i. e s t i 

Lietuvos.

kada nors atsikels ir sugrįš pas 
gyvuosius? Kokia bus prisikėli- 

' mo tvarka ?“ ir tam panašiai.
Nelaimei, pasauliniai moks- 

' io vyrai ir gudrieji jokių tikrų 
žinių apie numirusius neturi ir 

; negali surasti. Todėl neverta yra 
leisti ’aiką ieškojime patenki
nančio atsakymo pas tuos, kurių

Fergus. 3281 Aramingo nuomonės arba spėjimai tarpu 
Philadelphia. Pa. 19134. ‘ savęs nesutinka ir jokio pagrin

do neturi. Ieškokim atsakymo ti
krajame Tiesos ir šviesos šalti-

PENSININKAS IEŠKO 
vietos gyventi pas pensininkę.

E.
Avė..

(10)

Kazvs Almenas,
RYTUS. UPĖ Į ŠIAURE
romanas I dalis. 325 psl., U 
daiis 3“2 p.-!., kiekvienos da
lie.-- kaina $3-00.

Alė Rūta. KELIAS Į 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl. 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY 
VENIMAS YRA DAILUS.
romanas iš lietuvių emigran
tu gvvenimo. 242 psl.. kai
na 32.50

Vytautas Volertas, UPĖ

Taip 
savo — ‘ š 'ii
Dokumentų paruošimo ir ekskursijos reikalu kreiptis į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

399 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: AN 8-8764

. - C .
- ..........

GREITA PAGALBA nyje. .biblijoje, kuri yra rašyta- TEKA VINGIAIS, remana* j 
! sis Dievo Žodis. Pažiūrėję i Bib- 339 psl., kaina $3.50. ;

Nenusimink, gau-d pagalbą. ; liją, šventąjį Raštą, mes randa .. v vai ■
I .Vaistai, kurie buvo ilgai Iau- : me tikrą ir širdį palinksminantį Vacys Kava.iunas. JkAL į
Į *iami. nuo reumatizmo, rankų, atsakymą, kad iš tiesų yra vii- NU GIESMĖ, premijuota; H

T J ! kojų nutirpimo ir skaudėjimo i tis. kad mirusieji mūsų draugai romanas, 20) psl.. kairi:
JOloan! jau yra į jr mylimi giminės nėra amžinai

kienė su šeima Jiems reiš
kiame ^ilią užuojautą.

Velionis pašarvotas Kas 
nero laidojimo ištaigoje. I Balandžio 9 d. So. Bosto-: 
Laidojamas trečiadieni, ko-j no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
vo 8 d. N. Kalvarijos kapuo-i HI aukšto salėje Minkų ra-!

* dijo talentų popietė ir N. Į
Anglijos lietuvių gražuolės

jau yra
tuojau siųsk šj skelbimą ir 

savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North Sta^ P.O. Boa 9112
V-w»rii | N»w Ii

Siųskite Pinignsj
V. Igno paroda atidaryta

Praeitą šeštadienį Tauti
nės S<os namuose buvo ati- t> 1 j j • • i <lar«a dail. Vytauto Igno *? .į ^a>a'
kūriniu paroda.’Ja surengė: m.e S’’!™‘<>n '>«butyje ren- 
Bostono Kultūros Klubas «1??1 laM’ros I>,e.t.us Matu'

Parodos atidaryme daly-l Yardo s*.neIn* "amų
vavo gražus bostoniškių bū- statvbal Paren’t'- 
relis ir, žinoma, pats daili
ninkas su žmona, atvykę iš

balius.

Balandžio 30 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje P. Viščinio ve
damos Lietuvių Radijo Va
landos parengimas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

New Yorko. Parodoj išsta
tyta apie 50 aliejaus, grafi
kos ir mišrios technikos dar
bu, užimančiu abi sales.

Parodos atidarymo žody
je dail. Viktoras Vizgirda 
labai taikliai apibūdino dail.
Vyt. Igno kūrybą, iškelda- Gerbiamieji, 
mas jos originalumą, jos 
grynai lietuviškas šaknis, 
siekiančias lietuvių liaudies 
meno spalvų ir formų, ir ne
nukrypimą Į kraštutini ab
straktą.

Parodos atidarymo sve
čiai buvo pavaišinti koktei
liu ir kava. ir tą pat vakarą 
jau buvo nupirkti keli pa
veikslai.

