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Vietname bombarduos 
naujus taikinius

v
Bombardavimu sumažinimas taikos nepriartino. Da* 

bar bombarduos smarkiau ir naujus taikinius. Reikalinga

Per gruodi ir sausio pra- \Vashingtona iš Vietnamo 
tižioje S. Vietnamo bombai- grįžęs jungtinio štabo virši- 
davimai bu vo sumažinti, bet ninkas gen. \Vheeler. Šako
tas nė kiek nepriartino tai- ma. kad gen. VVestmoreland 
kos. apie kurią komunistai norėtų gauti dar tarpe 50 
propagandos tikslais daug

Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba š. m. vasario 3 d. pasiskirs
tė pareigomis. Iš kairės i dešinę sėdi: ALTo garbės pirm. L. šimu
tis. buv. pirm. A. .1. Budis, dabartinis pirm. E. Bartkus, I-masis 
vicepirm. dr. P. Grigaitis; stovi: vicepirm. T. Blinstrubas, ižd. 
M. Vaidyla, sekr, .1. Jasaitis, vicepirm. J. Evans, I-masis sekr. 
dr. VI. Šimaitis, fin. sekr. J. Talalas.

Baltąją dauguma neatliko 
pareigos juodųjų mažumai

Taip pasisakė prezidento sudaryta civilinėm riaušėm 

tirti patarėjų komisija, 

daugiau JAV kariuomenės.

Lietuviu Diena 
kongrese

kalba, bet taikos iš tikrųjų 
nenori. Komunistai Į bom
bardavimu sumažinimą at
sakė keliu dešimčių miestuZ *■ v ipuolimu ir svarbių JAV ka
ro stovyklų puolimu tokio
mis jėgomis, kokių iki šiol 
nebuvo matyti, tarp jų ypač 
didesnio pajėgumo ir toliau 
siekiančiomis rusų gamybos 
raketomis. Tokiai padėčiai 
esant, suprantama. kad 
JAV karo vadovybė nutarė 
bombarduoti ir tokius š. 
Vietnamo taikinius, kuriuos 
iki šiol vengė paliesti. Pir
mos žymės rodo, kad bus 
smarkiau bombarduojamas 
Haiphongo uostas ir kiti tai
kiniai net Hanojaus centre.

tų kariu. Hue karališkoji rezidencija jau beveik .marinų atkovota po daugelio aukų.

ir 100 tūkstančių karių.
Das vis pasigirsta kalbų 

apie taktinių atominių gink
lų pavartojimą, bet tas ka
ro būdas oficialiai nuneigia
mas, nenorint kelti dar di
desnio tarptautinio įtempi
mo.

So". Internacionalas 
už Lietuvos laisvę

Prašau perduoti Jūsų na
riams ir laikraščio skaityto
jams nuoširdžius sveikini
mus, kuriuos siunčiu šia at
mintina proga Socialistų In
ternacionalo vardu. Nors 
sakoma — "Netekus vilties

Karo vadas gen. VVestmo- belieka tik širdies skaus- 
reland pareiškė, kad ateity mas“, bet neturėdami vil- 
galės vaidinti didesni vaid- ties mes nebūtume galėję su
meni Pietų Vietnamo ka- kurti didįjį Socialistų Sąjū- 
riuomenė, bet būtina padi- dį, kuris pats savaime yra
dirti ir JAV karių skaičių, pakulio vilti., kaip tona V>M>| a p vie(Mme kur k„v„ja ma dėl kiekvieno colio. Kairėje JAV marinas ate-
Toki pasiūlymą atvežė 1 tautom, kanos (auna ne- w> imil (1 dešinėj kitas marinas atidžiai seka lūšneles pagal kanalą, ar nėra jose komunis-

v____________________________ priklausomybę šiame amžiu-
je, taip pat ir senoms tau
toms. kurios niekad nenu
stojo pasiryžimo ginti savo 
suverenines teises. Senosios 
ir naujosios turi vieną bend
rą dalyką — teisę tautoms

Šen. Everett M. Dirksen. res
publikonų vadas. . kuris pirmą 
kartą i senatą išrinktas 1951 m., 
pareiškė dar statysiąs savo kan 
didatūrą Chicagoje ir nepasi
trauksiąs i pensiją šios krizės, 
kuri didesnė, negu mes manome, 
metu.

apsispręsti. Mes Socialistų 
Internacionale, kreipdamie
si į savo narį — Lietuvos So
cialdemokratų Partiją, ypa
tingai šiais metais, pakarto
tinai keliame reikalavimą, 
kad Jūsų tautai taip pat bū
tų leista pasinaudoti ta tei
se.

Albert Carthy,
Gen. Sekretorius

Londonas,
1968 m. vasario 14 d.

i Jue mieste vėl iškilo 
P. Vietnamo vėliava

Sveikinam kaimynus Lietuviu protestas 
estus A. Kosyginui

Plėšikas liepė skrist 
į Havaną

ler senato ekonominiame komi
tete prispirtinai teigė, kad eko
nominė padėtis reikalauja pe- 
kelti mokesčius.

Prezidentas Johnson turi 
sudaręs specialią komisiją, 
kuriai buvo pavesta išnagri
nėti civilinių riaušių priežas
tis ir numatyti priemones 
joms ateity išvengti.

Tą komisiją sudarė Illi- 
ois gubernatorius Kerner 
(pirm.), Ne\v Yorko majo
ras Lindsay. šen. Hf.rris, 
šen. Brooke, plieno pramo
nės unijos pirm. Abel ir dar 
6 kiti asmenys.

Tos komisijos nutarimas 
bus oficialiai paskelbtas ko
vo pradžioje, bet jau žino
ma, kad. jos nuomone, pra
eitos vasaros riaušių pagrin
dinė priežastis buvo baltųjų 
daugumos neištesėjimas dėl 
iš anksto sudarytos nepalan
kios nuomonės ir apsileidi
mo teisingai elgtis su juodų
jų mažuma.

Komisijos nuomone, bal
tųjų visuomenė turi pradėti 
reformas. turi kovoti su 
prietarais, apsileidimu ir 
negru problemų ignoravi
mu. Savo pasiūlvmu sąrašą, 
kaip minėta, komisija žada 
paskelbti kitą savaitę.

Vasario 20 d. Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo 50 m. su
kaktis buvo iškilmingai pa
minėta JAV senate ir atsto
vu rūmuose. .Senate pami
nėjimui vadovavo senato
rius Dodd, o atstovų rūmuo
se kongresmanas Murphy iš 
Chicagos. Pasakyta daug 
gražių kalbų. Į minėjimą bu
vo nuvvkęs ir naujasis Alto 
pirm. inž. E. Bartkus.

Vliko pirmininkas 
.krenda į Aziją

Vliko pirm. dr. J. K. Va
liūnas vasario 27 d. išskren
da i Azijos kraštus ir Aust
raliją. kur aplankys Įvairių 
kraštų vyriausybes ir jas pa
informuos apie Lietuvos rei
kalus. Jis aplankys Pietų 
Korėją, Filipinus, Malaizi
ją. Thailandą, Indiją. Aust
raliją, Persiją. Turkiją ir 
per Europą grįš namo. Ke
lionėje žada išbūti 5 savai
tes. Australijoje jis aplan
kys ir lietuvių kolonijas.

Sprogdino sovietų 
ambasadą

Arkiv. Makario vėl per
rinktas Kipro prezidentu.

John H. Crooker. naujas Civili
nės aeronautikos tarnybos pir
mininkas.

Lietuvos nepriklausomy- Vasario 22 d. iš Chicagos
atstatant nepriklausomą Lie- į bės 50-ties metų sukakties Į Miami skridęs lėktuvas 
tuvos valstybę, po kelių die-j proga, 1968 m. vasario 16 vieno keleivio, Įlipusio Tam- 
nų, tai yra 1918 m. vasario' dieną D. Britanijos Lietuvių P°Je’ ginklu grasinant buvo 
24 d., tą padarė ir estai. Į Sąjungos delegacija įteikė priverstas pasukti Į Kubą.

Šiandien ir Estija yra lo Sovietu ambasadoje Londo- Y^ilTOtojas, pel radiją susi- 
----------- --- k-. ne įe5t0 la,Jlta adretuo. žinojęs su savo vadovybe,

t. sovietu min. pirm. A. Ko- !'ak-vn,a "^.priešinti,

„ginui. Laiške yr. iivar- Havanoje tas keleivis pa- 
.. . o . o • • isiliko. o lėktuvas su kitaisdcnt. Sovietų Sąjungos nu..- ke|ejvjais 3 va,andu su. 
kaitimai Lietuvos atžvilgiu__-x_ ;

Lietuviams pasiskelbus

Hue tvirtovėje. Vietnamo 
senovės karalių rezidenci
joj. Įsitvirtinę komunistai j 
gana ilgai priešinosi. Šios 
tvirtovės sienos yra nepa
prasto storumo, tai čia jiem 
buvo patogi vieta gintis. 
Bet pagaliau amerikiečių 
didieji bombonešiai sumalė

storiausias sienas, o na- 
bombos išdegino ir

paties priešo pavergta, bet 
estų laisvės dvasia, jų pasi
ryžimas dėl savo krašto lais
vės kovoti ligi laimėjimo y- 
ra nesunaikinama jėga.

Ju 50 metų nepriklauso
mybės paskelbimo sukak
ties proga ir mes jungiame 
savo nuoširdžiausius linkėji
mus laimėti kovą dėl laisvės 
ir atstatyti vėl demokratinę 
Estiją.

Lai gyvuoja laisva Estija! 
Elagu vaba Eesti!

Sovietų kalinių 
bado streikai

Yakaių spaudos atstovai 
iš Maskvos praneša, kad po- 

palmo bombos išdegino ir litiniai kaliniai keliose dar- 
visa kita. kas buvo likę. Da- bo stovyklose ir kalėjimuo- 
bar šioje tvirtojeje jau is-! se. reikalaudami geresnių! 
kelta Pietų Vietnamo vėlia-Į sąlygų, paskelbė bado strei- 
va ir centre palaužtas pas- ką. Sakoma, kad streikuoja 

Iždo sekretorius Henry H. Fow. kutini s pasipriešinimas. į 260 kalinių, jų tarpe rašyto-

ir

ir reikalaujama, kad Sovie
tų Sąjunga tuoj pat ati
trauktų savo kariuomenę ir 
okupacinę valdžią iš Lietu-1
vos teritorijos.............................:
....Ambasados sekretorius, 
priėmęs laišką, pažadėjo jį 
perduoti pačiam ambasado
riui, kad šis toliau persiųstų 
į Maskvą.

Laiško įteikimą stebėjo 
anglų spaudos atstovai ir fo
tografai.

Panamos kanale 
nuskendo laivas

grįžo i Miami.
Tas lėktuvo piratas, kaip

FBI paskelbė, esąs nusikal
tėlis Rhodes, kuris W. Vir
ginijoje pagrobęs $8.000 ir 
drauge anglies bendrovės 
pareigūno šeimą pabėgo.

Viena lėktuvo palydovių 
buvo J. Šukytė iš Chicagos. 
kuri tinkamai ramino lėktu
vo keleivius šioje kelionėje 
su kriminaliniais nuotykiais.

Maršalas Grečko
i
giriasi

Komunistai dar ginasi ki-' jas Danielis, du inžinieriai, 
niečių gyvenamam prie- 1965 m. nuteisti už slapto 
miesty, bet, tikimasi, ir ten leidinio ”Kolokol“ platini- 
bus sunaikinti. Į mą ir kiti.

