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64 - TIEJI METAI

Lietuvių ryžtas yra geriausias
laisvės laidas

Ryšium su Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50- ' 
ja sukaktimi, Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybės 
atstovas Valstybės departamento sekretorius Dean Rusk 
Lietuvos atstovui Washingtone J. Rajeckui prisiuntė tokio 
turinio sveikinimą:

Gerb. p. Charge d*Affaires:| 
Penkias dešimtosios Lietu-)

vos nepiiklausomvbės pro
ga man labai malonu per
duoti geriausius linkėjimus 
vyriausybės ir Jungtiniu A- 
merikes Valstijų gyventojų 
vardu.

Savo ilgos bei išdidžios 
istorijos laikotarpy lietuvių 
tauta ištvermingai pakėlė 
daugeli sunkiu bandymų ir 
svetimųjų viešpatavimą. Pa
skutiniais laikais, Lietuvai 
atkūrus savo nepriklauso
mybę. praslinkus vos dvide
šimt'. ieneriems metams, ne
laimei. ji buvo prievarta i- 
jurgta i Sovietų Sąjungą. 
Lietuvių tauta tokioje padė
tyje atsidūrusi, per eilę metų 
yra parodžiusi nepalaužia
mą drąsą bei nesvyruojan
čią vilti atgauti laisvę bei 
tautinę nepriklausomybę. 
Tas tvirtas ryžtas, su kuriuo 
lietuviai savo tėvynėje ir iš
eivijoje siekė išlaikyti savo 
tautini palikimą, yra pats 
geriausias jų. kaip tautos, iš
likimo laidas.

Amerikiečiai supranta ir 
pritaria tiems teisingiems 
lietuviu tautos siekiams pa-

JAV valstybės departamento 
sekretorius Dean Rusk. kurio 
raštas Lietuvos atstovui J. Ra
jeckui čia spausdinamas.

Gatvių kovose su komunistais Pietų Vietnamo senovinėje karališkoje sostinėje Hue sužeisti ma
rinai, kai jų draugai ir toliau puola šio miesto st oruose pilies mūruose įsitvirtinusį priešų. Dabar 
tą pilį bombom ir gazolinu bombarduoja ameri kiečių aviacija.

,fordanas šaudosi 

su Izraeliu

Jordano-Izraelio pasieny

Pasiruošė kovai
su riaušėmis

Po pernykščių didelių

Demonstracijos 

Berlyne ir Romoj

Vakarų Berlyne buvo po- 
su

Komunistai vėl 

puola Vietname

Sausio 29 d. Š. Vietnamo 
komunistai puolė kelias de
šimtis didžiųjų P. Vietnamo 
miestų. Kai kuriuose jų jie 
dar ir šiandien tebesilaiko. 
Sakysim. Hue mieste jie dar 
tebėra senovinėje tvirtovė-

paliaubos buvo pertrauktos riaušių Detroite ir kitur, licijos grumtynės su de- 
iigt 12 valandą. Net patran- Pentagonas sudarė 13 asme- monstiantais prieš JAV dėl 
kos ir lėktuvai buvo paleisti; nų tarybą, kuri, 227 apmo-į karo Vietname. Bet tuoj dar 
, v . . karnų valdininkų padedama, T A -
į darbą. Kas tą košę užvirė. smulkius planus
nesuprasi. Kaip visuomet kovai $u rfaužėmis Dabar
kaltina kit?3''’ ''e"a PUSC gelb!ama- kad tautinė gvar- j, Romo] policija pastojo 

dija ir armijos pareigūnai keiįą į JAV ambasadą de
Jordanas sako turis 23 už- yra pasiruošę bet kokioms 

muštus ir58 sužeistus, o Iz-' vasaros riaušėms, 
aelis tik 5 sužeistus.

Brežnevas smerkė 

JAV

tiems laisvai lemti savo liki- je, ten dar kovojama dėl
mą. JAV vyriausybė, ligšiol 
nenutrūkstamai, nuolat ne
pripažindama priverstinio 
Lietuvos Įjungimo. šiuo pa
tvirtina tikinti i Lietuvos 
laisvo apsisprendimo teisę. 

Su pagarba 
(pas.) Dean Rusk

kiekvieno jardo žemės. Ko
munistai tikėjosi, kad, jiems 
miestus užpuolus,, sukils vi
si žmonės, bet to neįvyko.

Dabar jie vėl pradėjo 
antrą puolimą. Sekmadieni 
jie apšaudė rusų gamybos 
raketomis Saigono aerodro
mą. Jau puolė ir eilę kitų 
provincijos miestų ir karinių 
stovyklų. Kolkas šis puoli
mas nėra toks smarkus. Jj 
amerikiečiai ir pietų vietna
miečiai buvo numatę.

Puolimui vadovauja pats 
komunistų krašto gynybos 
ministeris gen. Giap. 

Lauk, arba karas, — 

sako amerikiečiams

di desnė buvo demonstraci
ja. palanki JAV politikai 
Vietname.

monstracijai, nukreiptai irgi 
prieš prez. Johnsoną.

Floridoj mokytojai 

meta tarnybą
Pueblo laivo įgula 

atsiprašanti
Komunistai paskelbė ta- Sovietijos komunistų va- 

riamą Pueblo laivo Įgulos ^as Brežnevas, kalbėdamas 
raštą, kuriame visa Įgula Leningrado apygardos ko- 
prisipažįstanti šnipinėjusi munistų konterencijoj, puo-
Korėjos vandenyse, dėl to lė smarkiai JAV politiką; tai laiko streiku ir 

Vietname, pavadindamas ją mokytojų sąjungą,

Vliko Alto Bendruomenės 
pirmininkų svarbus sutarimas

Vasario 12 d. Chicagoje įvyko Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto (Vliko), Amerikos Lietuvių Ta
rybos (Alto) ir Amerikos Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkų bene pirmas toks visoj minėtų organizacijų istori
joj pasitarimas. Pasitarimą baigus, buvo paskelbtas ši-«
toks pranešimas:

Šių metų vasario 12 die- tuvių sutarimu ir darbu, bū
ną. Jubiliejinės Lietuvos Ne- vo sutarta: 
priklausomybės 50 metų at- Tūkstantis devyni šimtai 
statymo šventės išvakarėse, aštuonioliktų metų Vasario 
Chicagoje Įvykusiame VLI- 16-tos akto ir Lietuvos Ne- 
Ko. ALTo ir JAV Lietuvių priklausomybės Aatstatymo 
Bendruomenės pirmininkų. Penkiasdešimt Metų Mani- 
posėdyje, apžvelgus šių in- festo, paskelbto YVashing- 
stitucijų ateities veiklą ir tone 1967 metų spalio 21-22 
priėjus išvadą, kad lietuvių dienomis, idėjų įgyvendini- 
tautos pagrindinių tikslų, mo siekti vieningai, i tą dar- 
jos nepriklausomybės atsta-. bą kviesti visus geros valios 
tymo Įgyvendinimas ir lietu- lietuvius: 
vybės išlaikymo užtikrini- Skirtingos organizacinės 
mas gali būti sėkmingas tik apimties rėmuose ir skirtin- 
visų mūsų jungtinėmis pa-igose veiklos srityse tikslų 
stangomis, vieningu visų lie- siekiant, savo veiksmus de

rinti ir darbus koordinuoti;
Nuoširdaus bendradar

biavimo dvasioje palaikyti 
tarpusavy nuolatinius ryšius 
ir. visus uždavinius vykdant, 
remti vieniems kitų pastan
gas;

JAV valstybės departa- Bendrai siekti Jubilieji- 
mentas paskelbė, kad Šiau-1 nių metų programos igyven- 
rės Vietnamo komunistai at- dinimo, remti jungtinio lė- 
metė visas JAV taikos dery- šų telkimo idėją ir kviesti 
bu sąlygas. Kaip žinoma, visus lietuvius gausiai auko- 
JAV yra pasiruošusios tuoj ti Lietuvos laisvinimo ir 
nutraukti bombardavimus, lietuvybės išlaikymo dar- 
jeigu tai veįtų i sėkmingus bams.
pasitarimus ir jei komunis- Vardan tos Lietuvos vie
tai nepanaudotų tos per- nybė težydi.

Komunistai nenori 

Vietname taikos

Protestuodami dėl algų 
nepakėlimo 40,000 mokyto
jų padavė pareiškimą atsi
saką iš tarnybos. Teisėjas 

Įspėja 
kad ji

apgailestaujanti. atsiprasan- pa5auįjnj0 masto plėšikavi- 
t.1 maldaujanti^. Korėjos ma Pasak Brežnevą, JAV 
vyiiausybes pasigailėjimo. tu,.j sutiktį ?u §. Vietnamo

s šiandien neS^8’me' taikos ^1^omis-Jis pakar‘ Lietuvis kariauja 
s . lanrfien nežino. tojo. kad Sovietų Sąjunga

_____________ a__ _ rems, kiek tik galės, visus,
i kurie kovoja su JAV.

sulaikytų mokytojus nuo to
kio žygio.

kas

Khe Sanhe
P. Vietnamo vyriausybė

skelbia, kad Saigone kovose ——-n -------
žuvęs Įžymus komunistu po- Buv. W. Virginijos guber- 
litikas ir karinis vadas, ma- natorius ir 3 valdininkai ap- 
joras Tran Do. kaltinti kyšininkavimu.

Panmunjom vėl posėdžia
vo Š. Korėjos-JAV paliaubų 
komisija. Posėdy Š. Korėjos 
atstovas atsakė i JAV kalti
nimą, kad komunistai pa
siuntė žmogžudžius, kurie 
turėjo nužudyti P. Korėjos 
prezidentą.

Tarp kitko, korėjietis pa
reiškė : ”Arba jūs, amerikie
čiai, pasitrauksite iš Korė
jos. arba bus karas“.

SOUTH
VIETNAM

žemėlapyje matoma stipriai įtvirtinta amerikiečių ka
riuomenės bazė Khe Sanh vietovėje Pietų Vietname, 
netoli lotoso sienos. Ji komunistų smarkiai apšaudoma 
artilerija ir raketomis, bet lauėiama čia dar didesnio jų 
puolimo. Lang Vei bazė jau buvo šiaurės \ ietnamiecių 
užimta, ir ten žuvo nemaža amerikiečiu ir civinių.

Komunistų smarkiai puo
lamoje svarbioje Khe Sanh 
stovykloje Vietname yra ir 
leitenantas Al. Garsis iš 
Worcesterio, Mass. Apie ji 
paiašė Chicago Daily News 
korespondentas.

Neiv Yorko majoras 

ir Vasario šešiolikta

Nevv Yorko majoras Lin-

traukos savo kariniams pa
siruošimams.

Komunistai apie taiką 
kalba tik propagandos tiks-į 
lu. JAV jau kuris laikas bu
vo sumažinusi bombardavi
mus, bet iš komunistų pusės 
nebuvo parodyta jokių nuo-į 
laidų ir rimtų pastangų pra-, 
dėti taikos derybas.

Todėl valstybės departa-i 
mento sekretorius Rusk tei-Į 
singai pasakė, kad JAV ne
sidomi komunistu propa
ganda, bet. jeigu jie nutars 
žengti i taika, mes esame 
tam pasiruošę. O kolkas vi
si JAV pasiūlymai buvo at-Į 
mesti.

Pakeitė naujokų 

šaukimo taisykles

Pakeitus naujokų šauki
mo taisykles, baigę vidurinę 
mokyklą turės pirma atlikti 
karinę prievolę ir tik tada? 
jei norės, galės toliau moky

Dr. J. K. Valiūnas,
VLIKo pirmininkas

E. Bartkus,
ALTo pirmininkas
Bronius Nainys,

JAV LB C V pirmininkas

; say atsisakė šiemet paskelb- tis. Tiktai studijuojantiems' 
ti deklaraciją Vasario 16 d.' 
proga. Alto vardu jam tele
grafavo pirm. E. Bartkus,

Pulkininkas Robin Olds, jau 
gausiai apdovanotas medaliais, 
pagerbia vėliavą Oro pajėgų a- 
kademijos. (’olo.. ceremonijose.į' '
kai jam buvo Įteiktas antroj Pirmadieni Budapešte su- 
laipsnio Aviacijos kryžius už airinks 60 valstybių maskvi- 
hcroizma Vietnamo kare. Į niu komunistu atstovai.i

primindamas, kad šiemet 
mes minime ne paprastą, o: šaukimą.- 
50 metų sukakti, tačiau ir 
tai nieko nepadėjo. j-------- —

mediciną ir kitų fakultetų Xew Yorko miesto majoras 
studentams, jau esantiems , j„hn v. Lindsay. kuris atsisakė 
bent antrame kurse, bus ati- susitarti .su .streikuojančiais 
dedamas karinės prievolės miesto šiukšlių išvežiotojais. nes 

tas susitarimas perbrangiai at

I

sieinąs miestui. Dėl to užsitęsu-
_______________ šio streiko \ew Yorko gatvėse

Japonijoje visu* vaikus Budapešto suvažiavime buvo susikaupę SO.OOO tonų 
moko rasvti dešine ir kairia- nedalyvaus Kinijos, Albani- šiukšlių. Streiką likvidavo gu- 

Kubos ir kt. komunistai, berną t orius Rockefellens.ja rankomis. I JOS,
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Adv. Mykolas Sleževičius, ministeris pirmininkas. 
1918 m. gruodžio 29 d. metęs šūkį: “Drąsiai, be baimės, 
kaip mūsų tėvai ir protėviai, užstokime priešui kelią, 
pakelkim žygi už mūsų Motiną Tėvynę, už Lietuvos 
valstybe!..“ Jis sužadino kraštą taip. kad tuoj pradėjo 
plaukti savanorių pulkai, kurie ir išvijo iš Lietuvos vi
sus jon Įsiveržusius priešus.

Kaip gimėVasario 16-sios aktas
Steponas Kairys

Tęsinys

Vliko

Nepriklausomybės akto 
pasirašymą sekę artimiausi 
mėnesiai virto imtynėmis su 
Obostu krašto reikalais. O-

• kupantas darė viską, kad 
: Taryba negalėtų bent kuo 
! i asireikšti namie. Jei Tary
ba nebuvo visai priblokšta.

; tai tik dėl to, kad buvo dar
• reikalinga vokiečiams jų 
į taikos derybose su rusais

Lietuvos Brastoje ir kad Ta
ryba iau buvo spėjusi už 
megzti ryšių su politinėmis 
vokiečių partijomis, susi
laukdama jų šiokios tokios
paramos.

i
Per tą laikotarpį Taryba 

i buvo savo tarpe gana vie- 
. ninga, kol priartėjo 1918 m. 
gegužės mėnuo. Kai jau Ta
rybos dauguma, ir jau už o- 
pozicijos nugaros, paruošė 

■ Uracho kandidatūrą i Lietu
vos karalius ir gegužės mė
nesį nutarė jį kviesti užimti

• Lietuvos karaliaus sostą
ir JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkai Mindaugo antrojo vardu,

Taryba antrą kartą suskilo.
Iš jos vėl išėjo keturi aukš-

i čiau minėti asmens, ir du iš
; ju tarpo — S. Narutavičius
’ ir S. Kairvs — Tarvbon ne- •• *-
begrįžo.

kreipiasi Į lietuvių visuomenę tokiu pareiškimu:

Tvirtai paremkime Laisvės 
kovosmetų uždavinių vykdymą

Iš nepi iklati-omybės akt; 
įasirašiusiuiu belieka gyvu 
u tame keli (Šiandien til 
"u. Kel. ied.L Vasario 1< 
iena vilto tautos švente 
ietuvių tautos -akut to vals 
vbini) gvverlmo pradinis 
aškas. Nepriklausomybės 

aktas tik dėl to gavo tokio.* 
reikšmės, kad pati tauta di
dėlių »yžt j ir aukomis įdėję 
gyvą turini į nepriklausomy
bės akto žodžius.

Esame akto palikonys ii 
jei turėtume pasimokyti iš 
mūsų praeities, tai svarbiau
sia pamoka yra ta: tik siek
dami laisvės, mokėdami au
kotis jos patikrinimui ir ne 
palaužiamai tikėti pergale, 
galime ją laimėti.

Tarp tuometinės Lietuvos 
padėties ir dabar gyvena
mos via daug panašumų. 
Panašus turi būti ir mūsų 
ryžtas laisvei atgauti. O ne
begausūs aktą pasirašiusie
ji. neperdėdami savo nuo
pelnų. gali būti moraliai tuo 
patenkinti, kad teisingai su
prato padėtį ir vyriškai at
liko tautos jiems patikėtas 
pareigas.

Galas

i

Ką kiti rašo
KUR NUDARDĖJO 

SALOMĖJA?