Paroda atdara kas vaka-

Pratęsiu prenumeratą ir i- 
dedu mažą dovanėlę Mai
klui su tėvu. kad jie ir toliau 
mane lankytų.

Ta proga noriu priminti 
mūsų visuomenei svarbų rei
kalą — velionio Pratapo 
$30,000 palikimą lietuviams 
moksleiviams šelpti. Kas 
naudojasi to didelio paliki
mo nuošimčiais? Ar kas iš 
studentų pasinaudojo tuo

ras iki sekmadienio imtinai 1 peikimu — ar kas gavo sti- 
jau anksčiau paskelbtomis; pendijas? Kodėl to velionio 
valandomis. ; palikto fondo globėjai ne-

Grjžo Stelmokai | painformuoja lietuvių visuo- 
Scholastika ir Vytautas menės? Jeigu jie tyli. tai

Stelmokai grižo i Bostoną,; ta(Ja ~ aP’® zino ai 
atostogas praleidę Floridoj.! ?a^V0Ja bent Maikis su te-

".............................. ; vu?
Išvažiavo į Kaliforniją j Kad ir pasivėlinęs, linkiu 
Sena Keleivio skaitytojai Keleivio štabui, bendradar-

Katryna Geležinienė iš biams ir visiems skaityto- 
Franklino, Mass., su dukra, jams sveiku, darbingų ir lai- 
žentu ir anūku išvažiavo j mingų 1967 metų 
Kalifornija savo sūnaus Jur-' 7 . . .
gio Paulausko aplankyti ir Janfcauako
grjs balandžio mėnesį. ’ Philadelphia, Pa.

LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GR4NERCY
įteikiami gavėjui kaip 
PINIGAI per Bank for 
Foreign Trade Maskvoje 
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ. JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA SIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai įrarantuotos 
ir apdraustos.
Turi Banku Dopart. leidimą ir ap- 
draudą. Apsidraudę S20.0<'ft.00. O- 
ficia’ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
gavėjo

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokia atskaitymą.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10% 

CRAMERCY SI1IPPING, INC. 
711 Broad St.. Newark. N. J.

.Vnkšėiausics kokybės rusų 
jramybns daiktai

SPECIALIOS
naujos sumažintos Velyki) stenėtą 
kainos automobiliams. Veikia iki 

l!Mi7 M. KOVO 20 O. 
Pasinaudokite šita prošal

ARBA SIŲSKIT MUM DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa- 
sirinkinui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 
Jokio mokesčio už šį patarnavimą! 
Rašykite, prašydami mūsų kata
logu apie sensacinjrus pasiūlymus, 
ypatingai Vakarų kraštų produktų 
ir audiniu.

GRAMERCY
(įsteigta 1945)

113 E. 29 St. New York, N.Y.

! I■
Alovzas Baronas, TRE- ’ 

ČIOJ! MOTERIS, premiiuo- '' 
ta$ romanas. 196 pu.-laniai 
kaina $2 59.

Kazys Plačenis, FULKF ; 
ANT KELIU..., romanas is • 

šią Biblijos temą suraminimui kun. Strazdelio ovvo’.in » 
tų. kurie liūdi. Rašydamas apie jt i - p, i<;(, <■; .. .
dangiškąjį Tėvą. dangaus ir že
mės Sutvėrėją, apaštalas Povi- Jurgis G'iauda. SlK 
las sako: "Palaimintas teesie Sp^RflJU SOSTAS. < 3
musu \ lespaties Jėzaus Kris- . ......
taus Dievas ir Tėvas, gailestin- JUOtas romanas poi' ’ ; >

. žuvę.
' šventoji Dievo Knyga, amži- 
! nosios tiesos versmė, atkartoti- 
nai kalba apie prisikėlimą iš nu
mirusių. Į kuri tikėjo visi šven
tieji Dievo pranašai, patsai Jė
zus ir Jo išrinktieji apaštalai. 
Taigi jie visi ir skelbė prisikėli
mą iš mirusiųjų kaip linksmiau

gumo Tėvas ir visokios paguo- ^migrantų gyvenimo, 
dos Dievas, kurs mumis paguo- kaina 52.56. 
džia kiekviename mūsų sielvar
te, kad ir mes galėtumėm pa- Juozas Kr?J kaeskt? 
guosti esančius bet kokiame pri- ^AGO UGNIS, ’ • a
spaudime tuo padrąsinimu, ku . ,)fl-
riuo mes esame Dievo padrasin- ! '-rnrt ■a>- 
ti“.—2Kor. 1:3.4. 1*2.50.