Sovietų karo ministras 
maršalas Grečko. minint So- 

Panamos kanale nusken- vietijos karo jėgų 50 metų 
do japonų laivas rūdai vežti sukakti Kremliuje, pasakė, 
ir tuo būdu kuriam laikui su- kad Sovietų Sąjunga turi di- 
trukdė kitiems laivams tuo dėlę atominių raketų atsar-L
kanalu plaukti. gą. kad jos karinės pajėgos į

Tai pirmas toks atsitiki- yra sumodernintos taip, kad ' 
mas tame kanale. gali laimėti bet kokį karą, j pašto pagrobė $300.000.

Vasario 21 d. anksti rytą 
sprogo bomba prie sovietų 
ambasados Washingtone. 
Nuo to sprogimo gerokai ap
gadintas ramų fasadas, iš
byrėjo langai ne tik amba 
sados. bet ir gretimuose pa
statuose bei skersai gatvės 
esančiuose namuose. Žmo
nių aukų nebuvo.

Dėl to pats prezidentas i- 
sakė ivyki nuodugniai ištir
ti, bet nusikaltėlių kol kas 
dar nerasta.

Sovietų spauda, aišku, 
dėl to kaltina JAV vyriausy
bę. kad ii nesiėmusi atitin
kamų apsaugos priemonių 
nors buvusi sovietų Įspėta a- 
pie kažkieno planuojamą 
pasikėsinimą.

1967 m. sausio mėn 
buvo sprogdinami Jugosla 
vijos konsulatai ir ambasa 
dos New Yorke. Washingto 
ne. Chicagoje. Los Angeles 
ir Kanadoje.

1965 m. kovo 7 d. kubie
čiai sovietu ambasados rū
mu sienas \Vashingtone ap- 

i taškė rašalu.
Buvusiam W. Virginijos guher- 
natoriui W. W. Baronui ir dar 
5 kitiems iškelta byla dėl kyši
ninkavimo.

Londone plėšikai vėl iš
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50 metą praslinkus
DABAR • kovodama su šimteriopai di

desniu priešu. Lietuva jo- 
Kaip dabar antrojo pa- kios nemokamos paramos 

saulinio karo pasėkoje ku- nei ginklais nei kitomis prie- 
riasi naujos valsybės Afri- menėmis negavo, o uz viską 
koje. Azijoje ar Ramiojo turėjo mokėti savo nualinto 
vandenyno srityse, taip pa-, krašto paskutiniais ištek- 
našiai po pirmojo pasauli- bais.
nio karo Rusijos imperijos 
plotuose atsikūrė seniau bu
vusios valstybės ar tose ribo
se gyvenusios nerusų tautos 
Susitv
vai
europinės F usijos pakraš
čiuose, tarp jų — ir Lietuva 
bei kiti mūsų pabaltiečiai 
kaimvnai.

Kas kitu rašoma
DIDŽIOJO DAINININKO 

VIDUDIENIS IR 

SAULĖLYDIS

Didžiojo Lietuvos operos

Prancūzija rėmė dar taip 
pat naujai atsikūrusią Len
kiją prieš Lietuvą.

tvėrė nepriklausomos Tautų Sąjungos nutarimu, 
stvbės Sibire. Kaukaze ir' natūraliai Lietuvai priklau-

ko talentą, minties lakumą 
ir pagaliau paverčia pele
nais žmogaus pavidalą. Kai 
ji palietė ir Kiprą Petraus
ką. susigriebta: juk Į plokš- 

. teles liko Įrašyti tik keli jo
solisto Kipro Petrausko mir-, gausaus repertuaro kūriniai, 
tis. tarsi praskrendančio
juodo paukščio šešėlis, pri

o turiningo jo gyvenimo at
siminimų — beveik visai nė
ra... Dabar užsimota Lietu
voje išleisti Kipro Petrauske 

jc
paties lūpų visas menininke

vertė visus krūptelti ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Ta: kas. kad yis jau buvo su- monografija, užrašyti iš 
laukes eilios senatvės! Mes

į nės propagandos reikalui, 
kaip ir nevieno kito kūrėjo, 
gilumoj širdies nieko bend
ra su okupantu neturėjusio.

Bet ne jis vienas to susi
laukė žmogaus prievartavi
mo komunistinėje sistemoje.

Kipro gyvenimo saulė nu
sileido. bet didžiojo meni
ninko atminimas vistiek li
ko mums šviesus.

KĄ PORINA MARGERIS

Dr. A. Margeli Chiea- 
goje daug kas pažinojo, jo 
vardas žinomas ir daugeliui 
kitų lietuvių. Tai ne kažin 
koks gydytojas ir menkas 
rašytojas, nors mėgo rašyti 
dideles knygas, bet jos visos! 
labai mažos meninės vertės.

Savo gyvenimo sutemose 
jam jau 79 metai! jis 'su
sitaikė su Lietuva“, pripaži
no okupaciją, žavisi vergija 
ir todėl ne taip seniai išvyko 
i Lietuvą nuolat apsigyven-'

Jau išspausdinta ir salima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ.

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869- 
1959) metų Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 
664 psl. Kietais viršeliais —$10.00, minkštais — $8.00. Išlei
do Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmasis Chicagon atvažiavęs lietu
vis, pirmos lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos drau
gijos, statytos bažnyčios. Įsteigti laikraščiai kurių viso buvo 
121, 41 teatro draugija. 48 pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai 
ir 314 veiklesnių žmonių biografijos. Duoti dokumentuoti ka 
talikiškų. socialistinių, laisvamaniškų ir kitu organizacijų 
atlikti darbai. Įsteigtos mokyklos, skaityklos, bankai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba 
Money Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiusti:

1739 South Halsted Street. Chicago. Illinois 60608 ivistiek norėjome, kad jis 
gyventų. kad gyventų ilgai, 
net ilgiau už mus pačius... 

buvo pavesas globoti Pran- Taip. kaip norime, kad ne- 
cūzijai. ir grėsė pavojus, sibaigtų šviesūs istorijos lai

kotarpiai ar džiaugsmingos 
paskiro žmogaus gyvenimo 
dienos.. O Kipras Petraus
kas — tai Lietuvos dainos

sąs ir lietuvių gyvenamas 
Klaipėdos kraštas ir uostas

amžius. Tik. deja... Kaip 
sausio 9 d. Dirvoj Vytas 
Virsnys rašo, 1958 m. jau 
čia atskrido žinia

Bet koks didelis skirtu
mas tarp ano laikotarpio ir 
dabartinio!

Dabar laisvės siekiančios 
tautos savo nepriklausomy
bę dažnai gauna net be di
desnių kovų, Jungtinių Tau
tu organizacijos tarpininka
vimu ar taikiu susitarimu su 
buvusiais kolonistais. Jų bu
vusieji valdytojai stengiasi 
paruošti nepriklausomybę 
atgaunančioms tautoms iš 
vietinių žmonių valstybinį 
aparatą, švietimo sistemą, 
tvirtą ekonomini pagrindą, 
gausiai duoda paskolų bei 
negrąžinamų pašalpų ir 
ginklų savo sienų apsaugai 
bei vidaus tvarkai palaiky
ti. Kai kurių naujųjų valsty
bių sienas saugoja net pa
čios didžiosios valstybė ar 
Jungtinių Tautų daliniai, 
pvz., Korėjoj, Kipre, gi štai 
dėl P. Vietnamo nepriklau- 
somvbės net tūkstančiai a

kad jis dar gali atitekti Len
kijai. Tik sukilimu ir vėl 
kraujo aukomis ši sritis bu
vo net iš vakariečiu "glo
bos“ išvaduota ir Įjungta Į 
Lietuva.

"Kipro Petrausko atsimi
nimų (ne monografijos! i: 
leidimas sutriko. Petrauskas 
labai paseno, kaliais visai 

meno žydėjimo epocha, tai į praranda atminti. Ima reikš

Prancūziją, užuot ekoni- 
miniai. kaip dabar daroma, 
parėmusi naują mūsų vals
tybę. už niekad neprašytą 
Klaipėdos krašto valdymą 
pareikalavo sumokėti net 
2,339,400 iitų.gi ta suma ta
da buvo didelis Lietuvos iž
do apsunkinimas.

Kadangi prie Klaipėdos, . 
krašto buvo prikišę nagus' dziojo 
ir turtingieji anglai, tai ii 
jie pateikė Lietuvai 37.500 
litų sąskaitą...

JAV perleido Lietuvai 
Europoje po karo likusių i- 
vairių reikmenų, bet ir už 
atlaikas pareikalavo sumo-, 
kėti 82 milionus litų. Tiesa.) 
ta skola vėliau buvo išdės 
tyta 82 metams, bet ją vis

pagristas pasididžia- tis tokie senatvės keistumai, 
vimas prieš savuosius ir ki- kurie trukdo dirbti bet koki tL 
tataučius. Tai lyg mūsų pa- darbą. O atsiminimai dai 
čių garbė ir didybė. " nebaigti rašyti. Yra pavo- 

,; jaus. kad jie gali ir likti ne- 
a baigti...“Amerkos lietuviai 

daugiau pažino tik jo brolį 
Miką Petrauską, čia daug 
muzikos meno srityje veiku
sį ir nuveikusį, bet visada 

■ kalboj būdavo pabrėžiama, 
i kad tai yra Kipro, ano di-

1982 m. gegužės mėnesį 
pasiekusi straipsnio autorių 
dar kita žinia:

dainininko.
į lyg ir ta giminystė jau turė- 
tų būti labai reikšminga. 
Tad nenuostabu, kad šian
dien ir pokalbiuos dar vis 
atnaujiname Kipro atmni- 
mą. tarsi ir jį patį tuo iš mi
nusiųjų prisikeldami.

Štai Nepriklausomos Lie
tuvos redaktorius ir muzi
kos kritikas Jonas Kardelis

"Liūdna sutikti Kiprą 
brolis,} Petrauską. Jis visai susenęs, 

suvaikėjęs, ’nebeatrokuoja*. 
net artimųjų kartais nepa
žįsta...“

O 1967 
gandas:

m. pasiekęs toks

Dabar jis gyvena Vilniuj, 
parašė naują apysaką "Ma
no gimtinė". "Tiesa” vasa
rio 18 d. išspZusdino Irenos 
Litvinaitės su juo pasikal
bėjimą. Štai iš to pasikalbė
jimo ištrauka:

"Vaduotojai“ giriasi, kad 
jie myli Lietuvą, dangstosi, 
tariama patriotizmo skrais-i 
te. O iš tikrųjų jiems terū
pi, kokią naudą jie gali iš; 
Lietuvos išplėšti. Ir kuo la-į 
biau Lietuva turtėja ir gra
žėja. tuo labiau jie niršta.. 
tuo labiau jie šmeižia ir juo-

.. .idina.“— "Vaduotojai", fa- Liudnai. graudinančiai i.„i„T.. T, . i sizmo apsėsti, kata savogyvena Kipras Petrauskas.! t»-očto
...Materialiai Kipras aprū
pintas, kad geriau nė norėti

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

gimtąjį kraštą prie melo
kryžiaus. Bet tikrovės melu 
nepridengsi“.