Salomėja Narkeliūnaitė, 
Vienybės redaktorė, nutarė 
palikti Vienybę ir žengti 
tiesiai į Vilniuje leidžiamą 
Tarybinę Moterį. To žurna
lo 1967 m. nr. 12 ji parašė

• ištiso puslapio straipsnį 
Lietuvė Suvienytųjų Naci

jų Organizacijos darbuose**.
Salomėja jame rašo apie 

Leokadiją Diržinskaitę, da- 
; lyvavusią sovietų delegaci-

............  , . . ' joje Jungtinėse Tautose. Ir
t ar, ramsčiai 1-i.iuvoj. - Marijampolės ir Kalvarijos žandarai: , Sa|omėja; Leokadija >Ta 
iėdi rotmistras Taraso as ir vachmistras Fiodorovas. Gal dar yra ' Įjkfa Lietuvos atstovė Su

• pašaipa Salomėja rašo. kad 
; "vadinamųjų vaduotojų tar
pe "kilęs nemažas triukšmas

’ dėl Deržinskaitės dalyvavi
mo "Lietuvos TSR užsienio 
reikalų ministrės“ titulu, 

i kad jų buvo darytos pastan-
, į gos tą titulą nubraukti, bet 

Guli prieš mus ant stalo va buvo nepriklausoma vals-i nepaVykę. 
pluoštelis laiškų iš sovieti- tybė. laiškai paprastu paštu: Tai*matote, kur nudardė-
nės Lietuvos. Nebūdami ko- į Vakarų Europą ateidavo' jo Vienybės Salomėja ’ 
munistai. šventai gerbiame per 2-3 dienas. Žinoma, ta-į Kokio* 1Jzdo tai paukštis,
korespondencijos neliečia- ta, nors susisiekimo priemo- Į meg ;au genjaj rašėme, 
mybę ir todėl stabtelėsime• nės buvo nepalyginamai lė- į vjena dalvka gali-
tik prie jos išviršinės išvaiz-į tesnės negu šiandien. Lietu-Į ma patrirti: Lietuvoje, tą 
dos. [va nebuvo priversta naudo- j straipsnį paskaitę, žmonės

tis "pažangiausia sovietų į sužinojo kad JAV yra or
ganizacijų, kurios kelia ko
munistų žalingus Lietuvai 
darbus, sužinojo, kad yra

gyvų. kurie juos pažinojo ar buvo jų persekiojami?

y\\ c.\
Laiškai iš sovietinės Lietuvos

Jungtinis Finansų Komitetas yra įsteigtas remiantis 
visų Lietuvos laisvės bei nepriklausomybės atgavimo pa
stangoms vadovaujančių veiksnių sutarimu, priimtu jų 
1967 m. sausio 14-15 d. konferencijoe Nevv Yorke. Šis 
sutarimas yra patikslintas ir sutvirtintas tų pačių veiksnių 
konferencijoj. įvykusioj IVashingtone. 1967 spalio 21-22 
d. Komitetas via sudarytas iš visu tu veiksniu įgaliotų 
atstovų.

Jubiliejiniams Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
metams, paskelbtiems Lietuvos Laisvės Kovos Metais, visi 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės byla besirūpinantieji. 
veiksniai yra numatę padidintą tais metais atliktinų darbų 
sąrašą. Tas sąrašas yra viešai paskelbtas.

Lietuvos Laisvės Kovos Metais atliktinų darbų didelė 
dalis yra — įvairiomis priemonėmis vykdomi kreipimaisi 
Lietuvos laisvės reikalu į laisvojo pasaulio visuomenes, y- 
pač į tuos jų luoksnius, kurie gali padaryti Lietuvos bylai į 
palankios įtakos tarptautinės politikos plotmėje. Kita dar
bų dalis skiriama sudalyti sąlygoms, kad šiais metais ryš
kiau viešai pasirodytumėm Įžymesniaisiais lietuvių kultū
rinės kūrybos vaisiais, — nes jie ir vieni iš svarbiausių ar
gumentų tautos laisvės bylai ginti, ir drauge jie yra patiki
miausia atrama ugdyti jaun”jų tautiniam susipratimui ir 
jų susitapdinimui s • tauta, stiprinti naujomis jėgomis 
tautos laisvės kovotojų gretas.

l’erfume upė prie istorinio Hue miesto Pietų Vietna
me. kurios čia matomą tiltą susprogdino mieste ginda
miesi komunistai, čia ju žuvo apie 2.000. bet dar keli 

šimtai laikosi senoviniuose šio miesto pastatuose.

Tenka gauti ir matyti ne
maža laiškų iš Vakarų pa
saulio. iš Afrikos bei Azijos 
naujųjų valstybių ir net iš 
vadinamųjų sovietų sateliti
nių šalių. Tačiau tik iš Fidel 
Castro Kubos kartais pasi
taiko vienas kitas laiškas, 
kuris savo skurdumu (po
pieriaus prasčiausia kokybe 
ir klijų nesvarumui gali pri
lygti laiškams, ateinantiems 
iš dabartinės Lietuvos.

Itin retas atsitikimas, kad 
laiške vokas būtų paprastos 
baltos spalvos. Dažniausiai 
jie yra primurzinti atvaiz
duota gaublvje Sovietų Ru
sijos kolonijine imperija ar-! 
ba Inturisto stilizuota rek
lama. Na. ir su eile "graž
danka“ ir rusų kalba Įrašų, 
nurodinėjančių: kur, kam. 
siuntėjo adresas ir tt.. kurių 
jokia kita pasaulio šalis, pa
sitikėdama paprasčiausiu 
savo piliečių išprusimu, dau
giau ant vokų nespausdina. 
Taigi, eilinis Lietuvos žmo
gelis, nusipirkęs tokį jam 
per jėgą įbruktą voką. jei 
nemoka skaityti "graždan
kos“ ir nesupranta rusiškai,

technika, ir todėl la’škai pa 
prastu paštu galėjo keliauti 
bemaž 5 kartus greičiau už 
šiandieninius oro paštu. socialistu dienraštis Čika-

Murzini sovietų pašto goje "Naujienos“, kuriose
antspaudai yra įdomūs ir 
kitu požiūriu. Juose irgi vy-

vyrai, pasirasę moteriško
mis pavardėmis, plūdo L.

rauja "graždanka“ ir rusų Diržinskaitę“. Tik ji šita sa- 
kalba. Mazute išimtis daro-; kini ra;vdama pamelavo, 
ma tik vietinio miesto aiineg nej Naujienos, nei kiti 
miestelio atžymėjimui lietu-' Iaik,.aščiai Diržinskaitės ne
viui įskaitomu ir supranta-'p]ūdOf bet tik pabrėžė, kad 
mu būdu, bet ir tai tuoj pat jj n^ra tjkra Lietuvos užsie-
kartojama "graždanka“. 
Net ir sovietinė Lietuvos

rio reikalų ministrė o tiktai 
Maskvos pastumdėlė, todėl

lespublika atžymima, rašant, negajjntj Lietuvai ir atsto
ja ne lietuv Ūkai LTSR , i vauti. Ar tai vra plūdimas?
bet "giaždanka” ir rusiškai, Trie,wr*A, PAęA« 
"Lit. SSR“ VėJoh^AtoAUn ' JIS TEISINGAI PASAKĖ

Pasiiyžus Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 
metų sukaktį atžymėti praplėstu bei sustiprintu politiniu 
ir kultūriniu veiklumu, būtina sudalyti ir atitinkamą šiems 
Lietuvos Laisvės Kovos Metams skiltą tos veiklos finan
sinę atramą, — nepaprastą išlaidų sąmatą.

Ši. šalia paprastosios numatytoji nepaprasta išlaidų 
sąmata įgyvendinti yra visų sąmoningų, tautos laisvės ii 
nepriklausomybės idėjai ištikimų lietuvių reikalas. Pato
gumo ir tikslingumo sumetimais, kad trims dešimtims pa
skirų darbų nebūtų trijų dešimčių paskirti rinkliavų, yra 
sutaita. kad lėšas šiai nepaprastai sąmatai — ir tik jai 
vienai — telks vienas bendras organas — Jungtinis Fi
nansų Komitetas. Sutaita, kad komitetas surinktąsias lė
šas skirs į dvi lygias dalis. Viena tų lėšų pusė bus Lietu
vos Laisvės Kovos Metų programoje numatytų politinės 
reikšmės darbų išlaidoms apmokėti, o kita pusė — tų pa
čių metų programoje numatytoms kultūrinės kūrybos ma
nifestacijoms. Paskiriems pirmosios rūšies reikalams lė
šas skirstys Vliko valdyba, o antrosios — atitinkami Lie
tuvių Bendruomenės organai.

Vyliausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir JAV 
Lietuvių Bendiuomenės vadovybės vardu mes kreipiamės 
į visus lietuvius, prašydami jų talkos ir paramos įgyven
dinti tai Lietuvos Laisvės Kovos Metų programai. Prašo
me kiekvieną organizaciją, grupę, sambūri ar klubą; 
kiekvieną politinį, kultūrinį ar šiaip visuomeninį junginį; 
pagaliau — kiekvieną paskirą lietuvį — aukoti Jungti-

Du iš žymiausiąją Lietuvos duobkasiu: kairėje ueneralgubema- 
torius Muravjovas, koriko vadinamas, dešinėje — Stalinas

niam Finansų Komitetui. Kokio dydžio auka bebūtų, ji 
vertinga ir reikalanga.

Tad aukokime visi. Prie Lietuvos La;svės Kovos Me
tų uždavinio įvykdymo prisidėkime tvirtai.

Adresas aukoms siųsti:

United Lithuanian Finance Committee,

29 West 57th St., New York, N.Y. 10019.

Dr. J. K. Valiūnas,

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas

Bronius Nainys,

JAV Lietm ių Bendruoęnės 
Centro Valdybos pirm.

negali net adresuoti papras- saikišk« sauvaliavimą 
to laiško. O ką paskui besa
kyti apie daugelį Lietuvos, 
provincijos vietovių, kurių; 
pašto įstaigose reikalauja
ma, kad ir siuntėjo adresas
būtu užrašytas "graždan- . . . . , . ,
ka“? Bet vfe dar atsiranda 'klausoma valstybe kurią

Neatrodo tačiau,' 
kad sovietinės Lietuvos 
konstitucijoje būtų skelbia
ma. jog Lietuvai jau oficia
liai primesta "graždanka** 
ir rusu kalba. Užtat jeigu 
Vilniaus vyriausybės ir 
kompartijos vadovybėje ne-į kęs:
būtų tik ištižę lepšiai, prara-į "Amerikos kariai kovoja 
dę ir paskutinį lietuviškos1 ir miršta dėl laisvės Vietna- 
savigarbos trupinėlį ir težiū-! me, o net ir kai kurie mūsų 
rį tik Sovietų Rusijos inte-Į krašto žmonių klausia—ko- 
resų, galėtų ir turėtų protes-! dėl?
tuoti prieš toki okupanto be-i "Vietname yra tas pats 

priešas, kuris pasirodė Lie
tuvoj. Latvijoj, Rumunijoj. 
Vengrijoj. Kur komunizmas 
įsiviešpatauja, ten laisvė 
miršta. Komunistai turi 
trečdalį pasaulio. Ii* jiems 
to negana, siekia užgrobti ir

"Draugo“ vasario 13 d. 
laidoje atpasakota Illinois 
valstijos vicegubematoriaus 
S. šapiros kalba, pasakyta 
vyčių surengtame vakare. 
Jis tarp kitko štai ką paša-

lietuviu komunistu, kurie

Esant tokiai tragiškai 
liūdnai sovietinės Lietuvos 

! padėčiai, būtų stačiai ab
surdas net ir svajoti apie 
atskirtas jos pašto ženklus. 
Bet Lietuva, kai buvo nepri-

likusi, dalį. Mes turime pa
sipriešinti ir atblokšti tą ti
roniją“.
V. KUDIRKA TEISINGAI 

IŠPRANAŠAVO
J. Cicėnas Naujienų 1968 

m. vasario 10 d. laidos ant
roje dalyje mums priminė:

"Savo laiku V. Kudirka 
(taip. daktaras) baiminosi, 
kad ateisiąs laikas, kada 
lietuviškai spaudai redaguo
ti reikėsią samdyti žydus“.

V. Kudirka tikrai įspėjo: 
šiandien komunistų valdo
moj Lietuvoj svarbiausią 
dienraštį jau redaguoja žy
das Zimanas. Tas faktas čia 

kokioje baisioje beteisiško- pabrėžiamas ne dėl to. kad

rusams parsidavę lietuviai 
! komunistai susirietė bandodrista tvirtinti, kad Lietuvo-, . ,. . . . .. . ,

ie nėra vykdoma akiplėšiš-l 
ka rusifikacija!

Vakarti pasaulyje, 
taip pat ir nepriklausomoje 
Lietuvoje, kiekviena firma, 
net kiekvienas žmogus galė
jo laisvai pasigaminti ir var
toti vokus, kokius tik norė
jo. Šitos teisės, deja "suve
reninė ir laisva“ sovietinė 
Lietuva neturi. Ji yra pri 
versta naudotis net rusų o- 
kupantų primestais vokais 
ir reklamuoti ne save ir ne 
savo sostinę Vilnių, bet So
vietų Rusijos kolonialinę 
imperiją ir Maskvą. Tai tik
rai didelis "laimėjimas“, 
kuriuo gali "džiaugtis ir di
džiuotis“ Vilniaus vyriausy
bė ir kompartija!

Bet žvelkime toliau į mi
nėtąjį laiškų pluokštelį. Ant 
voku uždėti pašto antspau
dai rodo. kad laiškai iš Lie
tuvos oro paitu Vakarų Eu
ropą pasiekia vidutiniškai 
tik po 10 dienų. Prieš Antrą
jį pasaulinį karą, kai Lietu-

tybinį nepriklausomumą, tu 
rėjo savo gražius pašto 

® ženklus, be jokių lietuviui 
nesuprantamų siužetų ar į- 
rašų svetimomis kalbomis. 
Lygiai kaip juos turi kiek
viena, ir mažiausia, valsty
bė. pripažinta tarptautinėje 
plotmėje.

Tik - truputį praskleidę 
uždangą į vieną ir. aišku, ne 
iš pačių reikšmingiausių nū
dienės Lietuvos gyvenimo 
apraiškų, jau su didžiu i 
skausmu turime konstatuoti,

je padėtyje yra lietuvių tau
ta Sovietų Rusijos okupaci
joje.

Dr. J. G.

Tikėti, kad taiką gali 
užtikrinti atidavus vilkams 
mažą valstybę, ym nelai
minga klaida, pasaka Chur- 
chill, kai 1938 m. Hitleris 
prisijungė dalį Čekoslovaki
jos

žydų neapkęstume.
Tą laikraštį žydas reda

guoja ne dėl to, kad jis ge
riau už lietuvius mokėtų lie
tuvių kalbą ar būtų aplamai 
labiau sulietuvėjęs už lietu
vius, bet — kad jis už lietu
vius ištikimesnis Maskvai ir 
paklusniai daro tai, ko jo 
ponai reikalauja, nes jam 
lietuvių tautiniai reikalai vi
sada mažiau rūpi už komu

nistinį talmudą.
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KAS GIRDĖTI NEW YORKE

LAIŠKAS IŠ NEY YORKO valyta nuo šiukšlių. Dabar 
j gyventojai, pamatę tuos se- 

— Nemokšos smerkia vis- • niau dėmesio nevertus žmo- 
ką, ko jie neišmano, — kaž-1 gelius, jiems plojo džiaug- 
kada kažkas yra pasakęs, i damiesi, kad jų rūpesčiu
Dabar tas posakis dalinai ‘ miestas švarėja. 
pasitvirtino New Yorke. Tai va, ko pasiekiama su- 
Miesto sanitarijos transpor- i sipratusių žmonių vienybe, 
to šiukšlių išvežioto jai, tai Į New Yorko didžios valstijos 
yra miesto švarinto jai, dau-1 plačiai žinomas milionierius 
gelio akyse buvo nevertos gubernatorius nusileido re-
jpkio dėmesio žmogystos.

Toks jau jų nešvarus dar
belis ! Ar šąla. ar saulė kai-

gis nieko nevertiems šiukš
lių išvežiotojams, tvirtai ap
sijungusiems savo unijoje,

tina, lietinga ar giedri die-; ir pripažino jų reikalavimus 
na — tos žmogystos seka i teisėtais, 
kas, ankstų rytą paskui sunk-1 Dabar visi įsitikino, kad J 
vęiimius ir krauna ten į ir šiukšlių išvežiota jas yra t 
šiukšles, kiekvieno namo i svarbus žmncnis atliekas! 
gyventojų šaligatvy sudėtas 
į statinaites ar dėžes. Re
tai kam galvon atėjo mintis, 
o kokiais rūpesčiais tie žmo
geliai gyvena? Maža dėme
sio į juos kreipė ir didžiojo 
New Yorko ręiesto šeiminin
kai. priešaky su gražiuoju, 
gerai nuaugusiu ir nuolatos 
madingai besišypsančiu šio 
miesto majoru.