Kas Įdomaujasi tiesa, kreipki 
tės žemiau nurodytu adresu

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —* I

N epriklausoma

LIETUVA
i? -a.;: :«• duoda ; elitines, kultūrines ir visuomenines ap- 
zva :.. . nok. o žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau-

. '•-■gar yją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
: oi i.is g; veiūmą Lietuvoje, labai daug aktualių

ir tt. Uiikrašti aj' įmoka prenumeruoti.

. , .. -iv-n'oru-rrs visus metus laikraštis
'.u -- i .oje kaštuoja $5.50.

'..--i rus apie Montrealy 
!Kiro<! r ii joje Lietuvių Dreną.

Adresas: į
I i 3. I K L A U S C M A I. I E T U V A

7', ZZ Leon e šircet. LaSalle—Montreal, Canada.

’USi.. Ktiin

Aloyza* F>ck?< na 
51 M£D21Ai, 117
ta $ l,od.

Juozas Švaistas: 210L 
.RIAI PLAUKIA, romar.a 
iš knygnešio kun. M. S.dc 
cavičiaus gyvenimo, 233 p.-u. 
xaina $2.50.

Juozas Svarstai,: JO SU
ZADETINE, premijų o t a 
romana.- iš Vinco i\uairko: 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Aloyzas Baronas: L1EP 
TA, IR BLDUGNES, pre 
mijuotas romanas, 279 psl. 
saina $3,00.

«••••. i ii t Vytautas Alantas: TARf Du medima1 inrysgelez1- DV,EJ^ GYVENIMŲ. 462
niai kryžiai, savanorio An- „ , . • „. i • x......................pusi., kaina $4.5v.tano sūkio atsiminimai is;
nepriklausomybės kovu, 3761 Pr*na» .Naujokaitis: Li
psi., kaina $3.00. 1FELIA1 NEGRĮ2 1 A j

Gyvulių ūkis. George Or- i^ALNUS, 509 pusi., kairia 
wel bolševikinės santvarkos -55-OO. 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00. Vincas Ramonas: M1G

Per giedrą į audrą, Myko- LOTAS RY1 AS. I66pusl. 
lo Vaitkaus 1909-1918 m. Kaina *2-50- Gal,nama Ke 
atsiminimų IV tomas. 272 ,eivio administiacijoie. 
psl., kaina kietais viršeliais MINDAUGO NU2UDY- 
$3.75, minkštais — $2.50. ( MAS, Juozo Kralikausko

Inicialai po tiltu, A- Tūlio, premijuotas romanas, 246 
novelės, 156 psl., kaina kie- psl.. kaina $3. 
tais viršeliais $2.50, minkš- Tos knygos gaunamos ir 
tais — $1.90. į <eleivio administracijoj.

i prisiusime veltui spaudos, kny 
gelių ir traktatu. Kreipkitės 

; šiuo adresu: I..B.S.A., 212 E. 
3rd St.. Spring Yal’.ey. III. 61362 

, USA.
(Bus daugiau)

| pigios, Įdomios

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožrylės meilė, P. Oren
taitės apsakymai, 165 psl.. 
kaina $1.50.

Vi£N: 
Dsl. kai

y\ f

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
• i ;;(! ;tuja lietuvių visuomenei ir išmokė- 

; au kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

t by'avių fraternalinė organizacija —
» ' i g>vy?i(S apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 

t. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
j a :;i . inius savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA ;t! i t i> i daugiau, kaip Iris su puse milono doleriu
t-.;.’č'a!ą. tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
;i> ' i 13a gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
aj Jraudas nuo $100.00 iki SIO.OOO.OC.

SLA a linimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En_ 
dovvment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams TERM
apdraudą: už $i,6vC.C0 apdraudos tik $3.00 mokės- 
CIO

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

SLA - -kuopos vra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

(Jausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 Wesf 30th Street. New York, N.Y. 10001

t



Puslapis aštuntas

a#aa#eeaa»aa#aaai»e*#aa#a»*e**********************************

Vietines žinios
Pamaldos evangelikams

Ši sekmadieni, kovo 12

**•*##♦♦*♦#♦***##*♦♦♦***♦*♦*##**♦-

Kam įdomu, kaip gyvena i

lietuviai Pietų Amerikoje
,. ,A d. 2:30 vai popiet First Lu-
šį „enKtadieni, kovo ™ telanChulch‘of Boston ,29<,
? v.aL ',aknS°' BoSt,on° Berkelev St.. Bostone) bus 