Čia mes irgi tariame. 1 
kad tikrovės melu nepri- 

vra ta.

merikiečių ir ju sąjunginių- tiek reikėjo dalimis gražinti, t ne„ajjma Taęjau koks nk, lieja kraują ‘frontuose su Kai Lietuv0? ant,,jame i skydus, apsileidę visai /u-

k°®.unl^inials.«I?blkaIS-0 seime iškilo JAV skolose.?-' ' vaikėjęs... Matomas jis ir
JAV ekonomine parama žinimo klausima? wcialdė- "Jo balsas nuostabiai ly- ' «niaus gatvėse. Bet tai tiki dengsi. O tikrove
naujosioms valstybėms yra, mokratu atstova5 K B;,k neoaprasto švelnu- »*«»»• nebe žmogus... kad sems Margens tepasto-
t.es.og milzm.ska. Štai tok .įda vieįai pasak,ti mo g,.akst'um0. bet toks -Dabai. Ki Idė . 'i tik ia.ky«mas.s uz pa-
\lenai n 1Ja\yra P1 ap11 1 kad tokia skola Jungtinėms didelis, kad galėjo tesėti ligoninę... kad turėtų prie- 
nonai o.erių. vežamas Valstybėms yra visai negią- dramatiškiausias partijas, žiūrą. Nevaikščiotų po mies- 
mais . ’ • in T1]0 žintina. nes tų duotų ginklu. Ypatinga jo balso savybė: ta ir užmiesčius, vienus žmo-

n-U°vu?-ado ’ ‘ 5r maist0 likučių tik perga- jis buvo sudėtingas, iš kelių nes graudendamas, kitus 
ta "j Genimas į Ameriką būtų! tonu (vadinamų obertonų), gąsdindamas, trečius juo- 
a daug daugiau kaštavęs, ne- kurie sudarė harmoningą} kindamas. Yra. deja. ir to

gu jie yra verti. Tos skolos! nuostabaus grožio sąskam-j kių, iš pienburnių amžiaus, 
dar buvo užsilikę 1.237.965 i bi. Tame buvo jo grožis ir kurie nėra žavėjęsi Kipro

dinamos "atsilikusios 
tos ir naujai susikūrusios 
valstybės, kad tik ten būtu 
mažiau skurdo ir socialinės 
nelygybės.

SENIAU

Deja. seniau, ir dar ne 
taip seniai po pirmojo di
džiojo karo ir prieš pat ant
ra i i mes turėjome visai ki
tokio patyrimo.

Sovietų Rusija iš jos im
perijos atskilusių tautu ir 
nepriklausomomis pasiskel
busių valstybių ne tik nerė
mė. bet jas savo kruvinais 
dantimis kone visas vėl pra
rijo. Seno kolonisto ginklu 
buvo vėl atimta jauna nepri
klausomybė Sibrio. Kauka
zo tautoms, o Europoje su
žlugdyta ir vėliau net są
moningai komunistų sureži
suotu badu išmarinta Ukrai
na. Lietuva ir kitos Baltijos 
valstybės bei Lenkija tik di
džiausiu savo jėgų įtempimu 
apgynė savo jauną laisvę, 
bet irgi , palyginamai, neil
gam, nes prieš antrąjį didį
jį karą ar io metu ir jos bu
vo grobuonių prarytos.

Reikia pripažinti, kad 
jaunųjų valstybių laisve ne
buvo labai suinteresuoti ne 
tik Rytai, bet ir Vakarai, ve
dę dažniausiai tik savanau
dišką politiką, paremtą pel

doleriai, o dabar su procen-; galybė, ir žavumo paslaptį 
tais ji jau siekia 13.375.487 Kipras buvo šia prasme pa
dolerius. Taisri. Lietuva, už
uot sušelpta, buvo apsunkin
ta skolomis.

Bolševikų propagandistai 
dar vis mėgsta pliaupti, kad 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
valstybės, esą. atsiradusios 
tiktai Vakarų kapitalistų 
pastangomis, kaip iš tikrųjų 
jos iš ten jokios negrąžina
mos paramos ar pašalpos 
nesusilaukė.

Kodėl jos tada nebuvo 
stipriau vakariečių parem
tos, kodėl reikėjų tiek pa
stangų išsikovoti nepriklau
somybės pripažinimui ir 
keliui į kitų laisvų tautu 
šeimą?

Tai dėl to, kad Vakarų 
valstybės, gal tik su JAV 
išimtimi, vis dar buvo neda
lomos didžiosios Rusijos im
perijos šalininkės, vis dar 
viešiau ar slapčiau siekė at
statyti ten seną ar panašią 
tvarką ir tos imperijos se
nas sienas, kad tikėta, kad 
tokia Rusija bus stipri vaka
riečių atrama prieš Vokieti
ją, kad ji nukreips nuo jų 
bent dalį kylančios nacinės 
Vokietijos pavojaus. O štai. 
kaip paskutinio karo rezul- 

. tatai parodė, vakariečių iš-

saulinis unikumas, ypač. kad 
turėjo nepaprasto platumo, 
jėgos ir ištvermės, o taipgi! 
ir skalės
bas.

platumo laisvas ri-

"Nenuostabu, kad 
vos opera iškart atsistojo 
ant tvirtų menišku pagrin
du. atsirėmusi, būtent, Į 
Kipro meniškosios galios 
autoritetą.“

Tai buvo didžiojo daini
ninko pats vidudienis—pats

talento spindėjimu, 
tik — žiūrėk, koks

Jiems 
tas se-

vergėjo skverno, kad, kaip 
mus pasiekia žinios, jo "raš
tai" ir jis pats net tarybinių 

Į lietuvių rašytojų ir meninin
kų tėra laikamas tik pajuo
kos dalyku. Amerikos pado
vanotu Lietuvai sukalkėju
siu nabašninku. Gaila, kad 
tos tikrovės pats Margeris 
jau nesupranta.

nis!.
Ir taip vieną dieną ši se- 

į natvės surežisuota didžiojo 
Į dainiaus tragedija baigėsi.

kad ir labai 
politi

niuose ar visuomeniniuose 
reikaluose kartais nedaug 
tenusimano, svyrinėja ar 
leidžiasi gudrių politikų iš
naudojami. Šia silpnybę tu
rėjo ir Kipras Petrauskas. 
Kaip Jonas Kardelis jau mi-

Lietu- ^.naujiena . . 
dideli menininkai

skaistusis garbės spindėji- nėtam Nepriklausomos Lie-
mas.

Bet senatvės rūdis ėda 
viską lygiai: groži, meninin-

no ar savo politiniais išskai-į augintoji Rusija paglemžė 
čiavimais. Va. paimkime tik yjgŲg Europos tautų ir net 
Lietuvos pavyzdį. Amerikos laimėjimus ir da-

Gindama savo ką tik pa- bar peiliu po gerkle grasina 
skelbtą nepriklausomybę, savo globėjoms.

Maža lietuvių tauta, iš pa
tyrimo žinodama, kad tarp
tautinėj politikoj niekad ne
buvo ir nėra artimo meilės, 
o tik rauda ir išskaičiavi
mas, ir šiandien kovoje dėl 
savo laisvės geriausiai tegali 
pasitikėti tik savo pačios 
pastangomis, savo išminti
mi. apdairumu, ištverme ir 
savo laisvės kovos kraujo 
aukomis. pasitikėjimą
savimi ypač tenka stiprinti 
šiais Laisvės Kovos Metais, 
ji sistemingai diegiant ne 
tik iaunajai, bet ir jauniau
siajai kaitai, kad jis tęstųsi 
iki nepriklausomybės atko
vojimo.

J.VUm.

tuvos numery rašo, —

"1936 metais prieš mi
nint jo 25 metų meninės 
veiklos sukaktuves, jis įsto
jo į Tautininku partijos 
Kauno skyrių. Kai minėji
mas praėjo, rašantis "Lietu
vos Žinių“ dienrastvje para
šė: Kiprui nereigėjo stotį i 
bet kokią partiją, nes jis vi
sos lietuvių tautos. Kipras, 
—labai jautrus. — po su
kaktuvinio spektaklio atbė
go į Lž redakciją ir aiškino
si verkdamas: Prikalbėjęs 
Stasys Šimkus, o pats iš par
tijos pabėgo. Aš taip nega
liu padaryti“.

Kadais buvęs savanoris, 
atėjus bolševikams vėl bu
vo jų išprievaliautas. —iš
rinktas "deputatu“ į Lietu-

LIETUVIO ŽENKLIUKAS!

PLB valdybai susitarus, 
išleistas Lietuvio ženkliu
kas: auksinis (10 karatų) ir 
sidabrinis. Pirmojo kaina 
86. antrojo —53. Platintojai 
gauna nuolaidą.

Ženkliuke raudonam fone 
vra PL Bendiuomenės ofici
aliai vartojamas stilizuotas 
Lietuvos Vytis, konkursą 
laimėjęs dail. T. Valiaus 
darbas. Jis skiriamas dėvėti 
prie drabužių.

Tam tikrą ženkliukų kie
kį gaus PLB valdyba. Pa
grindinis platintojas bus 
ženkliukų gamintojai inž. 
Edmundas Cibas ir Petras 
Navazelskis.

Ženkliukų reikalu 
ma kreiptis:

Taura* Co., Boa 724 
lington, Mass. 02099.

praso-

Is-

pranta* kad mirti dėl laisvės 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokios tauto* ne
pavergsi !“

Taip pasakė vokiečių va
dui Sachsei lietuvių valstie- 
čių sukilėlių vadas- kryžiuo* 

vos ir Maskvos ^sovietus, jo čių klasta pagautas prie Ka- 
vardas valkiotas komunisti- ’ raliaučiaus pilie*.

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUS$.

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

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

II tomas, 480 psl.
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

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

Kama buvo $6.00. dabar ....................... $2 00.

PENKTIEJI METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.
' Kaina buvo $6.00, dabar .......................  $2.00.

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

Kaina buvo $2.50, dabar ............. 75 centai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną. 

ĮSIGYKITE S1AS {DOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadvray, So. Boston, Mas*. 02127

Svazbios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kaziu Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psi., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkan. abi dalis kaina tik ...................................... $6.50

Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybės santvarkos
žai, 176 psl., Kaina.......................................................$2.00

Prof. P. PakaricHo Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt

čicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
"Laisvės mintis nemirita. į 95 puslapiai, kaina...................................................... $1.00

kryžiuoti! Kai visa tauta su- Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina.........................-........................... $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo 
287* m. iki 1*88 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik...............................................$2.00
Dan Kui tičio Magiikuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina............... $3.00
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO BAM. 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Vasario 16 šventė ; venimo metus. Iki šiol'daug 
jų kėlėsi į Floridą, kur jų(

Alto skyriaus surengtas dabar jau gana apsčiai gy-j 
vasario 18 d. Lietuvos nepri- venama, gyvai veikiama ir; 
klausomybės atstatymo pa- pristeigta net keli klubai, 
skelbimo 50 m. sukakties Bet šiuo metu yra kilęs! 
minėjimas gražiai pasisekė, nemažas susidomėjimas A-j

Įdomias kalbas pasakė rizona, nes, sakoma, ten žy- 
Vliko pirm. dr. J. K. Valiu- miai geresnė vieta reumatiz- 
nas ir kongresmanas H. J. mo, artričio ir kitų panašių! 
Rooney, gauta daug sveiki- ligų kankinamiems pensi- 
nimų, tarp jų Lietuvos atsto- ninkams.
vybės Washingtone, genera- Arizonos sostinėje Phoe- 
linio konsulo. New Yorko nix jau ir dabar nemažai lie- 
gubernatoriaus, miesto ma-i tuvių gyvena. Kai kurie jų 
joro ir kitų. j ten jau įsigijo namus, veikia

Graži buvo ir meninė da-Į lietuvių klubas. Ten įsikūru- 
lis. Oi. gražios, gražios tos. šieji yra patenkinti, nes be- 
mūsų tautos dainos, bet jos veik per ištisus metus dienos 
dar gražesnės, kai jas dai- ■ saulėtos, oras sausas/
nuoja toks dainininkas kaip 
Stasys Baras.