Ir štai, visi miesto gyven
tojai vieną rytą sukilę išvy
do. kad jų sudėtos prie na
mų šiukšlės stovi, kaip ir 
buvo paliktos! Nagi, tai ap
sileidimas! Nagi, tai švaros 
nepalaikymas! Kas gi čia 
įvyko?

Visus namų gyventojus 
pritrenkė žinia, kad šiukš
lių išvežiotojų unija strei
kuoja. Reikalauja didesnio 
už darbą atlyginimo... Strei- 
kvioja apie 10 tūkstančių 
šios srities darbininkų!

Retai kam galvoje tilpo- , . ... ...
mintis, kad ir to "juodo dar-itu' k“ns v,esn,« Pavežtojo 
bo“ žmogystos gali turėti P° Kalifornijos

sitete Hamburge. A. Plavičius Urugvajuje
I Velionis yra paskelbęs sa-1 išgyveno ilgus metus, tenai 
j vo mokslinių darbų. Jis bu- daug veikė socialistų tarpe,
vo užpatentavęs, ir savo su
kurtą aparatą laivų siūbavi
mui tirti.

Grįžo A. Plavičius
A. Plavičius. mėnesį pra-

todėl jam buvo labai įdomu 
ir malonu vėl ten nuvykti ir 
pamatyti, kaip dabar gyve
nama ir kaip veikiama. Ten 
būdamas, jis sutiko ir savo 
seną bendramintį Keleivioleidęs Urugvajuje .sugrįžo i 5^4^^ Miką Krasins. 

į Cleveland,. Jis t.k pr.es 3. k jr atvež4 jo |inWjimus 
Įmetus is Urugvajaus atva-Į viai<kT1 - - <
žiavo į JAV, kur. tiumpai
pagyvenęs Mass., Bostono 

1 apylinkėje, nusikėlė į Cleve- Į Garbė už pinigus 
! landa.

visiems Keleivio 
jams.

skaityto-

nenu*

reikšmingą visuomenei dar
bą, ir kad kiekvienas dar- Keturių asmeną tnuisarktikinė britu grupė. pla lionę į Spitzbergeną. Norvegijoje, aptaria savo p 
bas yra svarus ir garbingas. Aliam GUI, kapitonas Ken Hedges, dr. Roy M. Ko nuojanti 3,500 mylią 16 mėnesiu truksiančią ke*
jeigu jis v iriem naudingas, prieš išvydami iš Aliaskos. Iš kairės i dešine erner ir W’. W. Herbert.

J. Vlka.

Dviejų sesučių kelionė

Praeitų metų pabaigoje 
sesutės Bronė Spūdienė ir, 
Marijona Akelienė pasišovė 
antrą vasarą susirasti Kali
fornijoje... Be to, ten jos tu
ri giminių ir pažįstamų.

HARTFORD, CONN.

Ii Nailių Ratelio veiklos į

Dar niekas neparašė iki 
šiol apie prieš Kalėdas bu-! 
vusį Našlių Ratelio prieška-\ 
ledinį parengimą, kurio da-

M. Akelienė ten pasima-, ]yVjaj pavaišinti ir apdova 
tė su savo sūnumis lakūnais.! notj

Naujų Metų sutikti jos' 
buvo pakviestos į Los Ange
les Lietuvių klubą. Čia Bro- nargS ję Degutienė bei K.

L-1

Skanius valgius paruošė 
pirm. A. Stankevičienė ir

nė Spūdienė pasimatė su sa-; Milerienė, prie stalų pagel- 
vo senais pažįstamais, su' Pilkauskienė, K.

žmogystos
savo uniją ir savo reikalą v i 
mus.

Diena iš dienos prie namų!
^^±1 Sjiūd'ie'nė Baj'i

rus, atvažiavo jos parsivez-

kuriais ji tebuvo susitikusi 
Kanadoje net prieš 25 me
tus. kaip štai su Aptukai- 
čiais, Urniežiais, J. Bajoru.
Ta proga dar susitiko su 
Petraičiais, Bėkšu, J. Valen-^ raudonomis gėlėmis. Svečius 

pasitiko piipi. A. Stankevi-

Kasmonaitienė, O. Bakanie- 
nė. M. Čelkonienė, O. Gurs- 
kienė. A. Ambrasas.

Salės ir stalai buvo pa
puošti eglių šakelėmis ir

r;

mis jau netilpo ant šaligat
vių. Jų krūvos kaikur siekė 
namo langų. Tik dabar visi 

ką reiškia

vietoves.
Dr. Devenis su žmona E- 

lena gyvena Santa Monico- 
i je. Jiedu, sužinoję, kad B.

ti pas save pasisvečiuoti. 
Tai buvo £era Proga P*8*' 

i kalbėti ir apie kitus mūsųpajuto
švara ir kokį dėkingą darbą ... ... p.
dięna dienon atlikdavo tos re!kalus' nes I>-
nužemintos žmogystos. ,'ema. eta įsijungę , visuo- 

w. _ , . . menini gyvenimą.
Miesto majoras, kaip jam i n a -j* •iorasta resirvžo pradėti i Buvo proga B. Spūdieneiįprasta, nesiryžo praaeu ir su

rimui derėtis, tik tūpčiojo Dasimatvtl ir su
kaip ir seniau, kai buvo su
streikavę mokytojai, kai 
streikavo miesto viešojo su
sisiekimo — požeminių trau
kinių ir gatvių autobusų tar
nyba.

šiukšlių užtvindyto mies
to gyventojai sunerimo, o 
majoras kreipėsi į New Yoi

pasimatyti 
Šliupaite.

Br. Spūdienė aplankė ir 
savo senus bičiulius Kilmo- 
rius, gyvenančius Hollywoo- 
de. Jų dukrelė — garsioji 
kino artistė RūU Lee. Jai 
gerai sekasi, dabar sudaro 
naują suUrtį su kita kino 
filmų bendrove, kuri veikia

čienė. vicepirm. S. šrubšia 
ir ižd. J. Leoraitis.

Susėdus pirmininkė pa
sveikino visus dalyvius, pa
dėkojo už atsilankymą ir ra
gino visus našlius ir našles 
bei viengungius glaustis į 
ratelį.

Be jos, dar kalbėjo virte- 
pirm. S. šrubšia ir svečias 
A. Maslauskas.

Visi sugiedoio kalėdiniu 
giesmių ir visokiu girdėtu ir 
negirdėtu liaudies dainų, Į 

Aldona’kuriu daugiausia padaina
vo viešnia M. Baltulionienė. 
Be to, pašokta ir pasišneku
čiuota, kiek tik norėta.

Julija Birutienė

šiukšlių išvežiotojai New Yorke valo kalnus įvairiu 
atmatų, kurių prisirinko per devynias streiko dienas. 
Streikas baigtas gub. Rockefellerio pastangomis, bet 
miesto majoras Lindsey kaltina gubernatorių, kad jis 
savo susitarimu su streikuotojais leido jiems pažeisti 
įstatymus ir piliečių teises.

J

Jeigu jūs iš anksto apmokėta muitu siunčiate

SIUNTINIUS į U.S.S.R.
Jums gali kilti kai kurie
KLAUSIMAI:

1. Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodėl ji pritraukė tūkstančius klientų visose Jungtinėse 

Valstybėse?
3. Kuo Globė Parcel Service, Inc_ pasižymi,, patarnaudama 

savo klientams?
Jūsų informacijai tokie
ATSAKYMAI :

1. Globė Parcel Service. Inc_ — tai firma, oficialiai autori
zuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto apmokėtus dovanų 
siuntinius j visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius trisdešimt aštuonerius metus Globė 
Parcel Service, Ine., suteikė puikiausią ir labiausiai patiki
mą patarnavimą savo klientams, todėl klientų skaičius 
auga kas metai.

3. a. Globė Parcel Service, Inc„ gautus klientų siuntinius 
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų laike.

b. Fč-mos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvieno 
siuntinio sudėtį bei leidimą siuntiny esamiem daiktam.

c. Globė Parcel Service. Inc_ apdraudžia nuo bet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį jo pilnoje vertėje.

d. C.’obe Parcel Service. Ine., parūpina kiekvienam siunti
niui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC-, autorizuota priimti 
dovnanu užsakvmus sovietą gamybos daiktams, pvz„ 
automobiliai, šaldytuvai, televizijos priimtuvai, drabužiai, 
avalvnė, maistas ir t.t.

Jei'Ti jūs nesina"doiote mūsų natnmavimu. — įsitikinkite 
natvs. Aplankykite arba «*~-isiekite su bet kuriuo mūsų 
skvrium svarbe«ni«’ose JAV-biu miestuose (kurie, jūsų pa- 
t< p-umni. turi dideli prekių pasirinkimą), ir jūs turėsite daug 
naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street 

Philadelphia, Fa. 19106 
Telephone: 215-WA 5-3455

ko valstybės gubernatorių. • ta(^ gal
prašydamas streiką už
smaugti tautinės gvardijos 
■pagalba. Unijos pirminin
kas buvo teismo sprendimu 
nuteistas porai savaičių ka
lėti už nepaklausymą reika
lavimo streiką nutraukti, 
kaip tai buvo teismas įsakęs. 
Streikuojantieji tų visų gra
sinimų nepabūgo ir pradėjo 
net šūkauti: — Kalėjiman 
miesto majorą už apsileidi
mą!..

Pagaliau devintąją strei
ko dieną New Yorko valsty
bės gubernatorius Rockefel- 
leris pasiėmė tą reikalą su
tvarkyti.

Streikas tuo buvo nu
trauktas, ir streikuojantiems 
pažadėta jų reikalavimus 
patenkinti. Tos pat dienos 
vakarą miestas pradėtas 
švarinti. Jau sekmadienį, 
vasario 11 (t. pavakare di
džioji miesto dalis buvo ap-

kurį laika New Yorke pagy
venti. Kilmonių šeima se
niau taip pat gyveno Kana
doje, kur ir susidraugavo su 
B. Spūdiene.

Br. Spūdienei pasitaikė 
proga pasimatyti ir su labai 
paslaugiu kunigu Petru Ce- 
liešium, kuris ją pavežiojo 
po gražias Kalifornijos apy
linkes.

Sausio 14 d. Kalifornijos 
SLA 75 kuopos nariai su
ruošė draugiškas vaišes Los 
Angeles Lietuviu Piliečių 
klubo patalpose. Klubo pir-

VLIKO PIRMININKO 

KELIONES

Vliko pirmininkas dr. J.

MEMORANDUMAS

VYRIAUSYBĖMS

Vliko memorandumas su 
Lietm os Diplomatijos Šefo

prieš Lietuva įvykdytą agre
sija ir imtųsi priemonių lik-} 
viduoti tos agresijos padari-j 
nius. — visu pirma pašalin-; 
ti iš Lietuves Sovietu Sąjun
gos kariuomenę, policiją ir

K. Valiūnas vasario 11 kai-; Jau išsiuntinėtas
bėjo Amerikos Lietuvių Ta- laisvojo pasaulio vynausy- 
rybos Los Angeles skyriaus; galvoms. Apie 800 me-

ir Vliko pirmininko pasira-i administracija, kad būtu 
paraikinta sovietinė koloni
zacija Lietuvoje.

(Elta)
surengtame Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 50 
metų sukakties minėjime.

Vasario 12 d. Chicagoje 
tarėsi su naujuoju Amerikos 
Lietuviu Tarybos pirminin
ku inž. Eugenijum Bartkum 
ir JAV Lietuvių Bendruo
menės valdybos pirmininku 
inž. Bronium Nainiu.

Vasario 18 d. jis kalbėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Dienos iškilmėse New Yor
ke.

min inkų yra Bėkša, suma
nus vietos veikėjas. B. Spū- ******-****************
dienė tose vaišėse tarė žodį 
apie SLA veiklą. Vietos 
SLA kuopa gražiai darbuo
jasi. glausdama gražų lietu
viu būrį.

savo gimines čameckius. 
Čia užtruko 10 dienų, lan
kėsi pas Žukauskus, Min- 
kus ir kt. Visi jie gerai įsi-

morandumo nuorašų išsiun
tinėta laisvojo nasaulio laik
raščių redaktoriams ir spau
dos agentūroms.

Memorandume yra trum
pai nurodyti Lietuvos vals
tybės istorijos bruožai, iš
ryškinti rusų, vokiečių ir y- 
pač sovietinės okupacijos 
padaririai, pabrėžiamas lie
tuvių tautos ryžtingas ir ne-1 
dviprasmiškas apsisprendi
mas nesutikti su pavergimu 
ir siekti, kad Lietuvos vals
tybinė nepriklausomybė bū
tu* atstatyta. Išvadoje krei
piamasi i laisvu valstybių 
vyriausybes pi ašymu, kad 
jos panaudotų savo turimas 
priemones padėti lietuvių 
tautai ta apsisprendimą igyj kūrę.

Po visų tų susitikimų ir* Tiek B. Spūdienė papasa- vendinti. Kreipiamasi į Jgt. 
vaišių B. Spūdienė dar nu- kojo iš savo kelionės. Tautų Organizaciją, kad iš
skrido į Seattle, Wash., pas V. K.

CLEVELAND, OHIO

Mirė prof. J. Gravrofka*

Vasario 11 d. mirė prof. 
Julius Gravroc'kas, 83 m. 
amžiaus. Velionis gimęs 
1885 m. vasario 5 d. Tel
šiuose, baigė Šiaulių gimna-, 
ziją ir Petrapilio technologi-Į 
ios institutą. Grįžęs į nepri-1 
klausomą Lietuvą, velionis 
Vilniuje Įsteigė technikos! 
mokvklą, o kai Vilnių užė
mė lenkai, jis tokia mokyk
lą Įkūrė Kaune ir jai vado-' 
vavo iki sovietų okupacijos. 
Nuo 1922 m. jis dėstė ir 
Kauno universitete. 1941- 
1944 m. buvo jo rektorium. 
Pasitraukęs į Vokietiją, ve
lionis mokytojavo Detmoldo 
lietuvių gimnazijoje ir pro-
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

pusė darbingo amžiaus gy
ventojų. I tą skaičių, atrodo

Agr. J. Petraičiui 70 metų

Agionoma^ Juozas į neįeina dirbantieji administ- 
įaitk'. bu\ę» Šiaulių apygar-j racjjoje beį vįSų rūšių poli-į 
dos agi onomas, uolus Lietu-j cjjoje tejsmuose< mokvklo- 
vos gyvulininkystes tobulm-' ' '
tojas. vėliau buvęs Plungės, 
paskui Gruzdžių auštesnio- 
sios gyvulininkystės mokvk- 
los vicedirektorius. Lietuvos 
gyvulininkystės draugijų 
veikėjas. Ūkininko Patarė
jo ir kitų atitinkamų žurna
lų nuolatinis bendradarbis 
gyvulininkystės klausimais 
nuo 1928 metų šių metų va
sario 3 d. Kaune atšventė' 
savo 70 metų amžiaus ir 40 
metų pedagoginės ir moksli
nės veiklos sukakti. Nuo 
1945 metų J Petraitis yra 
Lietuvos Žemės Ūkio Aka
demijos (Kaune) profeso
rius. zootechnikos katedros 
vedėjas.

Nors J. Petraičio veiklai vačioi nuosavybėj 417.400 
vra buvusi tik gvvulininkvs-

se ir kitose neūkinėse srity _ 
se. taip pat ir kariuomenėje. į 
Metiniame statistikos pra
nešime nėra paminėta. kiekį 
žmonių dirba žemės ūkyje 
Žemės ūkis statistikoje vaiz
duojamas gyvulių skaičiais.

Po beveik 20 metų nuo 
Lietuves žemės ūkio sukol- 
chozinimo. “visuomeninių“ 
(t. v. kolchozuose ir sovcho- 
zuose laikomų) karvių skai
čius jau yra kiek pralenkęs 
privačioje nuosavybėje lai
komų karvių skaičių, bū
tent: kolchozuose - sovcho-į 
zuose 445.x■" karvių o pri-!

lės srityje, šalia bendrabar- 
bių ir buvusių mokinių, ji 
sukakties proga pagerbti 
prisigretino ir bolševikų pir
mūnai : sveikinimus atsiun
tė Sniečkus. Šumauskas. net 
ir Paleckis...

A. Puodžiukyno sukaktis

Vasario 5 d. Kaune 70 
metu amžiaus ir 40

"Visuomeninių“ kiaulių 
statistikoj rodoma 905.000. 
o privačių tik 660,900. Už
tari avvs ir ožkos tai beveik, ...... .... . .
išimtina: privatininkų pnvi- 
legija. Kolchozuose jų — 
vien tik aviu — vos 5,800. ■ 
tuo tarpu privatinėje nuosa-J 
vybėje dar 156.6'. ') avių bei
ožkų.