Dėtuvių Pil. D-jos patalpo- linkėse
se bus pranešimas apie Ket- nantiems lit:tuviams e;an. 
virto P. Amerikos Lietu- likams aldos su <v.
vių Kongresą Argentinos Vakariene, kurias laikvs ku- 
sostineje ir studijų savaitę. . „. p D g Xew Yof_ 

Pranešimą padarys ten j.Q
dalyvavęs Česlovas Kiliulis.
Pranešima? bus papildytas šoks N. Anglijos šventėje 
mažu filmu Po jo bus arba-
lėlė su vaišėmis. 1 Onos Gaškienės vadovau

jami mažieji šokėjai kovoVisi susidomėję šiais Įvy
kiais kviečiami atsilankvti. 23 d. Šoks N. Anglijos 23- 

: čioje liaudies šventėje, kuri
_ .. . „ . , . ruošiama Natieke kovo 21-
Buvo įdomi Kaziuko muge 23 dienomi

Baltijos ir Žalgirio skau
tų tuntai kovo 5 d. surengė 
savo tradicinę 'labai Įdomią 
Kaziuko mugę. Plačiau kitą! 
karta.

Serga

Modernaus teatro 

vaidinimas

Bostono Modernus Teat- 
, ras, kuriam vadovauja Be
atričė Kerbelienė, balandžio 

į 1 d So. Bostono Lietuvių 
Elena Valiukonienė nuo Pil. Dr-jos salėje vaidina 

vasario 27 d. guli Nevv Eng- Algirdo Landsbergio ”Su- 
land Medical Center ligoni- diev. mano karaliau" ir-Jea- 
nėje (171 Hairison Avė., no Girandaux -'Apolonas iš 
kambarys 303). Belako". Pradžia 7:30 vai.

Linkim greičiau pasveikti, vak. - •

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ ____
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi 'W y asario 28 d. mirė Elena
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik: Povydaitė - Steponaitienė. į labai žemomis kainomis,
aplankyti bičiulį, gyvenanti tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmenis- Viršuje Vytauto Igno medžio raižiny- ' .Moteris ir povas'*. Apa |į^u< Kovo d "palaidota 

čioje jo "Angeliukai“ (aliejus). Juo- ir kitus to dailininko pa- Cambridge kapinėse. kur 
veik-lu- galite pamatyti jo kūriniu p., c >je Tautinės S-gos na- palaidotas ir jos vyras \ lil-

• muose (481 4-joj gatvėj. So. Bostone,, kuri uždaroma sekmadie- ca~ Steponaitis. miięs piaei- 
ta rudenį.

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, Ine.*
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntini js n užsa
kyti rusiškų prekių. ;;

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

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

Adresas: 390 VVest Broadtvay, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST.
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

nio vakare. Parodž atidaryta nuo 7:30 vai. vak., šeštadieni nuo 

i 2 vai. popiet, o sekmadienį nuo 11 vai. rjto. sūnų Vincą ir dukrą Rimą 
———------M_ Bičkienę. žentą inž Romą

Bričkų ir seseri Janiną Ga-
e^eeee^ee***#*****-**'*--'****-********#****''^******###*********#*#** ygiįepę oĄ-venančia We*t 

boro. Mass. Jiems visiems
reiškiame gilią užuojautą.

Indų plovėjas
reikalingas Blinstruho restora- ‘ 
nui (301 Broadway. So. Bosto
ne). $70 savaitei ir valgis, ne- 

!; galinčiam visą laiką dirbti — 
!; $2.50 valandai.

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas 
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

kpdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visa rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia g; vybę Tr sveikatą. 
389 Broadway, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminiu pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS—DALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY 327-1000

COVENEY FORD Sules Ine.

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 10, 1967 m. kovo 8 d.

į Minės dr. J. Basanavičių

Kovo 18 d. 7:30 vai vak. i C O S M O S PARCELS 
ALTS-gos namuose So. Bos- ’ 
tone rengiamame Kultūri-į 
niame subatvakaryje bus =

J

// paminėta dr. Jono Basana 
vičiaus 40 metų mirties su-į 
kaktis. Paskaitą apie dr. J. 
Basanavičių skaitys dr. Vin
cas Maciūnas, lietuvių litera
tūros istorikas ir Liet. Enci-- 
klopedijos Lietuvos tomo re-į 
daktorius. atvykęs iš I’hila-į 
delphijos.