’ Kai Lietuva prabyla“— 
iš žodžio kūrėjų gabalėlių 
pynė — buvo išklausyta su 
visų didžiausiu pasigėrėji
mu. Nenuostabu. Juk tokie 
dailaus žodžio, meistrai, kaip 
Vincė Jonuškaitė ir Henri
kas Kačinskas moka klausy
tojus paveikti savo skaity
mu ir vaidybiniu menu. Aki
mirkomis. bet negreit už
mirštamomis, prabėgo ilgų? 
laikų mūsų tautos kova dėl 
laisvės, dėi savos valstybės. 

Parinktosios kūriniu iš-z
traukos pavaizdavo, kuo tu
rime didžiuotis, kuo džiaug
tis ir ko liūdėti.

Pats skaitvdamas tuos kū-

Į Arizoną pasiruošusi šią 
vasarą išvykti ir sena lietu-J 
vių darbininkų veikėja iri 
namų savininkė (20 Hudson 
Terr.) Daunorienė. Iš Nevv 
Yorko taip pat pasišovęs . 
Arizonoj vasaroti V. Kalve-', 
lis.

J. Vlks.

Kur gyveno lietuviai, jau
Įsikūrė kitos tautybes

Rodos dar taip neseniai'

Čia matome, kaip slidininkas Stephen Linscott apsi
verčia ore. Tokių tėra gal tik 15 ar 20 iš viso.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Mane jaudino lietuvių 
programa televizijoje

lai ir S. Stoškutei.
Vėliau buvc banketas, 

i šiame minėjime mačiau iš 
Žiūrėiau ir aš vasario 17 Hayannis atvykusius Kelei- 

Brooklyno Williamsburgo' d. 3 vai. popiet televizijos vio skaitytojus Marijoną ir 
dalyje buvo pats lietuvių j 4 kanale lietuviu programą.1 Bronių šidlus. malonu buvo 
centras, čia jų daugelis dir- Ji mane sužavėjo. Norėjau pasikalbėti su kitu Keleivio 
bo siuvyklose, čia veikė lie-į verkti iš džiaugsmo. Kokie skaitytoju Jenų Valiūnu iš
tuvių klubas, lietuvių kata
likų parapija su savo bažny
čia. buvo lietuvių vedamų

gražūs šokiai, kaip gerai aiš-1 Shrewsbury. Tai labai ma 
kino Francis Šidlauskas, I- loni šeima, gražiai išauklė- 
naNenortierėirSkirmaMa-: jusi ir išmokslinusi savo at-

rinius, neturėsi tokio gilaus į smuklių, ir aplamai, galėjai, kaitytė mūsų istoriją, audi- žalyną.
Įspūdžio, kaip juos girdėda 
mas skaitomus tokių, kaip 
minėti, aktorių. Montažas

visur girdėti lietuviškai kai- į nius, gintarą ir kitus meno į 
bant. kaip kuriame Lietuvos' kūrinius, kaip gražiai skam- 
miestelyje. į bėjo Daivos Mongirdaitės

tęsėsi apie 20 minučių, bet į Deja, nieko nėra amžina. į ir Benedikto Povilavičiaus 
ilgam paliko gilų įspūdį, y-
pač toli nuo tėvynės gyve
nant. Jutai, lyg pati tauta 
tave šauktų* į darbą.

Ir štai į tą lietuvių gyvena- J dainuojamos dainos, gaila, 
mą vietovę pradėjo veržtis j kad tik po viena jie teealė- 
negrai. portorikiečiai, ir se-Į jo dainuoti. Ona Ivaškienė 

j nieji namų ir kitokio turto i akimirkai pravirkdė kank-
Į minėjimą atsilankė ga-; savininkai paskubom viską les.. Taip norėjosi klausytis

ra daug, bet vargu 10' < visų; išpardavinėjo ir įsikūrė vie- 
New Yorke gyvenančių lie- ni AVoodhavene, kiti kitur, 
tuvių. Apgailėtina.

Lietuvos laisvė daqar 
viltingesne

Štai ištrauka iš Lietuvos žinti Lietuvos okupacijos, 
atstovo Juozo Rajecko kai- Pagrindiniai Lietuvos vada- 
bos, pasakytos Chicagoje vimo veiksniai Washingto-

Ką dovanoti ?
Jeigu yra reikalas ameri

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

Tundra Talės, Many land
vasario 18 da minint Lietu-! re pereitų metų spalio 22 d. Books leidinys paaugliam*
vos nepriklausomybės atsta- taip pat paskelbė šiuos mė
tymo paskelbimo 50 metų tus Lietuvos Laisvės Kovos 
sukaktį: ! Metais.
. ,*• • vi* •• - i „Kada pavergtųjų lietu-

šia jubiliejine pioga mu-. vju japos užčiauptos, laisvų- 
džiugesys nepilnas. Jis: * 1 1 *sų

Lietuvos okupacijos slegia
mas. Ilgą laiką siautęs Lie
tuvoje genocidas pasireiškė 
areštais, žudymais ir trėmi
mais. Jis dabartiniu metu 
kiek aprimęs, bet vėl gali 
pasikartoti. Maskvos inte
lektualai pastaromis dieno
mis viešai skelbia apie gali
mą stalinizmo grįžimą.

jų tautiečių pareiga uz juos 
kalbėti. Jų pareiga dešifmo
ti priešo vylingus siekimus 
bei skriaudas tautai ir tęsti 
jos išlaisvinimo darbą. Tai 
didinga ir dideliai garbinga 
pareiga. Tegul tos pastangos 
priartina Lietuvai laisvės 
rytą!“

pasiskaityti anglų kalba a- 
pie gyvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

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

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

„Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais

SVARBU, KAS MOKA IR 

NEMOKA SLIDINĖTI„Bet genocidas Lietuvoje 
tebesireiškia dvasine forma. 
Pakanka prisiminti sovieti
nes pastangas falsifikuoti 
Lietuvos istoriją, suniekinti 
neprikluasomos Lietuvos pe
riodą ir nudyasinti Lietuvos 
kultūrinį palikimą. Vietoj 
to lietuviui peršama sveti
ma mums rusų kalba bei 
kultūra. Okupanto stengia
masi pateisinti teritoriniai 
užgrobimai. Paniekinama 
žmogaus pagrindinės teisės 
bei laisvės, šiandieninė rea
lybė Nemuno Krašte skaus
mu ir liūdesiu slegia mus šia 
istorine proga.

„Nors ir tragiška dabarti
nė Lietuvos padėtis, bet ji 
viltingesnė, negu Nepriklau
somybės Akto paskelbimo 
metu. Lietuva tada svetur 
buvo nežinomas kraštas. Į 
jį kėsinosi visi didieji kai
mynai. šiandien Lietuva, 
nors okupuota, bet jos pri
verstina inkorporacija į So
vietų imperiją nepripažįsta
ma laisvojo pasaulio vyrau
jančių valstybių ir pirmon 
eilėn JAV. šiandien Lietu
vos vardas žinomas visame 
pasaulyje. Lietuva tebeeg
zistuoja de jure. Laisvajame 
pasaulyje tebeveikia jos 
simboliai — pasiuntinybės 
ir konsulatai. Lietuvos pro
blema tebegyva tarptautine 
prasme. Lietuva, kaip ir ki
tos Baltijos valstybės, mini
mos kaip klasiškas sovietų 
agresijos pavyzdys.

„JAV valstybės sekreto
rius p. Dean Rusk šia istori
ne proga patvirtino, kaip ir 
kitais metais, savo, šio kraš-

Tęsiant Lietuvos Laisvės 
Kovos Metų veiklą, kovo 2 
d., šeštadienį, įvyks lietuvių 
išvyka — Lietuvių Diena — 
Mohavvk slidinėjimo vieto
vėje, Corovvall, Conn.

Tarp tos dienos įvykių 
bus tautodailės paroda, lie
tuviška muzika, liet. šokių 
ir dainų programa, atsišau
kimų platinimas, slidinėji
mas nuo 9:00 vai. ryto iki 
4:30 popiet, pobūvis prie ži
dinio iki 12 vai. nakties. $3, kietais $4.

Mohawk Mountain Skil ..... . .Arpą vra BcrkshitP kalnui ,ntroductlon to modern 
/ Į Lithuanian, paraše Damb- 

riūnas, Klimas ir Sehmal-

Piima karta sutikau Jani
ną ir Petrą Mikšius, kurių 
sūnus karininkas kariauja 
Vietname, gindamas tautų 
laisvę, o antras dar tebegy
vena su tėveliais.

J. Krasinskas

VASARIO 16 LIETUVOS 
ATSTOVYBĖJE

atšlaitėse, ant Conn. Rt. 4. 
tarp Rt. 7 ir Rt. 8. 15 minu
čių i vakarus nuo Torring- 
ton, Conn.. pusvalandis ke
lio i šiaurę nuo Waterburio. 
Slidinėto jai ras didžiausią ir 
gražiausią Connecticuto sli
dinėjimo vietovę. Neslidinė- 
tojai galės pasidžiaugti gra
žiąja kelione ir gaivinančia 
vietovės gamta, bei lietuviš

ir žiūrėti dar ilgai ilgai, bet 
programai tebuvo skirta pu
sė valandos. Tai laikas pra
bėgo labai greitai.

Todėl greit susilikvidavo 
ir čia veikęs lietuvių klubas, 

susirinkimas į ir kitos ių išlaikomos įstai
gos. Po šio „tautų kilnojimo- ’

Vasario 11 d. įvyko New si“ čia paliko tik Dariaus ir?
Yorko Lietuvių Darbininkų Girėno paminklas, nors 3ve-'
Dr-jos narių gausus susirin- timųjų apsuptas, bet lietu- 
kimas, kaip retai pasitaiko, vių vis napamirštas ir lanko- į vmnr*n»7k71himnPirmininkaujanti Br. Spū- mas Lieoos mėnesį, kaip ir- 50 metų Xktį ėia minėjo- 
dienė padarė pranešimą a- visada, čia vyksta lakūną. me va?ario ,g d Minžjimui 
pie savo kartu su Akelaitie- tragiško skridimo į Lietuvą; va(jovavo Julius ^vikla ir 
ne kelionę po Kaliforniją, paminėjimas ir didvyrių pa-1 gaulutė gtoškutė> Rar0 vete. 
Po pranešimo buvo įvairių gerbimas.

LDD nariu
Gerai pavyko Lietuvos 

šventė

Lietuvos nepriklausomy-

klausimų, tarp kurių ir Va-Į 
sario 16 d. minėjimo, kurį 
ruošia ALTas. Adv. S. Brie
dis paragino visus į minėji
mą atsilankyti, juo labiau, 
kad šiemet tai 50 metų su
kaktis.