Šie skaičiai kolch- zinei. 
metų i sistemai yra tuo būdingi.! 

mokslinio darbo sukakties'kad asmeninėje nuosavybė-į
je tuos gyvulius išlaikan
tieji žemės tenaudoja apie j 

umversi-1'^ kartų mažiau, negu kol-’ 
chozai su sovchozais.

susilaukė fizikos mokslinin
kas Antanas Puodžiukynas.

1927 m. baigęs 
tetą Vienoje., nuo 1928 me
tų jis dirbo Vytauto Didžio
jo universitete Kaune teori
nės fizikos katedroje kaip 
asistentas, nuo 1936 metų

i

Metiniame sovietinės sta
tistikos pranešime yra Įrašy-

kaip privatdocentas. 1943 į ti ir nauji Lietuvoje besimo 
m. \ ilniuje (prieš universi-J kančių jų skaičiai. Jie turi
teto uždarymą) pakelta? e. 
o. profesorium. Po karo iki 
šiol — profesorius Kauno 
Politechnikos Institute, ra
dioelektronikos fakultete. 
Iki 1940 metų buvo moksli
nis bendradarbis prof. P. 
Dovydaičio redaguojamame 
žurnale Kosmos. Židinyje. 
N. Romuvoje, Lietuvos Mo
kykloje ir kt.

Stengias apsaugoti Baublius

Dionizo Poškos Baubliai 
(tūkstantmečių ąžuolų ka
mienuose Įrengti "butai— 
muziejai") vra perkelti i 
Šiaulių Ausros muziejų.

Tiedu senos žemaičių 
kultūros paminklai Įrengti 
prieš apie pusantro šimtme
čio. Laikas — sako muzie
jaus direktorius Julius \au- 
dužas — "baubliuose Įrėžia 
vis gilesnes raukšles". To
dėl muziejus kreipėsi Į Vil
niuje esančią restauracijos 
dirbtuvę, kuri parengė pro
jektą baubliams apsaugoti 
nuo atmosferos poveikio. 
Baubliai bus apgaubti "pa- £^7* 
lapinėmis“ iš stiklo, medžio 
ir metalo. Tie gaubtuvai bū
sią panašūs i lietuviškas so
dybas ir būsią sujungti ga
lerija.

liudyti naują švietimo paki
limą.

Kaip jau nekartą paste
bėta. skaičiai^ matuojamas 
"švietimo upės“ platumas 
neparodo jos gilumo, taigi 
neparodo ir "mokslo kie
kio". Kas. tačiau, nuostabu, 
kad šie duomenys pateikti 
"nesubalansuoti“, lyg nei 
nesistengiant, kad jie bent 
atrodytų patikimi. Sako.’ 
kad praėjusiais metais Lie
tuvoj "Įvairia is" būdais mo
kėsi 899 tūkstančiai žmonių. 
568 tūkstančiai, esą. mokėsi 
bendro lavinimosi mokyk
lose, Įskaitant vakarines 
(pamainines, sezonines ir 
neakivaizdines i. Atrodo, 
kad čia jskait tas kiekvie
nas. kas tik buvo porai mė
nesiu ar savaičių įsirašęs i
kokią nors mokyklą ar kur
sus. Toliau — 115.500 mo
kosi aukštosiose ir specialio
se vidurinėse mokyklose. 
Tai jau 683.500. Kur ir ko
kiais būdais dar mokosi li
kusieji 215.500 — skaičiuo
tojai neberado reikalo ieš-

* * *

Kaikas iš sovietinės 

statistikos

Anot sovietinės statisti
kos. 1967 metais trečdalis 
Lietuvos gyventojų dirbo 
pramonėje, prekyboje ar ki
tose ūkinėse Įmonėse: "dar
bininkų ir tarnautoju skai
čius buvo 1 mil. 40 tūkstan
čių žmonių“. Tai yra apie

Sovietinė statistika skel
bia. kari Lietuvos .gyvento
jai praėjusių metu gale tu
rėjo 339 mil. rublių taupo
mosiose kasose. Taupomo
sios kasos vra vienintelė vie- - a ! 
ta santaupoms laikyti. Tai Į 
išeitų, kari vienam asmeniui t 
santaupų vidutiniškai yra; 
tik 111 rublių 83 kapeikos, i 
Statistikos Įstaiga rodo Į tas< 
santaupas, kaip dideli ūki
nės gerovės pakilimo ženk
lą...

(Elta)

KELEIVIS, SO. BOSTON

LIETUVOS MOKYKLA nuo 1864 iki 1904 m

Graži mūsų Lietuva ten. “kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka“.

VENECUELA

Jaunimui parodyti Bostono 
lietuviu mokyklos piešiniai

Bosu no Lituanistinės mo-
kvk\>< keturto skvriaus mo- »
kiniu ’dvšinr; rinkinys buvo 
parūdytas grupei čionykščio 
lietuvių jaunimo, susirinku
sio Lietuvių Centre Caraca
se sausu 22 d., kaip tautinio 
auklė ūmo pavyzdys. Tais 
načia - y L-sn riliais buvo i- 
liūs ta J tano šaulaičio 
paskaita, tema "Lietuvių 
B-mdruormnė“. skaityta P. 
Amerika s lietuvių jaunimo 
stovykloje- -studijų savaitė
je 34 km. nuo Sao Paulo,

■ Brazilijoje.
ST. CATHARINES. ONT.

Mūsų vėliava prie miesto 
savivaldybės rūmų

Vasario 15 d. vakare Leo- 
nard viešbuty buvo vaišės, 
kuriose dalyvavo valdžios 
atstovai.

Vasario 16 d. 9 vai. ryto 
1 Lietuvos vėliava buvo pa- 
i kelta prie miesto savivaldy- 
1 bės i tunu. . vakare nuo 8 i-
t -

ki 8:30 ai. radijo stotis 
CKTB transliavo lietuviška 
muzik- ri askaitą apie Lie-

! tuv >s tiagediją.

HAMILTON, ONT.
Mirė S. Kadžiulis

iži 24 d. miiė senas 
Ke < i\ skaitytojas Simo
nas Kadžiulis. 69 m. amž., 

L a-tuvoje seseris 
i Elena.

F. A.

palikes 
Kotrv.

BRAZILIJA

Jaunimo studijų savaitė

Lie 
daug

Kitokia lenktynių dvasia ' Rusų meno dekada

Tradicinės eikliųjų žirgu Kovo mėnesio 
lenktynės Dusetuose. ant rengiama rusu menininkų 
Sartų ežero ledo. rengiamos! invazija i Lietuvą. Per de-

I!

Velykinės nuolaidos
l()f70

visiems

Automobiliams
UŽSAKYTIEMS D O Y A N O T 1 GIMINĖMS 

GYVENANTIEMS 
U. S. S. R.

Nuolaida veikia iki 1968 balandžio 28d.
PRAŠOME UŽSAKYTOJUS T U O J A t PER BET 
KURIAS MŪSŲ A F F I L I A T E S IR JI SKYRIUS

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 \Yalnut Street. Philadelphia. Pa. 19196 

Tel.: 215 WA 5-3455
COSMOS PARCELS EXPESS CORP.

45 Mest 45 St.. Neu York. NA. 19036 
Tel.: 212 CI 5-7905

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY.Inc.
1776 Broaduay. Neu York, N.Y. 19919 

Tek: 212—581-6599 
212—581-7729 
arba per

PODAROGIFTS. INC.
220 Park Avė. South, Nevv York. N.Y. 10003 

Tek: 212-228-9547

LIETUVIU FONDO

MEDALIS

l ietuviu Fondas išleidžia

tais. Buvo kalbama apie lie
tuvių išeiviją. Lietuvių 
Bendruomenę, lietuvio atei
ti, atsakomybę, jaunimą 
Lietuvos laisvinimo veiklo-

uvių jaunimas, maž- je ir kt. Kalbėtojai buvo trijų laidų sidabrini medali 
uo 16 metų. iš Argen- prel. Ragažinskas. A. Sau- Lietuvos nepriklausomybės 

: u., vajaus ir Brazi- laitis, inž. Stonis, inž. Vala- atstatymo 50 m. sukakčiai 
r ■ Brazilijos ko- vičius. H. Mošinskienė, kun. atžymėti. Lėšas jam išleisti

, tino.- 
j lijos -v.- 
į miteto r.
: studiiu I J - vasario 

iš Ar* ’
• jaus. lir iš Brazilijos,
o šiai i km ikai atstovą-j 
\ tik ienas A. Sauiaitis,

: SJ.. PL: Jaunimo Sekcijos 
siųsta- ; -ą -tovyklą. su
rengtą VMCA stovyklavie- 

i tėję. ; eriktros jėgainės 
. rezervui kuriame galima 

Mf.unie maudu 3 b plaukioti laive- 
ISIS

rengimo komi-

• stovykloje— J. Staškevičius. duoda d r. Balvs Poškus
k ė n-sausio 27- Po stovyklos svečiams bu- 

Aoie 40 atvyko vo parodytos Rio de Janei- 
L rugva- r0 Santos ir kitos apylinkės.

aplankyti miesto ir valdžios 
pareigūnai.

2 iš

Pirmoji serija su kara
liaus Mindaugo galva, ant
roji — su Vytauto Didžiojo 
tos Lietuvos valstybės 3 pre- 

Į galva ir trečioji — su atkur- 
zidentų galvomis. Antroji 
pusė visoms serijoms vieno
da — Vytis ir Gedimino 
stulpai. Abiejose pusėse yra 
atitinkami irašai ir datos,

. ' kurios pažymi nepriklauso-
Ziem(>? olimpiadoj Gre-s mvbės atstatvmo sukakties 

nobly (Prancūzijoj) sporti- ir‘LietuvOs karalijos 1251-

LIETUVIAI ŽIEMOS

OLIMPIADOJE

ninku iš Lietuvos nėra.

1 Tie. ,a- nlV?9’ ■?'sku-. kad i chorų ir ansamblių koncer- teko načiam jaunimui, Rig no. drauge su dvidešimčia 
tai jau valdinėmis pnemo- tų. Be to. atvyks grupes ru- charrtc Tiianėlio vadovau-; kitu geriausių šokėju iš ivai- 
nėmis organizuota masinė : sų rašytojų, dai įninku ir m-' jamam. kiekvieną dieną' riu šalių, dah'vauia Grenob- 
nramoga: is\ilmaus, Pane- nematografininku. Bus pa- buv0 dvi pa- lyje vykstamame pramo-

vakarine ginių šokių demonstravime, 
oi 'giama. dainų valandėlė. Po to jie vyks dalyvauti pra- 

. ,. . , . (------- — —vo sekamas pa- moginiu šokiu varžybose
Pramogos vieta ir turinys: nesjiteratuios knygų, toto- vyzpvs ?ernai Argentinoje Austrijoje ir varžybose dėl)

rn-'t' s bendros studijų sa- Europos pramoginių šokių! wood Ave- 
avės dar prieš tai 19661 taurės Muenchene, Vokieti- 50629.

vėžio ir kitų miestų suvažia
vę net 28 tūkstančiai žiūro
vų.

rodos — dailės, taikomosios sk« iisk
dailės, istorijos ir kultūros į pro?1.ama dainų ________
paminklų, gi ožinės ir politi- Dalinai buvo sekamas pa-

tradicinis, bet nebėra tradi-i grafiju 
cinio intymumo, paties bū-i 
dingiausio toms lenktynėms 
požymio: žirgai dabar nebe- 
asmeninis lenktynininkui» c •
nuopelnas ir pasididžiavi-Į 
mas. o kolchozų ar sovcho- 
zų auginti, ir lenktyniauja 
jais kolchozų ar sovehozų 
"atstovai" arba kaikuriais 
atvejais šių laikų dvarų ”u- 
rėdai" — kolchozų pirmi
ninkai arba jų sūneliai.
(Vienas laimėtojas — Stel
mužės kolchozo pirmininko 
dešimtmetis sūnus).

Ne vietinei tradicijai bū
dingi ir žirgu vardai: Vra-
nas. Lologas. Elbrusas, Ob- 
valas... Arba ir iš rusiško

(E)

Lietuvis Antarktikoj

Į Antarktika su tryliktąją

1775 metų faktus.
Medalio pagrindinis tiks

las išgarsinti kuo plačiau 
Lietuvą, todėl jis pirmoje ei
lėje bus paskleistas nelietu
vių tarpe.

Kolkas kalami trečiosios 
serijos medaliai.

Medalio kaina $10. Pini
gus siųsti adresu: Lithua
nian Foundation, c o Mr. A. 
Rėklaitis, 6643 So. Maple- 

Chicago, III.

meta s Dainavoje vykusios 
i panašios stovyklos, 
i Di ' -snė jaunimo dalis 
gimusi Pietų Amerikoje, ku-

joje.

i-usų tyrinėtoju ekspediciia Tp; c.'vai atvyko apie 192/iyra nusiųstas ir lietuvis Ri
mantas Skiauteris, kaip Tie- m- -j' > Lietuvos, bet be-
„ i , A veik kiekvienas jaunuolis)sos korespondentas. Mime. . . •-,••• ii i • a '. ' ' a; ta lietuviškai ir dau-rusu stovykloje Antarktiko- , ,,J , guma kalba.
je. yra įrengtas stulpas, ant Pašreke5iu temos rodė 
kūno piįtv įtinami ^z^šau dėmėsi lietuviškumui ir visų 
—atstumo .Ryklės, rodan- bendravimui laisva-
C1OS atstumą iki j\aunu mies- jarne poguly, atgaivintam 
tų. Tas io(i\kles piiuMici! u Jaunimo Kongreso 1966 me- 
Įvairūs ekspedicijos daly
viai. patys pasirinkę miestą. _.„.L 
Į kuri rodo atstumą. Riman
tas Skiauteris pranešė, kad

! "Orlionok“ išsiveirtas Ere-' ?,'ū metų sausio 23 dieną jis <
"Mūsų respublikos sosti-

vardas
liukas. Taip keičiantis "tra
dicijai“. netektų stebėtis po 
kiek laiko išvydus Saitų eže
re "troikų“ lenktynes... Tuo 
tarpu, po žirgų lenktynių 
dar buvo ir... automobilių

ues alll ledo.
____ ;______________ iEi.

pirmą kartą ir

(E)

iškilminga; pritvirtinęs prie laikams Įtrauktas Į Jean.( Įaudė Kilty, nepaprastai
to stulpo lietuviškai parašv- ;; savotišką interr.acionali- Prancūzu slidininkas. žiemos 
tą Įrašą: "Vilnius—11.652 nj paminklą, i Įvairiu šalių. *P«rt" olimpiadoj .Grenoblyje, 
km.“ kur’iu pasiuntiniai dalyvavo Prancūzijoj, laimėjęs antrąjį

Savo žygio intenciją R. antarktinėse ekspedicijose, aukso medalį už pasiektą slidi- 
Skiauteris apibūdino šiais sostiniu sąrašą“. nėjimo sporto rekordą, prie ku-
ŽodŽiais: 1 (E) rio kiti nė iš tolo nepriartėjo.

Čekius siųsti užrašant: 
Pay to the order of A. Rek- 
laitis-Medal.

Pelnas eina Lietuvių Fon
dui.

LEIDINYS APIE KAUNO

UNIVERSITETĄ

Vytauto Didžiojo univer
siteto leidinio vyr. redakto
rius yra buvęs Lietuvių En
ciklopedijos redaktorius Pr. 
Čepėnas. Raštams Įteikti pa
skutinis terminas balandžio 
mėn. Redakcija dar kartą 
prašo atsiųsti minėto uni
versiteto ir io veiklos nepri
klausomoje Lietuvoje nuo
traukų. kurios vėliau bus 
grąžintos. Siųsti adresu:

Pranas Čepėnas
6015 So. Francisco Avė.
Chicago, III. 60629.
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Puslapis penktai

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KANADOS NAUJIENOS

TORONTO. ONT.
Ir me* minėsime 

Nepriklausomybė* sukaktį

i Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 50 m. sukak
ties minėjimas rengiamas 
vasario 25 d. 2 vai. popiet 
DLKV Lietuvių Klubo salė

joje, 447 Central St.
JĮ rengia visos lietuvių 

organizacijos ir šv. Juozapo 
(lietuvių parapija.
į Vasario 18 d. bus iškil
mingos pamaldos, kurias 
laikys kleb. kun. P. Žeroms- 
ikis, o vasario 25 d. iškilmin
gas susirinkimas jau aukš
čiau minėto j salėje. Jame 
pagrindinis kalbėtojas bus 
inž. Lionginas Kapeckas iš 
Hartfordo, Conn. Bus ir 
'maži meninė programa, o 
po minėjimo vakarienė.

Visi vietos ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvau
ti.