Bostonas, berods, bus pir
ma vieta JAV. kur bus prisi-

E X P R E S S CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS f
siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ’
ir kitus Rusijcs okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak. 

o šeštadieniais
minta lietuvių tautos atsimi-į nlJO „ vaL rvto iki 2 val pp

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

\ ALANUOS nuo 10 iki 7 p.p. 
Tel. AN 8-2712

mo patriarcho ir "Aušros 
redaktoriaus dr. Jono Basa
navičiaus mirties sukaktis.

Dr. J. Basanavičius mirė 
1927 m vasario 16 d. Vil
niuje.

Bostono ir apylinkės lie
tuviai maloniai kviečiami į 
dr. V. Maciūno paskaitoj iri 
dr. J. Basanavičiaus pami
nėjime dalyvauti.
Jaunimo Metų Komitetas

S. Santvaras su J. Gaideliu 

kuria kantatą

Dabartinis Alto Chicagos 
skyriaus pirm. Julius Pakai-1 
ka paskyrė S500 kantatai) 
parašyti, kuri bus atlikta ki
tais metais minint Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo 50 metų sukakti.

žodžius kantatai rašo po
etas Stasys Santvaras, o mu
ziką komp. Julius Gaidelis.

Mirė E. Steponaitienė

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakurnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0AI)WAY 
Snnth Boston. Mass

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

TEL. AN 8-2124

lDr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOME TRISTf
Valanoos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečiadieniais—uždara

445 BliOADVYAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Š*

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

163 Milbury St.

VVORCESTER, MASS. 

Tei. SW S-2S68

2
siuntimus tiesiog iš VVcrce®- ; 
terio į Lietuva ir kitas Rusi- * 

*

Ketvirtis & Co.
—JEWELEKS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
RjpasUrigai taisome laikrodžio* 

žiedus, papuošalu*

jos valdomas sritis- Čia kai 
bama lietuviškai, patarnau- 4 
jama greitai ir sąžiningai. $
Siuntiniai nueina greitai ir t 
tvarkingai. * 379 W. BROADYVAY

j SOUTH BOSTON 
čia galima gauti įvairiau- 5 

siu importuotu ir vietinei S
1 j - • • « -.gamybos medžiagų ir kitų 

daiktų, tinkamu Lietuvoje,

Tel AN 8-4649

Vedėja B. Sviklienė

r*****######***#*##*##**######*X

: Dažau ir Taisau 1

* Namus iš iauko ir viduje. 1
* Lipdau popierius ir taisau*

4

tyra vienintelė oficiali įstai- *'
; ga Worcestery, kuri siunčia

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka jvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Iiroadvvay

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

J vis^ą, ką pataisyti reikia.
* Naudoju tik geriausią h
> medžiagą. <
t JONAS STARINSKAS J
£ 220 Savin Hill Avė. <
* Dorchester, Mass. <
* Tel. CO 5-5834 ;

ysaoso&scosaoosoooi
| Tderiziję 

įį ir radiją
Ta»«o Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
iį TeL AN 8-6645 
^»SOCCO?KXZ>9C<S<S<SCOS*SOOQ003

Išrašykite
KELEIVĮ RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo
savo draugam Programa Naujoj Anglijoj 

° iš stoties VVLYN, 1360 ki- 
c lociklų ir iš stoties FM, 

101.7 mc.< veikia sekmadie-
\niais nuo 1 iki 1val- die" 

Perduodama: Vėliausių 
LAISVĖS VARPAS M pasaulinių žinių santrauka 

naujosios angluos lietuviu y: r komentarai, n.uzika, dai-
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA]

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
FM Bangomis 105.7 mejraciklu
IŠ WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P VIŠČINIS 
173 Arthur St

BROCKTON 18, MASS.

Tel. JUniper 6-7209

tMeeeoeoeoeMaeeseeGieoccosiGcos)!

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

ceptua ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rueeugard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6020

Nūn 9 vai. ryto iki 8 vaL vn išskyrus šventadienius ir seku. 
naaeaaMaaaaMMaaaeonaeooaeociooeA^^v^^nc

Jnos ir Magdutės pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis | 

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

A.J.NAMAKSY h

Real Estate & Insurance ;

321 County Club Rd- 
Newton Centre. Mass. 02139; 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardtcare Co.
Bavininku N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Mo^re Dažai 
Popieroo Sienoma 

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
v?«nir»e g*’ežies daiktai

i