Kaip kasmet, taip ir šie-

V. K.

SLA KUOPV IR 
NARIŲ ŽINIAI

rarai atvyko su vėliavomis, 
himnus sugiedojo Meno Mė
gėjų Ratelis, kuriam vado
vauja Jonas Beinorius, a- 
komponavo Olga Keršytė. 
invokaciją sukalbėjo klebo
nas kun. Jonas Jutkevičius.

Kalbėjo kongresmanas 
Harold D. Donahue. vietinic 
laikraščio Telegram and 
Gazette redaktorius Richard

SLA 50-tas seimas nuta
rė, kad SLA Vykdomosios
Tarybos rinkimai būtų atlie- 

met nutarta suruošti margu- kami per vieną mėnesį.
cių parodėlę. Ta parodėlei; §jajs metais šie rinkimai į-. »»«,««»»v
su vaišėmis įvyks balandžio! vyks kovo mėnesį. SLA kuo-j C. Steele, kuris neseniai lan 

d. Bruco svetainėje, 86- pų valdybos kviečia kovoj kėsį Vilniuje, Lenkijoje. Ce 
mėnesio priimtiniausią die-j koslovakijoje ir kitose už

Kaip paprastai, Lietuvos 
atstovybėj Washingtone va
sario 16 d. būna iškilmingas 
priėmimas, i kurį atsilanko 
daug aukštų JAV pareigū
nų, jau neminint savų tau
tiečių.

Toks priėmimas buvo ir 
šiemet. Jame buvo atsilankę 
valstybės sekretoriaus padė
jėjo Europos reikalams pa
vaduotojas Walter Stoessel 
s« žmona, valstybės sekr. 
padėjėjo Rytų Europos rei
kalams pavaduotojas Mi- 
chael Cieplinski, Rytų Euro
pos sk. direktorius Raymund 
Lisle, buvę? valstybės pa- 
;ekretorius administracijos 
'•pikalams ambasadorius Loy
Henderson, buvęs Rytų Eu- ą;. . • yt ui Tautos aspiracijoms. lai cli*ropos direktorius Harold’ 1 '

ka draugija.

stieg, 471 psl , didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

„Lithuania land of he- 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by

Visi lytinio pakraščio lie-' Jack J. Stukas, 186 psl., kai- 
tuviai sBdinetojai ir neslidi-j VyU..U. ,he Great Grand 
netojai kviečiami ir ragina-i Duke Uthllania dr. j. g 
mi su šeimomis atvykti, pa- i Kon4iu> roota 2n
buvot, pasidžiaugt, gražią-; L vil>llai,
ja gamta ir tuo pačiuĮ pagar- minltMai, $3.00
sinti Lietuvos laisves byla

POPULAR LITHUANI. 
AN RECIPES. oarašė Inrė

♦ x • • nr x v Daužvardienė. kaina S2.50.Organizatoriai: Waterbu- 
1 io Lietuvių Jaunimo Komi- 
tetas. Neries Skaučių tuntas 
ir Panerių Skautų vietinin- 

1 kija, talkininkaujant ir re
miant Waterburio Lietuvių 
Moterų klubui, ALTo sky
riui ir LB Apylinkės skyriui.1

amerikiečių visuomenės tar
pe.

Geri

16 Jamaica Avė.. Woodha- 
ven, N.Y.

Į margučių parodėlę kas
met atsilanko gražus svečių 
būrys. Už gražiausius tauti
niais raštais išmargintus 
margučius skiriamos dova
nos. Tikimasi, kad šia pra
moga bus ir šiemet didelis 
susidomėjimas. Tokią paro
da Nevv Yorke ruošia tik 
viena Lietuvių Darbininkų 
Draugija.

Vyksta i Arizoną
Kaip didžiojo Nevv Yorko, 

taip ir Nevv Jersei lietuviai 
pensininkai ieško ramvbės 
ir ir geresnės oro atžvilgiu 
vietos, kur jie galėtų pra
leisti savo paskutinius gy-

Vedeler su žmona, Baltijos 
skyriaus viršininkas Homer 
Phelps su žmona, buvęs Bal

ną visuotinį narių susirinki-j Geležinės uždangos vietose ^jos skyriaus viršininkas
mą. iš anksto pranešdamos 
apie Vykdomosios Tarybos 
rinkimus. Visi Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje na
riai kviečiami dalyvauti 
šiuose svarbiuose rinkimuo
se.

Jis papasakojo apie sunkią Alton Jenkens ir kt.
. « ▼ r* v_  • 1 • 1 1 I- •_ V

to vyriausybės ir žmonių 
moralinę paramą Lietuvių1 Slidinėjimui nepalankiam 

erui esant, išvykos atidėjimo
Mes jam ir 

labai ir labai

žodynai
reikalu teirautis pas L. Gar- 
sienę, tel. 274-5247 ar B. i 
Žukaitę, tel. 756-3133.

delis dalykas, 
jiems esame
už tai dėkingi. Vasario 20 d 
JAV Senatas ir Atstovų rū-1 
mai taip pat paminės Lietu
vos atstatymo aukso jubilie
jų. Proklamacijas skelbia 
gubernatoriai ir majorai.
JAV viceprezidentas p. H.
H. Humphrey gruodžio 6 d. i 
ALTo delegacijai patvirtino TERORO 
JAV nusistatymą nepripa-

MsooooaaaaoaoooaaaaM

Anglų - lietuviu kalbų žo
dynas, V. Baravyko. 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina -S6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 

: naitė ir Šlapobcrskis. apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dyne*. Viliaus Peteraičio. II 
laida, daugiau Kaip 30.000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietusių kalbos
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt. yra apie 
45.000 žodžių. 990 psl. 
kaina ..................... S1?nn

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

IR

Priėmime buvo ir buvusio 
valstybės sekretoriaus John 
Foster Du] les našlė, kuri dėl 
silpnos sveikatos į priėmi
mus beveik nesilanko.

Pirmą kartą atsilankė ir 
atstovų rūmų pirmininkas 
John McCormack su žmona.

Valst vbės sekretoriaus

tenykščių žmonių būklę.
Dar kalbėjo Venclauskas 

ir adv. Mileris, miesto ma
joras Joseph Gasdin paskai
tė savo proklamaciją, o mo
kytojas Minkauskas — rezo
liucijas.

Meninėje dalyje buvo Me
no Mėgėjų Ratelio dainos, 
skautu šokiai ir Venclaus-z
kienės deklamacijos.

Aukų surinkta $900, mi-

JUK NETURITE?
Petronėlės Orintaitės 

liuotos apysakos ^Teofilė

Kražantės“. Keleivio1 nėjimas tęsėsi 2 valandas irnuo

ei-

, . .... 15 minučių. Viskas ėjo labai
administracijoje ją galite skiandžiai. Vi re|kia 
gauti už $2.00.

VERGIJO5 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
, keliolika kitų. Pažymėtina.

Dean Rusk žmona, kuri kas-į kafj Bolivijos ambasadorius
met atsilanko šia proga į prie Amerikos Valstybių Or- bolševikinio teroro sistema. 
Lietuvos atstovybę, buvo čia, ganizacijos yra vedęs lietu- tos vergų stovyklos, kuriose

Joje smulkiai aprašyt*

ir šiemet.
Iš diplomatinio korpuso

vaitę. kertėjo
Visc labo priėmime daly- broliai.

ir žuvo musų 
seserys, giminės ir

atsilankė pats dekanas Ni- vavo daugiau nei 300 asme- draugai. Knygos kaina — 
• kyti ačiū vedėjams J. Svik-Į caragvos ambasadorius ir nų. j 75 centai.



Poslapis ketvirtag KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 9, 1968 m. vasario 28 d.

š pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

LAlsKAS Iš LIETUVOS vaikai botaniko;
, nesupranta ir nieko

MASSACHUSETTS SENATO REZOLIUCIJA

KADANGI 1918 m. vasario 16 Lietuva formaliai pa
reiškė. kad esanti laisva ir nepriklausoma valstybė, ir po 
to buvo tokia pripažinta; ir

KADANGI 1940 m. birželio mėn. Sovietų Rusijos 
kariuomenė, sulaužydama tarptautines sutartis, Lietuvą 
okupavo, nuvertė Lietuvos vyriausybę ir jos vieton pasta
tė marionetinę Maskvai paklusnią vyriausybę; ir

KADANGI sovietų kontroliuojama Lietuvos vyriau
sybė, tariamų liaudies tarybų vardu, pažeidė ar visai pa
naikino lietuvių pilietines teises ir laisvę ir dalyvavo ma
siniuose ištrėmimuose lietu vų patrotų — politinio, visuo
meninio, ekonominio, kultūrinio ir įeliginio gyvenimo va
dų — tuo norėdami sistematiškai susilpninti ir sunaikin
ti Lietuvą; ir

KADANGI laisvę mylį lietuviai, dabar nešdami tiro
no jungą, iki šiol tebebrangina laisvę ir nepriklausomybę, 
kurią jų tėvai paskelbė visų lietuvių labui prieš penkias
dešimt metų. — todėl

NUTARTA: Massachusetts valstijos senatas reiškia 
gilią pagarbą visiems laisvę mylintiems lietuviams už jų 
nesiliaujančią kovą Lietuvos valstybei atstatyti, už jų at
kaklų protestą prieš Sovietų Sąjungą dėl jų gimtojo kraš
to pavergimo ir nuošidžiai linki, kad Lietuva kuo grei
čiausiai būtų išlaisvinta iš sovietų kontrolės ir atstatyta 
teisėta Lietuvos valstybė.

I kos versta knygelė "Pagie
ža. Jurgis Durnelis ir kt.“J 
visas "Atheneum Wilenski“, 
komplektas, "Vilniaus gu
bernijos archeologinis že
mėlapis“. "Vilniaus univer-

Iš Rowdenų šeimos iš Jacksonville, Ore., Pietų Vietna
me jau žuvo du sūnūs: James (kairėj) ir John (vidu
ry). o Douglas (dešinėj) dabar šaukiama ssveikatai 
patikrinti.

siteto atmintinė knyga*4.: 
monografinė apybraiža —; 
"Vilnius ir Vilniaus žemė“' 

pamokų U1* kt. i
iš jų

F

Vienas Keleivio skaityto- • neišmoksta, 
jas mums prisiuntė toki lais- i> fizikos, ir chemijos mo-
ką, kuri jis gavo iš savo gi
minės, gyvenančio Suvalki
joje :

’AIalonus svaineli!

kuojai tvirtina, kad moki
niai "Nieko nežino, nesimo
ko. tingi, paprasčiausios re
akcijos praktiškai nesugeba
atlikti...” 

i
Mes esame sveiki ir gyve-, kaip mokės, kaip mėgs, 

name dar toj pačioj vietoj, i pasakoja mokyklos lankyto- 
bet nežinome, kur gvvensi-i Jas- f-^ikos prietaisai už 
me kitais metais. (Laiškas! daryti Įstiklintose spintose 
rašytas pernai. Kel. Red.). ir net pamokoje tik iš tolo

"Netoli nuo mūsų ateina 
per laukus kasami grioviai, Į 
kuriuos deda molinius 
vamzdžius. Sako. tai žemei 
nusausinti.

"Kur užeina tie darbai, 
visus žmones varo lauk iš 
namų. Turime eiti i jų pa
skirtas vietas norime ar ne
norime. Mūsų sodybas iš
kelia. išaria, palieka tik juo
da žemelė.

"Paskirtoj vietoj nėra gy
venamųjų namų. juos rei
kia patiems statyti, o rąstu, 
lentų ir kitokios medžiagos 
sunku gauti. O iš antros pu
sės nėra ir pinigų.