Rengėjų komitetas

metų Sovietų diktatorius 
Nikita Chruščiovas važinėjo 
po Ameriką, jaunojo tėvas 
Leonas iš Chicagos nuvyko 
pas Chruščiovą ir paprašė 
Lietuvoj pasilikusius sūnų 
ir dukterį išleisti atvažiuoti

Kodėl m rašau apie < ĄJn.e.‘.iki»-. DikUto.ius tai 
1 i Pazat‘eJ° ir P° kiek laiko

. . . ... ! prašymą patenkino. Leonomiršta, kad ne įoronte, tai'1 .. .r . , , ■ varnai atvažiavo i Chicagą.Lhicagoi ar kituose mies-i . , . , . , , A .. \6 , ■ • būkle po kiek laiko grizo iH.uose lietuviu, u rašau dėl 1 & t s

Mirė Jonas Yokubynas

ligų metų ilgos iškankin
tas, vasario 4 u. uur bady 
iot Alercy ligoninėje mirei 
Jonas Yokuoynas.

r;
velionio mirų. Juk kasdien 

ad ne
vhicagoj ar kituose inies-

Lietuvą. nes ten paliko suža
dėtini. Grįžusi ten už jo iš-

cunigai, ale kodėl Dievas jo
i-------- -------------------- ------:— 9

— Kaip jautiesi, tėve? į tūkstančio ir vienos nakties
— Šlėktai, Maiki. Į pasakų. Kiek atsimenu, ta
— Ir vėl „šlėktai“. Jau ne į arabų karaliai statydavo pi

kartą sakiau, kad kalbėtum į lis su aukštais bokštais, km 
lietuviškai. Ar niekad neiš-j pasodindavo savo dukterį 
moksi? : ir katras karalaitis raitas jo-

— Nesibaik. Maiki. baldamas paniekdavo ir ją pa- 
man ir be to markatna antį bučiuodavo, tas su ja apsi-
dūšios.

— Sakyk: man liūdna, o
ne "markatna ant dūšios“. 

— Olrait, sakysiu liūdna. 
— O kas atsitiko? Gal

Zacirka numirė?

ženydavo. Blinstrubas ži 
noma, tokių zbitkų nedary
davo. ale vistiek jo bildin 
gas mano akyse kažkaip at 
rodydavo, lyg tos arabiško; 
pilys su aukštais bokštais.

— Bet ar tėvas žinai kac 
tą puošnų pastatą Blinstru
bas padarė iš labai paprasto 
saliūno?

— Maiki, tu man !«■ te
pasakysi. ba as gori ■.<> z v «u. 

.Kai aš atvažiavau i- b t n- 
sylvanijos mamų. tai ant 
kampo Brodve- p l» i.\tc 
stypsojo mizerna L z. n kc 

A-
• ve 

o-
i..nc
• nd- 
\’u

— Ne Zacirka numirė, ale 
Blinstrubas sudegė.

— Ne pats Blinstrubas, 
tėve, bet jo klubas.

— Nu. tai ką tu apie tai 
mislini?

— Aš ne „mislinu“, tėve. 
bet sakau, kad tai didelė 
žmogui nelaimė.

— Bet pasakyk, Maiki,
kodėl ji ponas Dievas taip ir Juodeikos k.- r -i .nm 
nukorojo? Juk jis ne komu- ie ir tada kažkas ’rml 
nistas. Pas ji dažnai balia-’ tenai žm..m-s, ^u. 
vodavo ir Bostono kardino- kie anų laikų Pi
las Kušingas. Ir Blinstrubas tūzai, kaip Korz< n i 
nieko už tai nečežindavo, a- rolius, Bartašius lr kit 
pieravodavo ant bažnyčios, užeidavau ir aš. ba L iz.-us

— Bet kardinolas neliks kas buvo labai syotb.g,.- y-
jam skolingas, tėve. ras ir fundydav<- uis.

— Sakai, užmokės? neklausdamas, <o k u u..i ės
— Dar geriau: prižadėjo ar m

surinkti 100 tūkstančių do- — Tėve, žmone- n mitai 
lerių naujam klubui pasta- jį atsimena, 
tyti. — Bet jis mirė, Mai . Ii

—Šimtas tūkstančių, Mai-’aš tau pasakysiu, i ,.»< jc 
ki. tai didelė krūva pinigų.į mirtis tada puti nk« i.-ą 
Lietuvoje didžiausią dvarą į Saubostoną. kaip dabar 
galėtum nupirkti. Ale tokie Blinstrubo gaisras. Lazaus- 
klubo visgi nepastatysi už kui numirus, užėjo prohibi- 
tiek. Gazietos rašo, kad cija. ir tas saliūnas užsida- 
Blinstrubo klubas buvo ver-lrė. Jo vietoj buvo Įtaisytas 
tas pusantro miliono dole- • restoranas, bet biznis ėjc 
lių. Įprastai, ir jis buvo parduo-

— Man rodos, tėve. kad! tas. Tada tenai įsitaisė sena- 
laikraščiai perdeda. Pinigų j sis Blinstrubas. dabartinio 
sumas jie visada išpučia,» Stanislovo Blinstrubo tėvas, 
kad smalsuoliam būtų pa- kilęs iš Yilniaus švedas, ale 
trauklesnės žinios. į jau sulenkėjęs ir namie su

— Bet girdėjau, kadį vaikais kalbėdavo pelekai. 
Blinstrubas turėjo prisipir- Mokėjo ir dzūkiškai. A 
kęs daug snapso, tai galėjo dažnai pas jį užeidavau, ir 
kaštuoti, ba šnapsas dabar jis visada man užfundyda- 
brangus. žmogus praspen-į vo. Vyresnysis jo sūnus bu
dini saliūre doleri, ir vos tik vo jau bartenderių ir neblo- 
pauostyt gauni. Bet šnapsas gai kalbėdavo lietuviškai, 
tai dar ne viskas. Maiki. bet jaunesnysis . lietudišĮtai 
Pamislyk, koks bildingas.! nekalba. Taigi Blinstrubo 
Atrodė, lyg kokia arabų ka- klubas prasidėjo bevėik iš 
raliaus krepastis. c nieko, ir kaip jis taijj greita-'

— O kur tėvas matei ara- išaugo i milioninį biznį, aš, 
bų karaliaus „krepastį“? Maiki. nedaliu suprasti. Sa 

‘— Matyt savo akimis ne- kyčiau, Dievas pa<Jėju ,ba 
mačiau, Maiki, ale žinau išjpas ji lankėsi km dumble ii

įeapsaugojo nuo ugnies 
\r tu žinai, iš ko ir kaip ji 

;• prasidėjo?
Į — Niekas nežino, tėve.

• Kaip taisyklė. Blinstrubas 
’ lgai naktimis dirbdavo, m J 

dienos bizr.į sutvarkydavo, 
fa rytą jis paliko savo įstai
gą ketvirtą ryto valandą, 
fai buvo trečiadienis, kovo 
f-ta diena. Jam išvažiavus 
lamo, tuojau kilo ugnis ir 
per 5 valandas nušlavė visą 
io 35-kiu metu darba. Vis- 
kas sudegė ligi žemės. Liko 
tik trys seifai ir viename iš 
ų $60.000 pinigų.

— Na. tai dabar nebus 
kur žmonėms pasilinksmin
ti

— Paprasti žmonės nei- 
lavo tenai linksmintis, tėve. 

Kode! neidavo?
V įsų puma todėl, kad 

bičn giai kainuodavo, o pa
nkui ir dėl to, kad paprastai 
aj -1 iv ligūstų į į r.t | rosytų 
marškinių u be kai la raiščių 
neįl- irdavo. Su dabartiniu 
svtt. iiu svečias nebuvo pa
geidaujamas, nes

£o. kati venoms nebuvo tikį
'eilinis pilietis, mylis savoj k-. Sk kad dabar
'tautą n Kia>ta. Jis ouvo vi- .. . .. .. I ji norėtų su vyru atvažiuotiouomenminkas, dnoo visuo-1 . . .7 , ; , ., -. „ . ., i Ameriką, bet negauna lei-nnenini uaroą ne de to, kad' ų.~ , i1 ciimo.JIS Ji inego, Mrt «.ei to, kad, Tomas Leonas pasiliko 
JO palikta.- mąstą- uždėjo i JAV v4jia gutiko Jani 
jam pareigą .ats.ajame pa-| Tumcsaitę> pagaliau
-au j a - cvauu u < u Dtp (,u suskuoka Kadangi To-
taip, kati senojoje tevvneie, -• „ -• Xt:i •1 - • , J - •' mas čia atvažiavo per Niki-zmones susnauKtu geresnių . „ , • • -‘ * v tos malonę“, tai jauniejigyvenimo menų. i , - V-, • -J.PJ.r - . * . , 1 sutarė jį esant tikruoju pus-V eitoms visa savo siela „ nJutalž kviestJ;
nekente komuntstų ir iaststų Pakvietimą pasiuntė
diktatūros, bet negerbe ir - . * , c n.,- . .. . i per sovietu atstovybę Otta-savųjų tautiečių diktatūros.! J v
Nepriklausomybės laikais1 J. L. ... ,.. . T
mūsų inteligentija neieškojo' Ne.aryu> kok,u tlkslu
geresniu gvvtmmo sąlygų .Chiusciovo istorija1
'svetimuose'kraštuose - (Ši ^uv“ įpasakota Toronto 
migracijoje, todėl ir Kana-i ' štai dienia»cio repoi- 
doje visuomeninio darbo! I?™1- kuns »P“ “‘.Paraše
darbininkus galėjai suskai-l ,stl;aiPsn!- žinia aPje
čiuoti ant puštų.' O darbo tck! Pak™t‘mą sovietų dik- 

tatonaus į lietuvių vestuvesbuvo begales, ir jis buvo at
liekamas tik vakarais ir sa
vaitgaliais. Tokiam darbui 
nebuvo nei atostogų, nei ki
to poilsio.

Velionis Jonas tada kartu 
su kitais nenuilstamai veikė, 
steigdamas draugijas, klu
bus, sąjungas, chorus mo
kyklėles, skaityklas, šalpos j 
organizacijas. susivieniji- į
mus ir eilę kitų kultūros ži-i 
dinių. kuiių gyvenimas rei-j 
kalavo. Jam teko vienur ki
tur vadovauti, statyti veika
lus. režisuoti, vaidinti, dai
nuoti ar deklamuoti. Visiem 
tiem darbam jis rado laiko, 
o draugp skriaudė savo kiše-j

ukėlė nemažą pasipiktini
mą ypač kviestųjų Į vestuves 
tarpe, o taip pat net kitų 
pavergtųjų tautų nartų. Uk
rainiečiai net ėmė tyrinėti 
lietuvių santykius su oku
pantu ir pasklidusių žinių 
tikrumą.

Kiek šis Chruščiovo pa
kvietimas sukėlė dulkių, ga
lima spręsti iš to. kad net 
jaunosios tėvas rado reikalo 
viešai aiškintis, o tuo reika
lu spaudoje pareiškimą pa
darė ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto val
dyba ir politinis komitetas.

Trukšmo daug, o sovietų 
ambasada tokį kvietimą,nę ir sveikata. Bet užtat h-į A - . . , ,, , f • _ • _ matyt, palaike naiviu dalyko savo darbuose įamžinęs i , . ■, • , • • ’• „7 • ku ir ta popierių numėtė įgarbingą atminimą ir vardą. I - r i . t

Man teko velioni Joną j 11
Yokubyną ne tik šiaip iš ar-

lepsi.
J. N.

Joseph Ault ir jo žmona, palys netyčia pastūmėję sa
vo dukterį Lindą Marie. 21 m. amž.. kolegijos studentę, 
Hhoeniv. Ariz., nusižudyti. Jie liepė jai už bausmę, kad 
naktį praleido su vyriškiu, nušauti savo mylimą šuniu
ką. o ji ju akivaizdoje pati nusišovė.

KĄ RAŠO 1968 M. „KELEIVIO4

Kalendorius

tenai SU-
siriniokt'<• tik aukštesnis 
uomas, lokio.-, įžymybės, 
kaip o.\ę. gubr rnatorius 
Tob.n, .■'cnaionub .McCor- 
nack, įlaZimi uz.eida\o ir 
John t. Kennedy. kuris vė- 
iau u»po Į-r^zidentu. Na. ir 
tanknolas Cushing &u save 
-vita dažnai tenai pasilinks- 
nindnVi . Jie inegila'. o tą 
vietą, nes Blinstrubas mokė- 
lavo palaikyti aukšto lygic 
atmosferą. Jam lygaus klu
bo Bostone nebuvo, tėve 
T patalpa buvo erdvi, su
lipdavo apie 2,000 žmonių.
Dabar tenai tiktai juoda 
duobė.

— Ale jeigu kardinolas 
surinks 100 tūkstančių, jei
gu 6o tūkstančių seife dar 
nesudegė ir jeigu gaus gerą 
’nšiurensą. tai galės pasta
tyti dar geresnį klubą.

— Ne. tėve, Blinstrubas
negaus jokio „jnSurans“, 
nes niekas nebuvo apdraus
ta. ' ‘

Kodėl 9
— Todėl, kad draudimo 

kompanijos reikalavo pa- 
gridinių trobesio ipakęitimų, 
visokių saugumo įrengimų, 
beveik perštat.vti namą1 nuo 
ap&člos iki viršaus. Toks 
pakėitimaVbūtų labar b,an4N chruMiovas į lietuvaites.
giai .tarnais, todėl -Blin- ve5tuves ne«»Tvko... 
strubąs laikė savo klubą ne- į
apdraustą." ff Vasario 3 d. Įvyko Jani-

—Vot, Maiki,; čia gera r nos Tumosaitės, torontietės. 
pamoka visiems namų savi-8su Tomu Leonu iš JAV ves- 
ninktfms, kad keikia savojtuvės.

ST. CATHARINES, ONT.

Vasario 16-sios minėjimas

Šiais metais Lietuvių 
Bendruomenė, padedant ki
toms organizacijoms ir pa
rapijai, ruošia Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 5C 
metų sukakti iškilminga’ 
minėti vasario 24 d. (šešta
dieni) St. Denis parapijos 
salėje (Carlton ir Lake gat
vių sankryžoj). Jame kalbės 
A. Stankaitis iš JAV. Meni
nę programą atliks muz. D 
Skrinskaitės vadovaujamas 
Varpo choras, J. Karasie- 
jaus vadovaujamas tautiniu 
šokių sambūris „Gintaras“ 
iš Toronto. Viso labo meni
nėje programoje dalyvauja 
apie šimtas asmenų.

Į minėjimą pakviesti vie- 
pavergtųjų

ti pažinti, bet ir drauge su 
juo veikloje dalyvauti ir jo 
visas gerąsias būdo ypaty
bes regėti.

Ši mėnesi jis būtų minė
jęs 72-ji savo gimtadieni.
Mirė dar ne senatve, bet li
gos pakirstas. Palaidotas va
sario 8 d. Port Credit Šv. Jo
no lietuvių parapijos kapi
nėse.

Toronto lietuvių kolonija 
gailisi netekus gero žmo
gaus ir gero lietuvio.

Kuklios vestuvės

Sausio 27 d. susituokė Ži
vilė Stančikaitė iš Toronto 
su Eugenijum Vidmantu iš 
Rochesterio. JAV.

Vestuvių puota buvo See- 
way To\vers viešbutyje. Jo
je daivvavo apie 300 žmo
nių. Buvo Raibų ir maža me-l 
ninė programėlė, kurios ne- tos valdžios ir 
nuobodu buvo pasiklausyti.! tautu atstovai.
Be karališko- vakarienės,’ Iškilmingai programai pa
baras ir kavos kambarys su sibaigus bus vaišės, 
įvairiais pyragaičiais veikė Šie metai paskelbti Lais- 
iki svečiai' išsiskirstė. Tai i vės Kovos Metais. Tas reiš- 
buvo didelės be „didelių“; kia kad šiemet turime dar 
žmonių vestiu ės. " ' labiau sustiprinti Lietuvos

Kalbėtojai ir sveikintojai laisvinimo darbą, parodyti 
linkėjo iatinit dems, kad jie ir kitiems savo pasiryžimą 
ir po vedybų pasiliktu gerais i nenurimti. kol Lietuva ne
lietuviais. tokiais, kokiais bus Laisva. Todėl visi vietos 
jie buvo iki vedybų. ir apylinkių lietuviai daly

vaukime šiame minėjime.
Komitetas

Jo turinys toks:

1. Žinotini 1968 metų dalykai.

2. Kalendariumas, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado 

pirmieji gyventojai.

7. Kad nepamirštame musų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

11. Apie d-rą S. Matulaitį —100 metų nuo jo gimimo.

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiem*.

14. Segregacija — natūralus dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai laužo celibatą.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena,

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. Ateiviai iškėlė Ameriką.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

26. Patarimai: (1) kaip kovoti su sodo kenkėjais 
ir ligomis; (2) Kaip naikinti maisto kirmėlaites; 
(3) Kaip plauti pagalves; (4) Kaip išvalyti brūžą 
(pielyčią); (5) Kaip tręšti vaismedžius ir daržo
ves ;(6) Kaip padaromas limpamas popieris mu
sėms gaudyti, ir kt.