"Sako. kad už sodybas su
mokės, bet dar niekam ne
mokėjo. Mūsų namelis labai 
prastas, stogas kiauras, kai 
lyja. visur vanduo bėga. sie
nose skylės, žiurkių išgrauž- 

sa-

rcdomi. Chemijos pamoko
je mokytojas kalba: "jeigu 
paimtume... idėtume i mė
gintuvėli ir pakaitintume 
spiritinės lemputės liepsno
je. tai išsiskirtu...“

Lankytojas peikia tokius 
mokytojus, kurie tik žo
džiais "ima“, žodžiais "kai
tina“, žodžiais "gauna**. Sa
ko. kad reikia mokiniams 
duoti patiems visa tai dary
ti. tik tada supras ir išmoks. 
O mokytojai atšauna visiš
kai tokiu pačiu pasiteisini
mu. kaip neretai būdavo 
prieš 5<» metu. mokykloms 
iš nieko tebesikuriant:

— Neturime prietaisų, 
kad mokytojo darbą galėtų! 
sekti visa klasė... Nepakan
ka reagentu komplektu duo-

Neseniai šiai bibliotekai 
nemaža knygų perdavę iš 
savų asmeninių bibliotekų 
profesorius P. Galaunė, ar
chitektas Vytautas Žemkal
nis ir profesorius Jonas 
Kriščiūnas.

Pastebima, kad jau kuris* 
laikas bibliotekos Lietuvoje 
turi galimvbę priimti Į savo 
lentynas visokią lituanistinę 
literatūrą, be cenzūros poli- 
tiniu-ideologiniu požiūriu. 
"Specialūs fondai“ tebėra, 
bet ir jie nebe taip griežtai 
uždari: studijų tikslais pri
einami jau daug platesniam 
naudotojų ratui. Bolševik
mečio pradžioje, iki "desta- 
linizaeijos“ ir dar kuii laiką I 

iotekos I 
buvo saugesnė vieta vertin
giems leidiniams, ypač li
tuanistiniams, išlikti.

(ELTA)

"Vyresnysis brolis“ jau ir 

čia įsitaiso

Rinkime į SLA vadovybę 
patyrusias žmones

Patariame rinkti į Susi vien i j omo Lietu’, ių Amerikoje Vyk
domąją Tarybą žinomus, patyrusius. Susivienijimo reikalus arti
mai pažįstančius ir praėjusiose nominacijose daugiausia "balsų 

• - l-lv gavusius mūsų organizacijos veikėjus. Esame Įsitikinę, kad di-
po to. asmeninės bibliotekos! džiajai mūsų šeimai — Susivienijimui bus naudingiausia, jei bus

Lampėdžiuos, Kauno prie- 
miestinėj vasarvietėj, yra 
pastatyti nauji poilsio na- 

i mai. "Tiesa** gėrisi, kad juo
se "kasmet praleidžia sa-

Povilas Dargis — prezidentas,
Stasys Gegužis — viceprezidentas.
Bronė Pivarūnienė — sekretorė,
Euphrozinė Mikužiūtė — iždininkė.
Steponas Bredes — iždo globėjas.
Josephinė Milleriūtė — iždo globėja.
Dr. Steponas Biežis — daktaras kvotėjas.

Nors trumpai peržvelkime mūsų rekomenduojamus asmenis 
ir jų veiklą.

PREZIDENTAS POVILAS DARGIS
Jis yra gimęs Lietuvoje. Atvyko i Ameriką. Į Pittsburghą. 

kaip studentas prieš Antrąjį pasaulinį Karą. -Jis Lietuvoje baigė 
Šiaulių valstybinę gimnaziją, lankė Kaune universitetą, studi
juodamas teisę. Atvykęs Į Ameriką, jis ir toliau tęsė savo mokslą 
Duųuesne universiteto teisių mokykloje. Dabar P. P. Dargis eina 

isme. Jis per eilę
Pittsburgho mieste tvarko ir veda Lietuvių radijo progra-

tos. bet mums neleidžia 
vo namelių taisyti.

"Mano kaimynas pasitai
sė savo namelio stogą. TCž’ saA*° 
tai buvo valdžios nubaustas, i 
Už nepaklausymą atėmė na
meli, bet, sako, sumokės.

"Žmonės labai susirūpi
nę, verkia, niekas nenori pa
likti savo namelių, kurtuose 
gimė, augo ne tik jie patys, 
bet dažnai ir jų tėvų tėvai. 
Šiandien mes likome varg
šai be teisių.“

Šis gl audus žmogelio laiš
kas mums akivaizdžiai liu
dija, kaip okupantas, atė
męs mūsų ūkininkų žemę. 
dabar stengiasi išrauti lie
tuvius tiesiai su šaknimis net 
iš jų gimtosios gūžtelės, pa
daryti juos tarsi klajokliais 
čigonais, ištrinti iš akių savo 
tėvų ir protėvių regimą at
minimą. o tuo pačiu ir savos 
tėvynės meilę ir tautinę są
mone.

j vo laisvalaiki, pasisemia
. . . , . . . . . i nauju jėgų apie penki tūks- atsakingas pareigas Pittsburgho apygardos teis

tl kiekvienam mokiniui... įai ilsiautojų atvyku.i metų Pittsburgho mieste tvarko ir veda Lietuvi
Kita mokvtoia 1S Kauno ■ .. . 1 - . m v r. • , ma ir kartu yra Lietuviu Tautinio kambario Pit^..„.o------------- ,siu iŠ įvairių Tarybų Sąjun- sitete pįrmįnįnkas.

1944 metais P. P. Dargiai teko pirmininkauti komisijai, kuri i

Šią rezoliuciją pasiūlė šen. Vytautas Py gaga iš VVor
cesterio ir John J. Mockley iš So. Bostono, jiems padėjo 
šen. William X. Wall iš Laurence. Atstovų rūmuose pa
naši rezoliucija priimta atstovų Michael F. Flaherty ir 
VVilliamM. Bulger (abu iš So. Bostono) rūpesčiu.

Rezoliucija vasario 14 d. buvo Įteikta gana gausiai 
lietuvių delegacijai. Oficialiame posėdyje, kurio pra
džioj Šv. Petro lietuvių parapijos klebonas kun. Antanas 
Baltrušūnas ne tik maldą sukalbėjo, bet ir pasakė labai 
gerą šitai progai kalbą.

Susirinkusius lietuvius kitame kambary pasveikino 
pats senato prezidentas Maurice A. Donahue, šen. J. 
Moakley perskaitė rezoliuciją, vėliau nusifotografuota ir 
dar pasikalbėta su jau minėtais Įstatymų leidėjais. (Šen. 
V. Pygaga nedalyvavo, nes jis tuo metu buvo išvykęs atos-

apylinkių kritikuoja moki
nių. ypač mergaičių, unifor-1 
mą. kurt "tikrai atgyveno 

amžių jau vien todėl, 
kad ji, vpač kaimo sąlygom,
nepraktiška“. (Ji iš tikrųjų 
iš esmės tebėra maždaug to
kia, kaip buvo nustatyta 
dar caro laikais miestinėse 
mokyklose, prieš 60. 70 ar 
daugiau metu).

gos vietų ...
Toliau sako: "Visasąjun

ginio kurortų projektavimo 
instituto Vilniaus filialo dar
buotojai paruošė Lampė
džių poilsio namų valgyk-

Seni mokyklų vargai

Pagausėjusias ir padidė
jusias mokyklas Lietu\ ojt 
tebevargina tos pačios prob
lemos, kokios vargino ii 
prieš... beveik 50 metų. štai 
keli paveikslėliai iš mokyk
lų. aprašyti Lietuvos moky
tojams dabar Vilniuje lei
džiamame laikraštyje (Ta- 
lybinis Mokytojas. 1968 m. 
sausio 31 d.).

Laikraščio bendradarbis, 
lankydamas mokyklą, pa
stebėjo dienyne labai daug 
dvejetukų botanikos moky
tojo lape: daugiau dvejetu
kų. negu matematikos ar 
chemijos lapuose. Mokyto
jas aiškino, kad botanika— 
sunkus mokslas. Svečias, iš
klausęs pamoką, Įsitikinu, 
kad tikrai nelengvas: pa
moką mokytojas išdėstė pui
kiai, taip, kad... "išeitų vi
sai padori paskaita aukšto
sios mokyklos studentams“. 
Bet tai buvo išdėstyta penk
iamečiam mokinukam (kaip 
pirmos klasės gimnazistam).

Uniformas kritikuojanti!>5S 
mokytoja papasakoja ir kai
me tebevyraujančias mo
kyklos lankymo sąlygas: 
"Pavyzdžiui, mokinei iki 
mokyklos keli kilometrai. 
Vaikšto pėsčia. Jei viduržie
mis — su uniforma šalta, o 
megztuko ant jos neužsi- 
vilksi — netinka. Jei lyja— 
išsileis sijonėlio klostės. Po 
paltu susiiamdo žiurstelio 
sparneliai. Pavasari ir rude
ni, kol saulėtos dienos, — 
karšta. Eina mergaitės, ran
koves atsiraitojusios“...

Bandytu mokytoja siūly
ti, kad mokiniams būtų leis
ta vartoti sportinė apranga, 
bet: "visa bėda. kad mūsų 
gaminama sportinė apranga 
labai jau negraži, vos kartą 
kitą apsirengus, išsitampo i 
visus šonus, o, be to. ir tos 
pačios trūksta*4... "Kita pro
blema — avalynė. Mokykli
nės. pritaikytos paaugliam, 
beveik iš viso nėra4*...

Prof. P. Mažylio knygos 

vieša iai bibliotekai

surengė Amerikos Lietuvių Tarybos visuotini seimą Pittsburghe. 
vieną geriausiai pavykusių. Jis ir dabar yra Amerikos Lietuvių 
Tarybos Centro Valdyboje. Būdamas ALTo direktorius, P. P. Dar
gis lankėsi keletą kartų su kitais ALTo nariais pas Amerikos 
prezidentus Harry Truman ir pas John E. Kennedy. prašydamas 
užtarimo mūsų vargstantiems broliams ir sesutėms Lietuvoje, o 

los išplėtimo brėžinius, iki! kartu prašant paremti ir mūsų visų pasiryžimą atgauti laisvę ir 
penkmečio pabaigos taip ’i n®priklausomybę mūsų gimtajam kraštui LIEil\AI.
nat iškils nartas 950 vietų' Povilas P. Dargis SLA nariu yra nuo pat savo atvykimo iš 
pat ISKUS naujas ZOU vietų Lietuvos Jis cia Pittsburghe Įkūrė 3-53 SLA kuopą ir šiuo metu 

yra SLA Vykdomojoje Taryboje ir garbingi:! eina SLA preziden
to pareigas.

VICEPREZIDENTAS STASYS GEGUŽIS

klubas ir 36 butų gyvenama- 
namas“. Atseit, atvykė

liai "iš Įvairių T. Sąjungos 
vietų*4 planingai Įsitaisinėja 
sau patogumus Lietuvos
darbo rankomis.

Naujas kalbos daktaras

Jonas Palionis, lietuvių 
kalbos katedros docentas 
Vilniaus universitete, sausio 
15 d. Vilniaus universitete 
apgynė disertaciją ir Įgijo 
filologijos daktaro laipsnį. 
Jo disertacija — monografi
ja "Lietuviu literatūrinė 
kalba XVI-XVII amžiuje“ 
neseniai išleista ir yra pa
traukusi daug dėmesio.