Be to, Kalendoriuje yra daug gerų eilėraščių, yra ir 
nuotraukų.

Kalendoriaus kaina $1.00

Redagavo Stasys Michelsonas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

už „Keleivį“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 
nes šių metų kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

K ELEI VIS

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

Kitus Mokyti — visi mėg
stame. bet save pamokyti — 
tik retas susipranta.inšitu vti
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Bernardas Brazdžionis

LIETUV OS LAUKAI

Lietuvos laukai, ramunėm ir berželiais 
Ir auksinių kviečių biržėm papuošti.
Jūsų kloniai lygūs, jūsų pievos žalios, 
Šaltinėliai jūsų skaidrūs ir šalti.

Verkdami lietuvio guodėt liūdną širdį,
Kad nemirs jis ir nevalioje namų,
Akmenėli šalia vieškelio pravirkdėt, 
Nepravirkdėt tik tironų svetimu...

Lietuvos laukai, kaip žydintis vainikas,
Nuo Šešupės lig Dubysos, lig Svalios. —
Jūs artojo džiaugsmas buvot, džiaugsmas likot, 
Pažadais tuščiais jo nieks nesuvilios!

Pažadu tuščių, nei svėrių, nei kūkaliu.
Neaugins vaikams senų tėvu dirva.
Ir tremtinių ir vergų pakels ji dalią 
Ir po gruodo, po žiemos vėl bus gyva.

Lietuvos laukai lietuviui težaliavo,
Lietuvos laukai lietuviui težydės,
Ir milžinkapy, viršūnėj aukšto klevo,
Kur išaugo iš senolių mūs širdies.
Tik lietuviui oš, kaip amžių amžiais ošė,
Tik vaikams jo žalią laimės lapą mes...

Neprotingai maitinantis, valomos prieš pat virimą, 
žmogaus organizme anksty- Negalima nuvalytų daržovių 
vą pavasari pradeda truk- ilgai plauti ir laikyti vande-

_________ ’ ti vitaminų, nes jų kiekis ne nyje, nes vitaminas C iš-,
tik daržovėse bei vaisiuose, tirpsta. Daržovės turi būti 
bet ir gyvulinės kilmės mais- dedamos tik j verdantį van-;" 
to gaminiuose, kai gyvuliai deni. ir Vilti reikia užden- 
negauna žalio pašaro, žy-. gus. Nereikia virti daržovių 
miai sumažėja. Kartais or-1 ištrupėjusiuose emaliuotuo- 
ganizmas nepajėgia vitami-. se puoduose. Išvirtos daržo- 
nų įsisavinti dėl virškinamo-! vės neturi būti atšildomos. 
jo trakto bei kepenų susir-i Kartu su daržovėmis reikia 
girnų. Vitaminų trūksta ir stengtis suvartoti maistui ir 
tada, kai maitinamas! pro-Į daržovių nuoviras, nes jose 
dūktais, kuriuose nėra rei- ištirpsta daugiau vitamino
kalingų vitaminų arba kai

' jie naikinami netinkamai 
; laikant ar perdirbant vai
sius ir daržoves arba paruo-

i šiant vaisius.

..JA
Žinomasis dainininkas Elvis Presley ir jo žmona Pris. 
ciiia su 1 dienu amžiaus savo pirmąja dukterimi Lisa 
Marie Memphis mieste. Tenn.

Advokatė M. Sveikaaskieaė sutiko ataa 
kyti į Keleivio skaitytoj* kbnotaius tctoa 
reikalais. Tie klausiami turi bfiti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir U 
sakymus Spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios š1*1*) 
adresu:

M. Šveikauskas, Attorney at I,aw,
( o-operative Bank Plaza
1S64 Centre Street
Boston, Ma»s. 02132

C, negu jo pasilieka virtose 
daržovėse. Mažiau vartoti 
pertrintų, tarkuotų ir virtų
daržovių gaminamų patie-|

Vitaminas C

Kai pradeda trūkti šio vi
tamino. žmogus būna ap
snūdęs. jaučia silpnumą, 
reumatinius skausmus galū
nėse. neturi apetito.

Vitamino C labai daug y- 
ra erškėtuogėse, juoduosiuo
se serbentuose ir citrusiniuo
se vaisiuose. Mažesniais kie
kiais randamas kitose uogo
se, obuoliuose, pami doruo
se, kopūstuose, bulvėse, svo
gūnuose. svogūnų laiškuose, 
petražolių ir krapų lapeliuo
se, ridikėliuose, krienuose 

Į ir kitose daržovėse.
Vitaminas C tirpsta van

denyje. Jis greitai dingsta, 
kai susijungia su oro desuo- 

, nimi ir dar greičiau, kai vei
kia oro deguonis ir aukšta 
temperatūra.

Labai greit vitaminas C 
nyksta nuskintose lapinėse 
daržovėse, žirneliu bei pu-

i

Klausimas

kalų (maltinių, apkeptų). 
Vitaminas C žiemą bei

pavasari daugiausia gauna-

—gali būti teismo neigia
mai įvertintas (kai kuriose 

Mūsų duktė išsiskyrė su v aisti jose tam tikri statutai 
metais. Jie nustato, kad tokiais atvejais
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LABAI ĮDOMŪS

ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gy vai parašytas at
siminimų knygas:

PASKUTINIS POSĖDIS.
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina...........  $4.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL- 
FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius, 404 psl., daug 
iliust’acijų, kaina .... $5.00.

turėjo tris vaikus: 11. 9 ir 6 teismo sutikimas yra būtinas 
metu — vieną mergaitę ir ir kad teismas gali pareika- 

. du berniukus. Teismas pri- lauti “užstato“, kad garan- 
mas su blvėmis ir raugintais tejSę vaikus motinai, o tė- tuotų vaikų sugrąžinimą į 
kopūstais, papildant jo kie-jvuj priteisė mokėti žmonai teismo jurisdikciją). Dukte- 
ki svogūnais, pamidorais,į tarn tiki-ą sumą ir. be to. tam' riai gali grėsti vadinamas 
krienais, pamidorų sulti- tikra sumą vaikams. Tėvas* “contempt of Court“. 

turėjo teisę lankyti vaikus

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai is 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

mis, obuoliais, juodųjų ser
bentų koše, pirktais vaisių 
kompotais, erškėtrožių eks
traktais. Jei reikia, dar var
tojami vitaminų preparatai. 
Ankstyvą pavasarį reikia 
valgyti svogūnų laiškų, ridi
kėlių, rabarbarų, rūgštynių, 
krapų bei petražolių žalu
mynų. •

Vitamino C atsargų orga
nizmas beveik nesudaro.

(Bus daugiau)

LIETUVĖS PRALENKĖ

647 AUTOMOBILIUS

Nemanau, kad

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ. Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 

teismasį viršeliais .................... $3.75,
kartą per savaite, o vasarą,' nutartų pakeisti vaikų ”cus- į minkštais viršeliais .. $2.50- 
jei norėtu, jam buvo leista tcdy“, t. y. atimtų juos iš;
turėti vaikus pas save (kaiĮ motinos, jei tėvas to ir pa-* LIETUVA BUDO, Stepo- 
tie nelanko mokyklos). 1962 reikalautų. Neįrodžius. kad, »o Kairio, 416 psl, kal
inėtais mūsų buvęs žentas
vėl apsivedė. Ta jo žmona 
irgi buvo i ersiskyrusi su vy
ru. bet savo vaikų neturėjo.

motina yra netinkamas as- j na ................................ $2.00
muo vaikams auginti (un-;
fit) ir kad vaiku gerovė rei-, TAU, LIETUVA, Stepo- 
kalauja "custody“ pakeiti- no Kairio, 480 psl., kai-

1965 metais mūsų duktė j vaiku tėvui nepasiseks na ................................ $2.00
susipažino su geru žmogų-; £auti vadinamo "modifiea-

! mi ir. kiek padraugavę,
, nutarė aprivesti. Vaikai la- 
1 bai mėgsta savo patėvi, o jis 
: taip pat uems visuomet bu- 
t vo geras. 1966 metais mūsų 
; žentas, t. v. dukters dabar-
; tinis vv’ a=. buvo ?avo ”bo- 

, iArgentinos Lietuvių Bal-j ?n- p..- pai oūbti i Vokie- malonumams išvengti, 
sas rašo: ; tiia. Jam buvo pasakvta,1

jie i tion of custody decree“. i DIENOJANT, Kipro Bi«- 
Prieš dukteriai grįžtant į linio, 464 psl., kaina....$2.00 

Illinois, patarčiau Tamstom
susisiekti su Illinois advoka- PENKTIEJI METAI, Kip- 
tu ir su iuo pasitarti, kas da- ro Bielinio, 592 puslapiai,
lytiną šiuo reikalu ir kada kaina ........................ $2.00
reikėtų imtis priemonių ne-

* ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I tO-

"Gruodžio 1.5 d. Argenti- kt 
pd7ųv7nkk^“žn7ėiiu^'inos Turiz™ ?$?n*a °Ka:reik’1;lis 2’a.2 metu?-

iant daržoves, vitaminas ge- •„ y, .. . .g * -i.ta:, t. \jant daržoves, vitaminas ge 
riausiai laikosi 28-32 F. , , n 
laipsnių temperatūroje, ta-: Da<ljva>'° 6,0 au
čiau ilgainiui vistiek išnvks-

nes iš Buenos Aires i Mar

d te1' ttk< būti tarnybos'■BooooooooaeoeaaGtsonoooooe mas, 300 psl., kaina .......$2.

ta. Pavyzdžiui, palaikius 
šviežias kopūstų kalvas san- 
dėlvie 3-4 mėnesius, vitami

tomobiliai.
"Nelida Girdauskaitė iš

Monte Grande su savo Fiat.

anūku tė’-.is. papūto, sako.
aš relei?; • .-a o vaiku išvež- - - - . *ti. tačiau duktė to ndna-Į 
k’ausė ir vaikus išsivežė Į Į 
Vckieti’’a. Ju tėvą? nė cento! 
dabar iū-ms nemoka ir, 

žada ; v s atimti iš moti

Imkite ir skaitykite!
Chicago* istorija, parašė

Aleksas Ambrozė. 664 psl..
ųe 1 gausiai iliustruota, 

! na kietais viršeliais 
minkštais — $8.

ATSIMINIMAI 
TYS, dr. Kazio
II tomas. 336 ct

VYSKUPO P. 
ATSIMINIMAI,

IR MIN- 
Griniaus,
kaina $5.

BŪČIO
I tomas,

kaipo vairuotoja, ir Adolfi-
iio"c ūlieka pusė buvusio J» GeigaM 8 Ayellanidos.. to ...................................
' kiekio. Kai nukirsti kopūstai i padėjėja pia.en- n0„ , v (iukters, kai!
tuojau supiaustomi, sudeda-į.Jyvius’: Pe ^>:i ^uriką. ! BALADES, šitoj
mi i statines, sumušami ir kimedamo? 2. tą vietą, me-; Praeitu metu vasarą ji no-į gražiai

i paslegiami, kad aptektu 
i skysčiu, o išrūge laikomi 
• saitai, gali išlikti beveik vi
sas vitaminas C. Tik valgiui 
kopūstai turi būti griebiami 
iš skysčio (o ne viršutiniai) 
ir tuojau suvartojami su vi
su skysčiu.

Labai greit vitaminas C 
nyksta ir bulvėse. Jeigu va
sarą ir ankstyvą rudeni už
tenka suvalgyti 3-4 bulves, 
kad pakaktu parai vitamino 
C, tai pavasari ši kieki rei
kia padidinti 5-6 ir daugiau 
kartų.

šaltai laikant obuolius, 
dalis vitamino išlieka, šiltai 
—visai išnvksta. Neišlieka 
vitaminas C ir vaisiu bei uo- 
gu sultyse. Gerai išlieka vi
taminas C citrinose ir apel
sinuose, nevirtose juodųjų

"Parapijos Motinų Kiu-' ’erbent» “°KOS? sumai.gt°' 
bas turės šoki su bufetu šeš-i su t»krum.. _ pamidorų 
tadieni. Sausio 27tą dieną, konservuose bei sultyse. 
Šokis ivvks. parapijos salėj, i fabr,k“ ^mybos vaisiu ir 
Pirmininkės vakaro yra Po-* uognu

STALIUKAI SU PONIA
PAŠKIENE

Draugas "Spygliu ir Dyg
lių” puslapy vasario 3 d. iš
spausdino šv. P. M. Gimi
mo lietuvių parapijos baž
nyčios (Chicago j) biulete
nio sausio 7 d. šitokį prane
šima :

dalius. 5 dienas nemokamu: įėjo atvažiuoti na
atostogų Hotel Provincial, gfcgu. bet pabiioio. kud bu 
Mar dėl Platoje, 2 dienas 
Mira Mar ir po 1 dieną Tan-'

' dil ir Azul.“ 1

konservuose ir užšal-
nios Dana' Kekpšas ir Al- u0«°:

kai- 320 psl., kaina $3.50, II to- 
$10. mas 282 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 metų atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 

$3.
ves vvras iaį teismo keliu 
neatimtu vaiku. Mes dabar 
susirūnine kad šiais metais 
vėl mūcu duktė pabijos muc

labai
išleistoj, gausiai i- 

as musato-į Muštruotoj knygoj yra sep- 
m kud bu- lyjjjog Maironio baladės. Tai p

JŪRATE KONČIŪTĖ—

GERIAUSIA KALBĖTOJA

Jūratė Končiūtė iš Bris
tolio. Conn., laimėjo Ameri- 
kos Legioro viduriniųjų mo-
kyk ų iškalbos varžybas; M .. , Be
Bristoly. Netrukus ji vyks j, ,f) 8„ , tei5mas
tos rusies distrikto vazybas. d

Jūrate pirmuosms metusi be (eifm0 W(,im0, 
mokosi Sv. Pauliaus vidun-
nėję mokykloje. Ji yra Ire
nos ir Liudo Končių duktė. 
Jos tėvas iau senokai yra A- 
merikos skautu Nathan Ha
le tarybos vykdomasis di
rektorius.

Vietos laikraštis ne tiktai 
įprašė Jūratės laimėjimą.

knyga, labai tinkama dova- GYVENIMO VINGIAIS,

aplankyti. Ji yra vienintelė! ^ijuotas romanas, parašė

boms. Kaina....................$6.00 p Kalvaitytės-Karvelia-
DELFINO ŽENKLE, pre- nė», 360 psl., kaina . .$3.50,

duktė, ir mes esame labai 
. Po kebu metų 

žentas vėl bus atkeltas į A- 
meriką.

Ar verta jai rizikuoti at- 
ar laukti,

in? iš?ijl

Illinois.

Atsakymas

Jei Tamstos būtumėt 
sitarę su vietiniu advokatu 
prieš dukteriai išvažiuojant

bet išspausdino ir jos nuo-Į užsienin, jis tikrai būtų pa
trauką.

kurie atšilę tuojau turi 
būti sunaudoiami.

Vitaminą C galima grei
tai sunaikinti ir gaminant 
maista, todėl reikia kuo 
daugiau valgyti nevirtu uo
gų ir daržovių. Ruošiant 
valgius, daržovės turi būti

dona Vaitkus. Staliukus iš|se* 
anksto užsisakvkite su Po
nia Paškiene — HE (-2852“.

Redakcija nuo savęs pri
deda :

”Kiek staliukai kainuoja 
su Paškiere ir kiek be Paš- 

I kienės. biuletenyje neskel- 
į biama“. J

Jei ta parapija yra lietu-1
vių ir jei jos biuletenis dari siūlyti "staliukų su Paškie*

• < J■į--------- BfcJi ..
Georgia Ann Unite jau ra&o sa
vo dešiniąja ranka, kuri prieš 
13 mėnesiu trafiko .nelaimėje 
buvo visai atkirsta nuo kūno.
Po S valandas trukusios opera
cijos Los Angeles ligoninėje, 
chirurgas ranką vėl prisiuvo, 
dar po trijų operacijų buvo pri rašomas lietuvių kalba, tai j ne“. Ir tuo, ir daugeliu kitų 
jugti ir jos nervai, iš štai nu- jau tikrai ten turėtų atsiras-Į atvejų visuomeninėj veikloj 
kentėjusioji jau gali ja atliki-ięj bent vienas
neli jvairiauuius darbus. ris nedrįstų

Jurgis Gliaudą, 234 pusią-i VIENIŠO ŽMOGAUS 
piai, kaina...................$2-50 GYVENIMAS (apie Dedf

EILĖRAŠČIAI, Henrike:ie1rną?’.Antano RQk°’ 

feadaucko poezijos rinktinė, jpsL’ Kaina ..............................
237 psl-Poezijos mėgėjams j laumes LEMI
tai vra nepaprasta šio įski-;. 
lauš poetu dovana. Kaina SS 

BAISUSIS BIRŽELIS. Si-!,Xl“Or,n‘art“’ 234 

toje 238 psl. knygoje yra 3 j 
dramos: Baisusis Birželis

Tėvai Varpinė ir Šiaurės pašvaistė 
Parašė Pranu Nauniestii* 
kis. Kaina........................$2 50 į

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš- 

pa- vengti. Parašė med. dr. Me
nard M. Gertler. šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboroj Armonie-

253 psl.. kaina .... $3.
SIAURUOJU TAKELIU,

K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina .......................................... $2.