Disertaciją ginant, oficia
lus oponentas buvo dr. J. 
Jurginis, istorikas. Jo nuo
mone. dr. J. Palionio darbas 
svarbus ne tik kalbotyrai, 
bet ir visai lietuvių kultūros 
istorijai44.

A. Zaukai 70 metų

Jis gyvena Mahanoy City. Pa. Yra žymus visuomenininkas. 
Jis pirmininkavo Vieno Miliono Parašų susirinkimui. Tais para
šais buvo raginama Amerikos vyriausybė pripažinti Lietuvą lais
va ir nepriklausoma valstybe. Tie parašai a vo Įteikti \Vashing- 
tone prezidentui Harding. Jis taip pat pirmininkavo ir ’’Laisvės 
Varpo“ seimui Chicagoje. to Varpo, kuris buvo Įrengtas Karo 
Muziejaus bokšte Kaune. Per 40 metų iis buvo angliakasių tary
bos narys ir revizorius. Stasys Gegužis yra Sandaros centro pir. 
mininkas. ALTo direktorius, buvęs SLA prezidentas, o dabar eina 
Susivienijimo vicepirmininko pareigas.

SEKRETORĖ BERTHA PIVARŪNIENĖ
Ji yra gimusi ir augusi Amerikoje. Ji turi virš 30-ties metų 

biznio ir veiklos patyrimą. Yra baigusi aukštesniąją mokyklą ir 
lankius verslo kolegiją, daug darbo Įdėjus; ir organizavusi lietuvių 
moterų vienetus prie Lietuvių piliečių klubo. Lietuvių apskr. klu. 
bo ir Raudonojo kryžiaus. Laike praeito karo B. Pivarūnienė Įstei
gė ir vadovavo JAV bonų lietuvių skyriui, kuris pardavė už ke
letą milionų dolerių bonų. Ji Įkūrė ir pirmininkavo dviejose SLA 
moterų kuopose. B. Pivarūnienė ir visa ios šeima atsidavusiai 
dirba lietuviškus darbus. Ji ypač daug padirbėjo organizuojant 
Lietuvių Kambarį Pittsburgho universitete. Ji yra Amerikos Lie
tuvių Tarybos direktorė ir šiuo metu SLA Centro sekretorė. 

IŽDININKĖ EUPHROZINĖ MIKUŽIUTĖ
Ji yra Amerikoje gimusi lietuvaitė, baigusi Chicagos univer

siteto gamtos skyrių, gaudama mokytojos diplomą. E. Mikužiutė 
yra vedėja — manager Trademark Department. Corn Products 
bendrovių New Yorke, kuriame veda prekybos ženklu skyrių. 
Ji yra pirmininkavusi Chicagos Amerikos Lietuvių Tarybos sky
riui, o dabar yra ALTo direktorė. Per eilę metų ji buvo SLA iždo 
globėja, o dabar jo iždininkė.

iždo globėjas adv. s. bredes

daug sielos yra Įdėjęs, dirbdamas lietuvių skautams paremti. 
Jis yra parašęs ir išleidęs knyga sveikatos reikalais. Dr. S. Biežis 
savo gražiais darbais yra garbingai Įrašęs savo vardą Amerikos 
lietuvių istorijoje. Susivienijimas laiko garbe turėti dr. S. BiežĮ 
Vykdomojoje Taryboje centro daktaru kvotėju.

Kaip matome, minėti mūsų organizacijos pareigūnai yra Įta
kingi visuomenės veikėjai. Būnami SLA vadovybėje, jie pavyz
dingai tvarko draudimo reikalus, gerai prižiūri ir vena Sl-A fi
nansus. Tą yra daug kartų patvirtinę valdžios arba draudimo 
departamento revizoriai, laikas nuo laiko patikrindami Susivie
nijimo kasą, piniginę atskaitomybę, apdrauuų išmokėjimus, visas 
pajamas bei išlaidas. Jie pripažino, kad atskaitomybė vedama 
tvarkingai ir visi reikalai atliekami sąžiningai. Tuo būdu SLA 
finansai auga, stiprėja fondai, ditiėja SLA turtas, kas, be abejo, 
stiprina ir daugiau gerina Susivienijimo padėti.

Todėl mums atrodo, kad organizacijos priekyje ir toliau rei
kia turėti dabartinius Vykdomosios Taryoos narius, kuriuos ži
nome ir pažįstame iš jų darbų, kurie Įrodė, kad yra naudingi or
ganizacijai. ryžtasi ir sugeba Susivienijimą gerai tvarkyti ir jam 
tinkamai vadovauti. Mūsų siūlomi asmenys, patyrusio ir ener
gingo visuomenininko Povilo P. Dargio vadovaujami, jau yra pa
rodę savo sugebėjimus tinkamai vesti Susivienijimo reikalus. Jie 
visi Susivienijimo gerovę laiko aukščiau srovinių ir betkokių 
politinių reikalų. Tai teisnga mūsų organzacijos kryptis, nes SLA 
apjungia Įvairių politinių Įsitikinimų bei pažiūrų lietuvius.

Pirmųjų ateivių karta Įkūrė SUSIVIENIJIMĄ, vėlesnės A- 
merikos lietuvių kartos ji dar daugiau išplėtė ir išaugino į stip
rią savitarpinės pagalbos ir draudimo organizaciją. Tokiu keliu 
eina ir dabartinė SLA vadovybė, kuri ne tik rūpinasi mūsų orga
nizacijos ir jos narių gerove, bet kartu siekia išlaikyti SLA eilėse 
darnų sugyvenimą, visus traukdami i vieninga patriotini darbą 
mūsų tautos teisėm ir laisvei atgauti.

Todėl mes. žemiau pasirašiusieji, be jokios abejonės, j SLA 
Vykdomąją Tarybą kviečiame rinkti dabartinės SLA vadovybės 
narius, kurių pavardės nurodytos šio laiško pradžioje. 

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
VEIKĖJŲ KOMITETAS:

V. Kamarauskas, 1 kp. pirmininkas. Edwardsville, Pa.
Jr. Algirdas Budreckis, SLA Jaunimo K-jos pirm. New

Sausio 24 d. 70 metų am
žiaus sulaukė Antanas Zau-i .____  . ....... ,- , ,. . , r T* Jls gimęs ir augęs Amerikoje, čia baigęs aukštuosius mokslus
Ra. Menas iš nedaugelio Lie-Jjr jau nuo 1926 metų verčiasi advokato praktika. Jis yra 38-tos
tuvos operos veteranų, Lie
tuvos operoje dirbęs nuo pat 
1920 metų. Pradėjo kaip 
choristas, vėliau ilgą laiką 
buvo režisieriaus padėjėjas, 
nuo 1936 metų pradėjo pats

York.
»I. Vaidvla, švietimo K-jos narys ir Sandaros red., Chicago, III. 
Stasys Michelsonas. SLA Kontrolės Komisijos pirmininkas ir 
buvęs "Keleivio“ redaktorius. E. Milton. Mass.
Petras Žilinskas. 75 kp. finansų sekr.. Los Angeles. California. 
Kazys S. Karpius, Apeliacijų K-jos narys, buv. "Dirvos“ redak- 
orius, Cleveland, Ohio.

Antanas Sukauskas. 35*2 kp. pirmininkas. Detroit, Midi.
Vincė Leskaitienė-Jonuškaitė. visuomenininke. 99 Moterų kuopa, 
New Yorkas, N.Y.
Izagelė šimokienė. 75 kp. prot. sekr.. Los Angeles. California. 
Vladas Braziulis. 136 kp. pirm. ir centrinis organizatorius, Cle- 
eland. Ohio.

Nellie T. Bayoras. 7 kuopos fin. sekr. Pittston. Pa. 
luozas Lekys, 43 kp. finansų sekretorius. Boston. Mass.
Jadvyga Tumavičienė, 328 kp. finansų sekr. Jamaica Plain. Mass. 
Liucija Sperauskienė, 99 Moterų kp. fin. sekr.. New York. N.Y. 
Kazys J. Mačiukas. 260 kp. fin. sekr.. įstatų k-ios narys. Chicago 
I. Krasinskas. 57 kp. sekretorius. Worrester. Mass.

Bronė Suūdienė, labdarybės komisijos narė. Woodhaven. N.Y. 
M. Jurgeliūnienė, 17 kp. fin. sekretorė, Brockton, Mass.
P. B. Ilalčiukonis, 50 kuopos sekretorius. Binghamton. N. Y.
G. Kapočius. 100 kp. fin. sekretorius, Racine. Wisconsin. ’
H. čižauskienė, 134 kuopos pirmininkė. Chicago. III.
Milda S. Anesta. 175 kuopos fin. sekretorė. Dorchester. Mass.
G. žilinskan. 101 kp. pirm. ir 3.čios apskr. sekr.. Pittsburgh, Pa. 
A. Kaziūnas, 312 kuopos finansų sekretorius. Easton. Pa.
M. Zdankienė. 40 kp. finansų sekretorė. Pittsburgh. Pa.

™man:‘u*kas, 211 kp. fin. sekr. Mahonoy City. Pa.
K. P. Deveikis, 301 kp. fin. sekretorius. Cicero. IU.

kuopos Brooklyne, N.Y., ir SLA -5-jo apskrities pirmininkas, SLA 
Vykdomoje Taryboje iždo globėjas ir teisinis patarėjas. Jo pasiū
lymu. Amerikos Lietuvių Taryba išsirūpino JAV kongrese Kersto- 
no rezoliuciją, kuri daug pagelbėjo Lietuvos bylai, iškeliant vie
šumon okupanto padarytas skriaudas mūsų tautai ir Lietuvos 
respublikai.

Profesoriaus Prano Ma
žylio Įpėdiniai pasiūlė vieša
jai bibliotekai Kaune per
duoti profesoriaus per 45 
metus sukauptą biblioteką.
—nemedicininę jos dalį.
Profesoriaus, turėta. įvairio
mis kalbom
tuanistikos klausimais it*i peros direktorius Vilniuje 
veikalu iš istorijos srities, j (Ė)
Bibliotekai perduota 797 lei-! =====
diniai. Jų tarpe esama senui
laikraščių komplektų. 18111 
metais Vilniuje išleista I.Į 
Chodzkos knyga "Lietuviški 
vaizdai“. Amertkoje (Ply-

IŽDO GLOBĖJA JOSEPHINĖ MILLERIŪTĖ
Ji yra gimusi

režisuoti ir vėliau yra paren
gęs kelias dešimtis spektak-! J* -vra Kimusi ir augusi Amerikoje, čia baigusi verslo mo- 

mis literatūros Ii- n u. Po karo vra buvęs ir O-f^’ to*Jr?™įifiku°ta P^nistė. baigusi Eggert konservą. 
- klausimais n , ™ direktonus Vilmute. Į goje vedėja H priklauso prie daugelio lietuvių organizacijų. - 

1 yra SLA 336 kuopos iždininkė ir sekretorė, o šiuo laiku ir SLA 
Vykdomosios Tarybos Centro iždo globėjos pareigose.

DAKTARAS KVOTĖJAS DR. STEPONAS BIEŽIS

Čia ir paaiškėjo, kad tiėįTnouthe) išleista

Žmogus, kuriam niekas 

nepatinka, yra žymiai nelai

mingesnis už tą žmogų, ku

rt ud ir-1 ris niekam nepatinka.