ATSIMINIMAI APIB 
JUOZĄ LIŪDŽIU, PetronB. 
lė* Liūdžiuvienė*, 88 psl., 
kaina .......................................... $1.

taręs kreiptis i teismą ir pra-j reikalinga. Kaina......... $375
šyti leid imo vaikus laikinai, L|f.TUVOS ISTOR,jA

be abejo. būt,, toki leidimą! VI-B laida, pamse d,. y.n-
davęs, ir tėvas turėtu mokė- *

414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji 
Kaina .................................... $6

LIETUVIŲ BELETRI1 
TIKOS ANTOLOGIJA, D 
tomas, redagavo Bernarda* 
Brasdifenfa ir Beny* Bab- 
.anskas, 700 puslapių, kalni 
ŠIO. Knygoje yra «l raėyto- 
Jo kūrj

KĄ LAUMES LEME

Tai rašytojos Petrtonėfe 
Orintaitės parašyti atslfhini- 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy-į čiau. jei teismo nuomone 
ne, 234 pusk, kaina $3. i vaiku laikinas išvažiavimas 

Į i Vokietiją būtu vaikams

įpfi motinai priteistus pinigus 
vaikų' išlaikymui. Jis. žino
ma, būtų galėjęs pasiprie
šinti vaiku išvežimui. Ta

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 
kaina ....................

puslapių,

ŽVILGSNIS Į PRAEITI, 
K- Žuko, 476 psl., kai
na ........................................... , . $6

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

žmogus, ku-’ ir rašte reikėtų daugiau pa-į Knyga gaunama ir Kelei- 
dviprasmiškai garbos lietuviškam žodžiui, i vio administracijoje.

naudingas (in the best inte- 
rest of the children), — mo- 
tirai būtų leista juos išsivež
ti. Faktas, kad duktė nesi
kreipė Į teismą ir, be to. iš
vežė vaikus prieš tėvo norą. kūrybos pavyzdžiai.

Visos šios knygos yra 
žiai įrištos.

Tas knygas gaiite gauti 
Keleivio administracijoje
(B38 Broadw*y, So.
Mase. 02127).
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Vietinės žinios
Toje pačioje salėje buvo 

Lietuvai prisiminti parodėlė. 
Joje buvo matyti leidinių a> 
pie Lietuvą, gintaro dirbi*

Gubernatorius kviečia 

lietuvius

Legionieriai pagerbs savo 

buvusį vadą

tftMMtMtMMMMMMMMa*******-*********************************

Didelė draugija, bet savo 

įstatų nesilaiko

Mass. gubernatorius John • Stepono Dariaus postas 
nių. audinių, pinigų ir pašto ą Volpe ir šiemet pakvietė) vasario 24 d. posto namuo- 
ženklų. ... i Bostono lietuvių organizaci- se, 168 H gt., rengia pobū-

! Sueigai baigiantis, skau-, jų atstovus dalyvauti vasa-
1 tai ir skautės demonstravo

J

Ekskursijos j Vilnį ų-Druskininkus
trims savaitėms

Didžiausia Bostono lietu
vių draugija yra So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-ja, 
nes ji turi apie 1,500 narių.

Vasario 15 d. buvo jos 
mėnesinis susirinkimas. Ja
me pagerbti 3 mirę nariai, 
priimti 2 nauji, iš finansų 
sekretoriaus A. Druzdžio 
pranešimo sužinota, kad per 
sausio mėnesi pajamų buvo 
$8,742, o išlaidų dar dau
giau, todėl mėnuo baigtas su 
$360 nuostoliu. (Mat, išmo
kėta valdybai 1967 m. atly
ginimo $1,800). Iš perskai
tytų valdybos protokolų pa
aiškėjo, kad kovo 24 d. ren
giamas banketas ilgamečiui 
draugijos vadovybės nariui 
paskutiniuoju metu jos sek
retoriui Albinui Nevietai 
pagerbti; kad keltuvui pa
statyti pigiausias pasiūly
mas yra $25.835; kad lietu
vių šeštadieninei mokyklai 
duota $25 pašalpos, o Min
kų radijui $20; kad iš revi
zijos komisijos atsisako J 
Arlauskienė.

Susirinkimo gale A. Mat- 
joška ir A. Čaplikas paragi 
no visus dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
50 metų sukakties minėjimo 
iškilmėse.

Nariams buvo išdalinta 
1967 m. apyskaita, bet ii 
tiek. Draugijos statutas sa
ko, kad viena iš visuotinio 
susirinkimo pareigų yra 
tvirtinti draugijos praeiti 
metų apyskaita ir būsimųjr 
metu sąmatą, bet šiame su 
gilinkime valdvba nė neuž
siminė apie tos apyskaito 
tvirtinimą, neatsirado n* 
vieno susirinkimo dalyvio, 
kuris būtų paklausęs, ku
riam tikslui ji išdalinta, ar 
ji bus svarstoma ir priima
ma. Gal ji šiame susirinki
me išdalinta, kad nariai su
sipažintų, o kito mėnesio su
sirinkime bus priimta? Pa
matysime.

Dar vienas dalykas. Apy
skaita 1967 metų, bet val
dyba surašyta 1968 metų. 
Jei duodama 1967 m. apy
skaita. tai reikėtų ir tu me
tu valdvbą joje surašyti, ne? 
juk tai jos, o ne siu metu 
valdybos darbu vaisius, už 
kuriuos ji atsakinga.

Paliko $11,250 gryno pelno

į ma $272,480,33, kilnojama- ““ “ r*° 22 d. priėmime Wa-
1 sis turtas $37.430.44 ir gry- sa.™ dalbe'‘.U shingtona gimtadienio pro-

• • • • i SI lt V. T31 buvo į OI* 0*11 Jipirm __
nais pinigais buvo $69,/09. , R - , * * įRll.td ,laikas ~
84 (1966 m. gruodžio 31 d. Kaziuko mugę. Kun, 12:30 vai. Susirenkama gu
buvo 855,742). Skolų drau 
gija neturi.

Pernai mirė 30 narių, o 
1966 m —37. Taigi pemaii

i jau nebe už kalnų..
Bendrai sueigai gražiai 

vadovavo ps. inž. R. Brič-
< kus.

Po sueigos G. Bačiulienės.toji draugija ir dau-;D visus suei
giau pelno turėjo n-mažiau. . suei
jos narių temire. žodžiu, tai k
buvo laimingi meta,. I kep(u medauninku kity

atneštais pyragais.
Sueiga giažiai pavyko.

parodydama darnų skautų 
susiklausymą ir organizoci- 
jos pajėgumą. Gausus sve-

. z, v - m • . . čių atsilankymas parodo,nes Garbes Teismas -pn-ikaųd visuomenė suplauta ir 
mmiuKasV. Sidzikauskas ir. įvertina skautų

jos ir jos vadovų darbą jau

JAV LB Garbės Teismo 
sprendimas

Jungtinių Amerikos Vals
tybių Lietuvių Bendruome

teisėjai J. Šlepetys ir Br. 
Nemickas, — išžiūrėję Ire
nos D. Treinienės prašymą 
dėl Lietuvių Bendruomenės 
Bostono skyriaus pirminin
ko veiksmu ir skundą prieš! 
Beatričę Kerbelienę, savo į 
1968 metų sausio 23 dienosi 
posėdyje nutarė:

nimo tarpe.
Ant. Bačiulio iniciatyva 

sueigoje dalyvavę svečiai 
suaukojo skautams apie 80

K. Nenortas

1. Lietuvių Bendruome
nės Bostono Kultūros Klu
bas yra Lietuvių Bendruo
menės kultūrinės veiklos ap

Keltuvui jau sudėta per 
5,000 dolerių

bematūros (State House) 
443 kambaiy.

Pageidaujama, kas susi
rinktų didesnis būrys, kad 
neatrodytų, jog mes nė pa
kvietimu, nė iškilmėmis ne
sidomime.

LB Bostono Lietuvių 

Kultūros Klubo susirinkimas

Bostono Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Klubo 
susirinkimas įvyks šeštadie
nį, vasario 24 d. 7:30 vai. 
vakaro Tarptautinio Insti
tuto patalpose, 287 Com- 
monwealth Avė.. Bostone.

Šio susirinkimo paskaiti
ninku pakviestas rašytojas 
Paulius Jurkus, kuris skai
tys paskaitą, tema ''Formos 
problema dabarties lietuvių 
literatūroje“.

Po paskaitos laisvos dis
kusijos prie kavutės.

Maloniai kviečiame gau-
Kaip žinome, So. Bostono i šiai dalyvauti.

vj savo buvusiam vadui 
James W. Kenty pagerbti. 
Pradžia'5:30 vai. vak.

Bilietus iš anksto galima 
gauti iš St. Janeliūno (404 
K St., So. Bostone, telefonas 
269-1730).

Rengėjų vardu
-* S. Janeliūnas

Išvyksta į Hawaju*

Aldona Adomonienė ir 
Albina Rudžiūnienė Tras- 
Atlantic Service Bostono 
kelionių įstaigos reikalais 
išvyksta į Kaliforniją ir Ha- 
wajus.

Linkime malonių Įspū
džiu.

BIRŽELIO 3 d. (registracija iki 1968 m. balandžio 25 d.) 

LIEPOS 10 d. (registracija iki 1968 m. gegužės 29 d.) 

LIEPOS 31 d. (registracija iki 1968 m. birželio 21 d.)

KAINA $ 820.-

Kelionė lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai, 
dvi dienos Kopenhagoje.

Grupių dydis ribotas — REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broad way 
South Boston, Mass. (12127 
Telefonas: 268-8764

BUVO $4» DABAR TIK $2

raiška :
Lietuvių Piliečių Dr-ja su
manė įrengti keltuvą (ele-l

2. Jungtiniu 
Valstybių Lietuvių Bendruo-Į 
menes Bostono Apylinkes j -

. vatorių), nes šiais laikais 4
men os- auk^tu viešiems reikalams'

B. Kerbelienė,

LB Kultūros Klubo pirm.

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
.Vaistai, kurie buvo ilgai lau-į galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

.lamu nuo reumatizmo, rankų,; iz * • i - » t v • j m •Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 

j organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
! Lietuva ir kt.

Kitos tokios knygos neturime.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
! skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

.Pinigus siųskite:
KEL EIVI S 

636 Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gau*4 pagalbą.

1

tojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
t įsiusime vaistu išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North hUu, P.O. Bos 9112 
\<«warl( 4 N»w JerMCv

Apylinke
pirmininko veiksmai, liečia’ „„„ x .
Lietuviu Bendraomenės .,.196! m' tamjeikalm pra 
Kultūros Klubo reikalus, v-! įetaS .,esų .tel?imo V5JJu.s. PARENGIMŲ KALENDORIUS 
ra teisėti • i ^emaza nanų jau paaukojo

9 i™ n 1 stam^ias suųias. Tuo būdu Kovo 8-10 dienomis jau-,
.tada!PJ S,3’000’ *0® •
beiieng nesvai-st-rtina, ' š*g~S ' i

Graži skautų sueiga

sieiti. Bostono Dievo karalystes 
žinios

TEMA:
KĄ BIBLIJA KALBA APIE 1 
PAVEIKSLUS IR STABUS į

(Tesinvs) t
DIEVO KARALYSTĖ...

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIU

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris so puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.06.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SI A—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithaanian Allianee of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

! sąskaitoje yra jau $5.681.62. 
Paskutinieji į keltuvo fon- Kovo 10 d. skautu ren-!

dą įmokėjo Marija ir Jurgis giama Kaziuko mugė So.* Naujasis Testamentas nebuvo 
Jurėnai, įnešę $60. Vincas Bostono Lietuvių Piliečių duotas pasauliui nė nusidėjėliam

- - — . , Dmmln;™.-. : TV irt c solėip * 'r .Tame nėra siūloma viltis at-es turėjo čia savo tuntų Pupelaięs pne jau> seniaup, Dr jos saleje.* * į versti pasaulį pirma, negu Kris.
bendra sueiga. Sueiga buvo j neštųjų $o0 dar pridėjo $50, į m . . J tus sugrįš paimti savo sužiedo-

Sekmadienį, vasario 11 
L, Bostono skautai ir skau-

sušaukta Lietuvos nepri- kad tuo būdu
klausomybės atkūrimo ir j $100 ir jų pavardės būtų į-

SUSldarytų Kovo 17 d. 3 vai. popiet tinę. Jo sugrįžimo tikslas yra 
lės būtu i- 'Jordan Hali salėje smuiki-1 Diev0 Karalyste, dėl ku-

Lietuvių Skautų Sąjungos! rašytos atmintinėje lentoje.! ninko Iz. Vasyliūno lietuvis-, Rius JerneistkOK’’TeateiniT°t’avo
veiklos 50-ties metų sukak-į Draugijos maršalka Juo-i kos muzikos koncertas. karalystė. Tebūnie tavo valia

: zas ir Petronė Markelioniai į * * * kaip danguje, taip ir žemėje“.
Kovo 30-31 d. Bostonoi Ap-^las PoviTas savo antrame 

j . lA - . m — • i laiške Timotiejui (3:16.<) sako:!
toniškiams, būtent. Stasiui! m- proga keltuvo fondui )- Skaučių Židinio meno paro-p-visas Dievo įkvėptas Raštas j 

mokėjo antrą penktešimti- da Lietuvių Tautinės S-gos į yra naudingas mokinti, sudraus- 
nę. Jų žentai su žmonomis— namuose. £ L a?Lk.lėtl, .t5isy?^’e'
J. ir M. Puzinai ir J. ir S.

’iai paminėti
Sueigos metu dviem bos-į savo vedybinio gyvenimo 50

Griežei-Jurgelevičiui ir inž. 
Jonui Mikalauskui, buvo į- 
teikti ordinai Už nuopelnus 
su rėmėjo kaspinu. Ordinus 
iteikė inž. dr. J. Gimbutas.

Kaip Lietuvai daug nusi
pelnę ir remia skautų veik
lą, buvo atžymėti: poetas- 
dramaturgas Stasys Santva
ras, Lietuvių Bendruomenės

Mockai taip pat paaukojo 
po $50. Tiek pat įnešė ir 
Vending Cigarette Co.

Jonas Owirka, įnešęs net 
$500, pasakė: "Jeigu kas 
duos daugiau kaip aš, visa
da su juo susilyginsiu“. O-

Tarvbos pirmininkas Juozas^ wirkos nepralenkė, bet su
v • • • a « — —« I - - - a. k.'A. _ —   ■ >'  

Tai So. Bostono Lietuviu 
Piliečiu Dr-jos 1967 m. pel- 
ras. Viso labo draugija tu
rėjo $119,945.57 pajamų 
(1966 m. — $115,271) , iš 
kuriu didžiausia suma —
$99.000 —tenka barui, ant
roje vietoje yra salių nuoma 
—$4,768. Atskaičius už pre
kes sumokėtus $43,547.19. 
liko bruto pelno $76.398.38 
(1966 m. — $74.309).

Aišku, buvo ir kitų išlai
du, iš jų didžiausios tarnau
toju algos — $26,696, mo
kesčiai — $11,696. orkest
ras — $4,466. kuras ir švie
sa — $4,211 ir kt. Valdybai 
atlyginimas už 1966 metus 
$2,025, nariu laidotuvėms—
$1,970, policijai — $1.468. 
aukų — $1,836 ir tt. Viso 
labo išlaidų $65,147.84 
(1966 m. — $63,337.81).
Tuo būdu giyno pelno liko čia vasara. 
$11.250.54 (1966 m. jo būta 
$10.972).

Draugijos turtas 1967 m. 
gruodžio 31 d. — $379,620.

Kapočius, visuomenininkas- 
redaktorius Jackus Sonda ir 
Skautu Aido administrato
rius Kazys Šimėnas.

Jonui Adomoniui suteik
tas tunto Garbės rėmėjo var
das.

Tunto kapelionas s. kun. 
J. Klimas pašventino Skau
dų Tėvų Komiteto pirminin
ko ps. St. Baltušio pagamin
tą ir skautams padovanotą 
gražią koplytėlę.

Sueigai buvo nemažai 
ruoštasi. Bendras skautų ir 
skaučių darnus deklamaci
jos ir dainos montažas gra
žiai skambėjo. Vienodos ir 
tvarkingos uniformos gra
žiai derinosi prie besišyp
sančių veidu. Skautų tuntas 
sueigoje dalyvavo savo tra
dicinėje pilnoje uniformoje, 
kuriose iuos matysite ir Ju
biliejinėje stovykloje Mi
chigano valstijoje ateinan-

juo susilygino Stasė ir Ka
zys Tamošaičiai, paaukoję 
taip pat $500.

Brangūs draugijos nariai 
ir narės! Keltuvo vajus ne
pasibaigė. Jis tęsiamas, kol 
visi bendromis jėgomis kel
tuvą pastatysime. Tas dar
bas nebus sunkus, jei visi 
nors po truputį prie jo prisi
dėsime. Norintieji keltuvo 
fondą paremti informacijų 
prašomi kreiptis į valdybos 
narius arba reikalų vedėją 
S. K. Griganavičių. telefonu 
AN 8-9058.

Elevatoriaus statyba nu
matyta atiduoti Consolida
ted Elevator Co., vienai iš 4 
varžovų. Keltuvas bus pa
statytas per 30 savaičių su
tartį pasirašius.

S. Griganaviėius

♦ ♦ t
Balandžio 21 d. So. Bos

tono aukšt. mokykloj (Tho
mas Park) Bostono Lietuvių 
Tautinių šokių Sambūrio
parengimas.

• ♦ ♦
Balandžio 26 d. 8:30 vai. 

vak. Jordan Hali Pabaltie
čių Draugijos koncertas.

• • •
Balandžio 28 d. So. Bos

tono Lietuviu Pil. Dr-jos sa
lėje, III aukšte, Minkų radi
jo talentų popietė ir N. Ang
lijos gražuolės balius.♦ ♦ ♦

Gegužės 5 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

PERKA PINIGUS

Perka tietaviškus. latviškas 
ir estiškas metalinius pinigas.

Pasiiiymas siųsti:
A. M. Gaputis 
P.O.Box 1

Rranswick, Maine 04011.
(9)

61. Namai ir žemė vertina- čių tunto eiles.

Mes atstovaujame organi
zuotam terorui. Mes nepri* 

Astuonios mergaitės da-Į pažįstame pasigailėjimo, 
vė skautės ir dešimt paukš-' Derifaifcia,
tytės įžodį, tuo papildvda- pirmasis baisiorioe komonia- 
mos jau taip nemažas skau- tų slaptosios policijos

viršininkas

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudingai

kad Dievo žmogus būtu tobu 
las. tinkamas kiekvienam geram 
darbui?*

Taifi Biblija arba visas šven- i 
tasis Raštas, susidedantis iš Se- i 
nojo ir Naujojo Testamento, yra i 
Dievo įstatymo knyj?a. 1

.Jokia kita knyga nikad nebu
vo taip savo draugų mylima, J 
kaip Biblija. Milionai žmonių 
atvirai liudijo apie savo meilę 
ir darbais parodė savo tikėjimą 
i ją. ir daugelis mirė gindamas 
ją. Iš jos kaip iš saulės šviečia 
taip daug geros įtakos, kiek nie
kad neišėjo nė iš jokios kitos 
knygos. Pastebėtina, kad nėra 
lokių išimčių, kurie tik laikosi 
jos patarimų ir nurodymų, tie 
rreit apsišviečia. nugali ir at
meta daug blogų įpročiu ir pa- 
ddaro teisingais, ramiais, rim
tais, blaiviais, meilingais, pa
tenkintais ir laimingais žmonė 
mis.

Ji yra Gyvojo Dievo žodis
“Nors Biblija parašyta dauge- 

’io pranašu labai skirtingais lai
kais ir skirtingose apystovose. 
vienok ii nėra vien paprastuoju 
moraliniu prjarimu, išminties 
išsireiškimu ir suraminimo žo
džiu rinkiniu. Ji yra daugiau nei 
tokia: Ji aiškiai, moksliškai rr 
tvarkingai atpasakoja šio pa. 
šaulio blogybių priežastis, bei 
vienatinius prieš jas vaistus ir 
ių galutines pasekmes, kokias 
numato Dieviškoji išmintis, ku
ri jau žinojo to plano pabaigą 
pirmiau, negu jį pradėjo. Ji taip
gi pažymi Dievo žmonių kelią, 
palaikydama ir sustiprindama 
juos tais didžiais ir brangiais 
nažadais, kurie turės išsipildy
ti, kai jiems ateis laikas. “

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalauki

te spaudos veltai šiuo adresu:
Lithuanian BiMe Stadents 
212 East 3rd Street 
Spring Valley, III. 61362

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* labo* daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

N.L. dabar pradeda duoti ptanesimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, USaDe—Montreal, Canada.

Kai
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BOSTONO LIETUVIAI IŠTVERS

Vliko vicepirmininkas dr.! 
Bronius Nemickas, Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo 50 metų sukakties minė
jime savo kalba baigdamas, 
linkėjo sustiprinti savo ryž
tą kovoti dėl Lietuvos lais
vės ir sugebėti išvengti prie
šų mums spendžiamų ža
bangų. Bostoniečių tos die
nos minėjimas Įrodė, kad jie 
yr atam pasiruošę.

Komitetas, kuris tos su
kakties minėjimu rūpinosi, 
siekė dviejų tikslų: išgar
sinti tą sukakti amerikiečių 
tarpe ir į jos minėjimą su
traukti kuo daugiau savo 
tautiečių. Tos pastangos, jei 
re visiškai, tai žymia dalimi 
pavyko.

Gubernatoriaus, majoro 
proklamacijos, Mass. parla
mento rezoliucija, paties 
majoro dalyvavimas Lietu
vos vėliavą iškeliant prie sa
vivaldybės rūmų. visas pus
valandis lietuviškos progra

mos televizijos 4 kanale, 
mūsų mer. . si,atidos ir ki
tokių (iai; kų paroda Jordan 
Mareli bendrovės lange, il
gi turiningi straipsniai vie
tos laikraščiuose, šimtai pa
kvietimų Įstatymų leidėjam, 
redaktoriams, radijo ir tele
vizijos atstovam. —visa tai 
mūsų šventę turėjo išgarsin
ti daug daugiau negu kitais 
m( tais.. T nsj; bė, ir šiemet 
nepavyko iki šiol pralaužti 
vadinamųjų didžiųjų laik
raščiu redakcijų durų. bet 
jos buvo stipriai puolamos. 
Patyrimo Įgiję, tikime atei
ty turėti ir čia didesnės sėk
mės.

Primii tina, kad Atstovų 
rūmu pirm. John s McCor
mack radijui Įkalbėjo kelių 

inučių i ms labai palan
kią kali ą kui ioje jis paža
de '■ liau i emti, kiek tik 
gali, ka 1 mūsų troškimas 
laisvos Lietuvos kuo grei
čiau ’-'kū' ytų. Panašia te

legrama jis pasveikino ir Į 
minėjimo dalyvius. Be jo. 
telegrama sveikino Mass. 
gubernatorius John Volpe, 
Mass. atstovų rūmų pirmi
ninkas Quin atvyko i minė
jimą ir tarė šiltą žodi.

Paprastai paskutiniaisiais 
metais Į Vasario 16 d. minė-1 

■ jimus besusirinkdavo apie 
300-400 dalyvių, todėl kai 
kam buvo nemažos baimės, 
kai komitetas nutarė šiemet j 
minėjimą rengti ne Įprasti
nėje vietoje, bet miesto vi
dury. didelėj ir gražioj John 
Hancock salėje. Kas bus. 
jei salė bus pustuštė? Kaip 
tada pasirodysime svečiams 
amerikiečiams? Bet ta bai
mė buvusi be pagrindo: Į 
minėjimą susirinko apie 
1,000 Bostono lietuvių.

Graži salė. labai gražios 
prasmingos dailininko V. 
Vizgirdos dekoracijos i'.- sce
nos apšvietimas visiems tei
kė nepaprasto Įspūdžio, visi 
jautėsi esą retos šventės da- 
lyviai.

Prieš uždangai pakylant. 
Vytenis Vasyliūnas vargo
nais pagrojo M. K. Čiurlio
nio preliudus ii’ tuo būdu 
Įvedė dalvvius i tolimesnę 
programą.

Minėjimą pradėjo komi
teto pirmininkas Juozas Ka

počius kelių minučių turi
ninga kalba. St. Dariaus 
postui Įnešus vėliavas (kitų 
organizacijų vėliavos jau 
stovėjo scenoje h sugiedo
jus JAV ir Lietuvos himnus.! 
kun. A. Baltrašūnui sukal
bėjus maldą ir sugiedojus 
”Tėve mūsų”, pagerbus už 
laisvę žuvusiuosius, sveikino Į 
Lietuvos garbės konsulas A. 
O. Shallna. Ji pakeitė Vli
ko vicepirmininkas dr. Br. 
Nemickas. trumpiau kalbė
jęs angliškai ir kiek ilgiau 
lietuviškai. Angliškoji dalis 
buvo informacinė, o lietu
viškoje dalyje jis palietė 
Lietuvos valstybingumo. Va
sario 16 d. akto reikšmę ir 
mūsų pareigas savo tautai.

Minėjime .5 uvo numaty
tas ir AtAovų rūmų pirmi-, 
rinkos John MeCormacko' 
pagerbimas už io nepapras-Į 
tą palankumą mums. Komi-j 
tetas nutarė Įteikti jam su' 
atitinkama Įrašu puošnią j 
Pauliaus Augiaus grafikos 
knygą. Pats John McCor
mack negalėjo dalyvauti, 
todėl jam atstovavo jo sū
nėnas Euvrard McCormack. 
ku is yra ved s Ketu aite.' 
Jis priėmė dovaną ir tarė 
padėkos žodi. Dovaną Įtei
kė pirm. J. Kapočius ir Skir- 
rr.a Makaitvtė.

Gražiai pasveikino ukrai-’ 
niečių vaidu Orest Szczud-i 
lak, latvių — inž. Ludwig! 
Reiters ir estų — Sven Roo- 
sild ir jau minėtas Mass. sei
melio pirm. Quinn.

Sugiedojus "Lietuviais e- 
same mes gimę“, buvo 15 į 
minučių pertrauka, kurios į 
metu rinkta aukos. Po per-’ 
traukos sekė meninė dalis. •

Ji buvo nepaprasta, nes' 
dalyvavo net 3 dideli sam-> 
būriai: šv. Petro parapijos, 
choras, sudainavęs (be jau 
anksčiau minėtųjų) 3 (lai-į 
nas. Melroses simfoninis or-j 
kęsti as (abiem vadovavo 
muz. J. Kačinskas), sugro
jęs M. K. Čiurlionio simfo
nini kūrini "Miške”, ir Onos 
Ivaškienės vadovaujamas Į 
Tautinių šokių sambūris, • 
pašokęs 3 šokius, jų tarpe 
pirmą kartą Bostone Rezgi-i 
nėlę. šokius palydėjo piani
nu Aldona Dabrilaitė ir 
smuiku Edvardas Budreika. 
Komiteto pirm. J. Kapočiui 
padėkojus visiems, kurie 
prisidėjo prie šio minėjimo, 
iškilmė baigėsi vėl Vytenio 
vasvliūno vargonų garsais, 
išlydėjusiais dalyvius.

Minėjime dalyvavo ir bū- 
ivs latvių. Daugiau negu 
paprastai buvo ir amerikie

čių. Buvo atvykęs ir Leba- 
nono konsulas.

Lėšų telkimo komisijos 
pirm. inž. Č. Mickūnas pra
nešė, kad dar negalutiniu 
apskaičiavimu surinkta per! 
$4.000. pažymėdamas, kad 
šiemet inžinieriai sudėjo 
$1,000. o Ona IVaškienė au-i 
ko jo $1,125 (iš tos sumosi 
S 1.000 Lietuvių Fondui). į 
Čia reikia dar pridėti sanda-; 
liečiu aukas, kurių jau su
rinkta $420 ir kurias jie be
tarpiškai pasiųs Altui. Tai-! 
gi viso labo šia proga bus 
sudėta gal net per $5.000 
doleriu. Kitais metais ta su-l 
ma būdavo keleriopai ma
žesnė.

i
Visi dalyviai gavo veltui i 

minėjimo programą su iš-Į 
samia dr. A. Budreckio pa-i 
ruošta Lietuvos istorijos 
chronologija. Programą pa
ruošė S. Santvaras. Minėji- 
mas prasidėjo ir baigėsi lai- 

: ku. Tuo rūpinosi sceninės 
programos vadovas A. Gus- 

i taitis.
Minėjimui pasikeisdami 

Į vadovavo J. Kapočius ir Al
gis Martišauskas, jaunosios 
kaitos atstovas.

Amerikiečius ir mūsų 
kaimyninių tautų svečius 

į pristatinėjo adv. J. Gri- 
galus.. Jis apibūdino ir J.

McCormacką.
Scenos apšvietimą tvarkė

filmų menininkas Romas 
Šležas.

J. V-gas

SLA trijų kuopų 
susirinkimas

SLA 175, 359 ir 371 kuo
pų susirinkimas šaukiamas 
kovo 3 d. 2 vai. popiet V. 
Anestų namuose (8 May- 
hew St., Dorchestery >.

Darbotvarkėj: SLA Vyk
domosios Tarybos rinkimai, 
mokesčio užsimokėjimas ir 
kiti reikalai.

Susirinkimą šaukia 359 
kp. valdyba.

Laisvės Varpo valdyba 
pasiskirstė pareigomis

Pirm. Antanas Andriulio
nis, vicepirm. Juozas Raš
kys ir Henrikas Čepas, sekr. 
Algirdas Zikas. ižd. Emilija 

i Grušienė, nariai Jonas Sta- 
rinskas ir Vladas Noreika.

I
Lankėsi Chicagoje

Į
Kantatos ”Kovotojai“ kū

rėjai poetas Stasys Santva
ras ir kompozitorius Julius 
Gaidelis praeitą savaitgali 
buvojo Chicagoje, kur toji 

. kantata buvo atliekama.

TRANS-ATLANTJC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ HTAH.A NAI JOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėm- ir užsienio lėktuvą 
linijoms, Kanu sutvarkanti viešbučius ir kt.. nių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ.
Per T ANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogilts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES. MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.

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.

Rašyti ar skambinti:

390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay., South Boston. Mass.

"Kur tūkstančiai taupo milionus“ 
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shaiina ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.

Turtas (Assets) virš 8132.000.000

Dabar moka

uz visų rusių taupomus pinigus

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistus, iš pūdome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pnann.

182 a W. Broadvay, tarp E ir F gatv.ų, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6020

Noo 9 vai. ryto iki 8 raL r, išskyras šventadienius ir seksu

VELTUI 

LEL Ų

NAMELIS
pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington St., Dorchester, Mass.

GE 6 1204

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ! 
KlLITRINĖ RADIJO PROGRAMA*

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
KM Bangomis 105.7 mejraciklų 
14 WK0X. I ramingnam, Mass.

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROUKTON, MASS. 02402 

Tel. JUniper 6-7209

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU !
Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies 

priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas 
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

CARE ( ODE PARDUODAMI

žemės sklypai, vieno ar pusės 

akro didumo, tarp dviejų dide

lių ežerų. Informacijų kreiptis 

nuo 9 iki 12 vai. ryto ir vakare 

nuo 9 vai. telefonu 268-9267.

i

'1

Peter Maksvytis
Carovnter A Boildor
d 9 Chnrch Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų narna ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

1

A.J.NAMAKSr j

Real Estate A Insurance :

321 County Club Rd> 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645 
ėeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

15 BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798*3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam Įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinskl

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS 

Keleivio administracijoje
Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, j jomo VanJpieštą Lietuvos 

pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį nepriklausomybės paskelbi- 

ir jo išvengti. mo akto pasirašytojo Stepo-
Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, no Kairio spalvotą portretą 

atsiuntus $3.75. 8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarmo

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston, Maso

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
Į SOUTH BOSTON, MASS.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeė
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8 2868

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

Ketvirtis < Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiui, 

tiedu ». papuoialua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

«>
J:

: Dažau ir Taisau i
Namus iš lauko ir viduje. < 
Lipdau popierius ir taisau!

viską, ką pataisyti reikia.
; Naudoju tik geriausią

medžiagą.

Čia galima gauti įvairiau- j 
šių importuotų ir vietinės C 
gamybos medžiagų ir kitų a 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijc 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 kL 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. dio 
ną. Perduodama: Vėliausių i 
pasaulinių žinių santrauka | 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mana.
Tet CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimas
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M
598 Uroadvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

N. J. ALEKNA
SU EAST BROADWAT
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 4-4144 

Benjamin Moore Dažai
Popiertm Sienoms 

Stiklas Langams
Visokie reikmenys narnami

Reikmenys plnmberiama
Visokie celeiieo daiktai
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