Jis yra SLA 322 kuopos pirmininkas Chicagoje. Per eile me
tų buvo Amerikos Lietuvių gydytojų D-jos centro pirmininkas. 
Jis taip pat pirmininkavo Antrajai Dainų šventei, kuri Įvyko 
Chicagoje ir sutraukė virš 10 tūkstančių lietuvių iš visos Ameri. 
,kos ir Kanados. Jis pasišventusiai dirba mūsų jaunimui
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1 tai būsi sniart vyras.
— Svarbiausia priemonė 

yra mūsų spauda, tėve; to- 
:liau eina kultūra, organiza
cijos, chorai, muzika, vaidi
nimai, vaiku mokvklėlės ir 
kt.

— Palauk. Maiki. man čia 
ne viskas aišku. Sakai, kad 
reikalinga spauda. O ką tu 

’l norėtum spausti?
— Knygas, laikraščius, 

žurnalus, kalendorius, žo
džiu — literatūrą.

— Ne, Maiki, nei spauda 
lietuvybės neišgelbės. Ji tik 
bedievių pridarys. Lietuvy
bei palaikyti reikia daugiau 
poterių. Jessa, be poterių 
nieko nepadarysi.

— Na, tai tėvas gali sau 
kalbėti poterius, o aš einu 
kultūros kelti.

— Olrait. Maik. gudbai!

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Ei, tėve, ko taip susi
rūpinęs?

— Aš sunkiai mislinu.
— Reiškia, galvoji?
— Jes, Maiki, galvoju. 
— Apie ką?
— Yna apie ką, vaike.

geriau, kiek čia mūsų yra, 
nes mato oficialias statisti 

į kas. Jų, tėve. neapgausi, 
į — Nu, lai pasakyk, ko- 
i kiems galams mes renkam 
j pinigus ir ko mūsų lyderiai 
’ skraido į Vašingtoną, kad

Vot, paimkim kad ir Vasa-į gautų pasimatyti su senato-
rio Šešioliktos šventę. Ar 
čia nėra apie ką pamislyti?

— Tiesa, tėve, Bostone 
ji buvo pravesta labai iškil
mingai.

— lai kas iš to. kad ji bu
vo pravesta iškilmingai, bet 
aš parėjau namo markat- 
nas.

— Kodėl?
— Nu, tik pamislyk: mes 

taip ją garsinom. taip žmo
nes jon šaukėm, kad, rodos, 
ir numirėliai turėjo prisikel
ti ir ateiti. Paskutinę savai
tę visas „Kelelivis“ buvo 
pavestas garsinimui; kai 
kurie skaitytojai net skun
dėsi man. kad jie buvo nu
skriausti. ba kitokių žinių 
negavo; beveik visas pirmas 
puslapis buvo pavestas po
litikierių išgarsinimui, ir tai 
angelskai. ką ne visi su
pranta. O kaip jie Įvertino 
mūsų šventę? Neatėjo mum? 
”Hello*‘ pasakyti nei majo 
ras. nei gubernatorius. Kon- 
gresmanui J. M. McCorma- 
ckui buvo net ekstra pager
bimas su dovana, bet jis ir
tos dovanos neatėjo pasiim-' teisė 
ti. Nei akių neparodė. Tai, kištis

Ką tik gavome*
IŠ SUTEMŲ I AUŠRĄ,

parašė prof. dr. Antanas 
P. Ramūnas, 453 psl., kai
na $6.00.

PEILIO AŠMENYS, Jur-1 

gis Jankus, 3 veiksmų dra
ma, 261 psl., kaina $4.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina Šimukonie- 
nė, 128 mažo formato psl., 
kaina $1.00.

I

riais bei kongresmanais, o 
kartais ir su prezidento lio
kajais, kad padėtų Lietuvą’ 
išlaisvinti. — kokiems ga

vot, Maiki, kaip politikie- pinasi tiktai Valstybės De- 
riams rūpi mūsų Lietuva! į parlamentas, kitaip pasa- 

— Tėve, negalim norėti.’ kius. užsienio reikalu minis- 
kad airių ar italų kilmės po
litikieriams labai rūpėtų 
mūsų Lietuva. Ji ne jų tėvy
nė, jie niekad Lietuvoje ne
buvo, niekad jos nematė, 
jokių interesų tenai neturi.

terija. Bet ir ji negali nieko 
padaryti, nes geiuoju So
vietų valstybė neleis Lietu
vai iš Sovietų Sąjungos pa
sitraukti. o karo dėl Lietu
vos Amerika neskelbs. Tas

tai kodėl ji turėtų jiems rū- turėtų būti aišku mums vi-
pėti? Liežuviais jie mums 
pritaria, raštu pasveikina, 
bet lankytis i mūsų susirin
kimus nemato reikalo.

— Bet mes už juos bal
suojam.

— Balsuojam rinkimuose, 
tėve, bet dabar ne rinkimų 
metas. Miesto majoras dai

lams tie ekspensai. jeigu jie! 
tik liežuviais mums prita
ria? Juk tas biznis daug 
mums kaštuoja, Maiki. Per 
kiekvieną Vasario šventę 
turim rinkti aukas. ŠĮmet 
daugiausia sudėjom. As pats 
daviau penkias bumaškas— 
pasiskolinau ir daviau. Ki
ti net po tūkstanti klojo. Nu. 
tai koks iš to pažitkas, jei
gu politikieriai tik gražiais 
žodžiais mums pritaria, ale 
nei pirštu nepajudina Lietu
vai išlaisvinti? Tai vot. Vi al
ki, kodėl man taip rnarkat- 
na ant dūšios.

— Tėvas klaidingai ši rei
kalą supranti. Aš pasakysiu, 
kad ir daugumas mūsiškių 
kirsta — klvsta manydami, 
kad miesto majoras ar vals
tijos gubernatorius, jei tik 
norėtų, galėtų mums Lietu
vą išlaisvinti.

— O kodėl negalėtų?
— Todėl, kad jie neturi 

Į Lietuvos reikalus 
Tokiais reikalais rū-

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, Rapolo Skipičio at
siminimų II tomas, 477 psl., 
iliustruota, kaina....... $7.00
KONTRŽVALGYBA LIE

TUVOJE, Jono Budrio at
iminimai, 224 psl., kaina 
52.50.

SU DAINA, 392 liaudies! 
dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina Šimkonie- 
nė, kišeninio formato, 351 
psl., kaina $2.00.

PAVLIUS AUGIUS, 284
dideli puslapiai, šio Įžymaus 
dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

DANGUS DEBESYSE,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozas Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75.

Paskutinis posėdis, Juozo 
Audėno atsiminimai, 277 
psl. kaina $4.00. 
na $3.50.

Nardžio pulkas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

VARPAS Nr. 7, 168 psl. 
Jame rašo dr. J. Pajaujis. 
M. Mackevičius, L. Grinius, 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, 
A. Sugintas. V. Čižiūnas. J. 
Daugėla ir kt. Kaina $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
kuriuose taip tat yra nesens
tančių straipsnių. Jų kaina 
po $2.).

siems.
— Nu, tai ką daryti?
— Daryti yra kas, tėve.

Reikia mažiau ieškoti talkos); 
iš politikierių, o patiemso 
daugiau rūpintis lietuvybės^ 
palaikvmu Amerikoej. Rei-į
ketų ieškoti geresniu ryšių Tai Nidos Knygų Klubo 
ir su Lietuvos žmonėmis, nes : literatūros metraštis, kuri re

TREČIOJI PRADALGĖ

neseniai išrinktas. Bet jie ži-! atitrūkusi nuo Lietuvos mū-įdagavo K. Barėnas. Jame 
no, kad ir rinkimuose mūsų su išeivija negalės ilgai lie--yra 16 rašytojų eilėraščių, 
balsai ne kažin ką tenusve- tuvybės išlaikyti. atsiminimų, prozos ir kt.

tauria, nes jų nedaug. Kartais; — Bepiga tau kalbėti, I Knyga turi 414 psl., kaina 
mes mėginam juos apgauti kad lietuvybę reikia palai- j minkštais viršeliais $3.15. ( kiek dėl nesueebėjimo vie- 
ir sakom, kad mūsų čia yra , kyti, ale išvirozyk dąvadly-j kietais $3.75. įną kai ta ant visados su-
visas milionas. Bet jie žino! vai. kaip ją palaikyti, vot, ...... ' tvarkyti pet ją kelią. Jau

KELEIVIS, SO. BOSTON

Dantų gydytojas Philip Blaiberg, kuriam Pietų Af
rikoje š. m. sausio 2 d. įdėta kito žmogaus širdis. Jis 
dar tebėra (ape Toun ligoninėje, bet tikisi būti netru
kus išleistas namo.

Valkininkai ir jų apylinkės
Bronius Kviklys 

per spauda prašė

S. GRIEŽĖ

neseniai! mano atmintyje kiekvienais 
pranešti metais po du kariu, rudeni 

jam Mūsų Lietuvos pirmuo- ir pavasarį, caro uriadninkai 
se tomuose pastebėtas pa- varydavo viso Valkininkų 
klaidas, kad galėtų pasku- valsčiaus ūkininkus ”ant 
tiniame tome paskelbti jų plentaukos“ Vigonių balon.

Bet didžiuma pavalytų ūki
ninkų toliau miestelio (ku
riems. žinoma, reikėjo jį 
pra v ažiuoti) nenuvažiuoda
vo. Jeigu vienas kitas kokį 
akmenį ar kelis kastuvus 
smėlio ir nuveždavo iki vie
tos, tai tuo viskas ir baigda
vosi. Ir tik nepriklausomos 
Lietuvos laikais, atgavus 
Vilniaus kraštą, plentų val
dyba, pravedusi pro mieste
li plentą nuo geležinkelio

pataisas.
Keleivio redaktoriui ne

pagailėjus vietos, savas pa
stabas noriu paskelbti vie
šai, kad ir kk; turėtų progos 
pasisakyti.

— Iš kur kilo Valkininkų 
vardas, senuose dokumen
tuose žinių nėra, — rašo p.
B.K. (I tomas, 462 psl. L—, 
tačiau nėra abejonės, kadi 
jis susijęs su 'valka”, nei'-; 
brendama pelke, kuri supa;
Valkininkus iš šiaurės pusės.) stoties į Pirčiupius, galuti- 
Taigi Valkininkai — "pel-l nai užbaigė Vigonių balos 
kių-valkų gyventojai”. Se-i garsą ir keliauninkų vargus, 
nuošė raštuose vietovė > adi- Kas kita Valkininkų upės. 
narna tokiais vardais; Yol- Pati plačiausia šalčia atite- 
kieniki, Voikiniki, Olkieni- ka Rūdninkų girios pietiniu 
ki. o vietos gyventojai ją va- pakraščiu, pradžioje atokiai 
dina Valkininku“ (Mano nutolusi nuo jos, toliau vis 
pabraukta. S.G.). į arčiau besiglaudžianti, kol

Gaila, bet niekada nesu 
girdėjęs vietos žmones juos 
taip vadinant. Vietos žmo
nėms (gyventojams) jie yra 
tik Valkinykai. Apie tai jau 
esu plačiau rašęs 1961 m. 
Keleivio 51 nr. ir todėl prie 
jų nesustosiu.

Iš tikrųjų Valkininkus su- { 
pa ne tiek "neišbrendamos" 
pelkės, kurių dugnas negi
lus, kiek upės — Merkys, 
Šalčia ir Geluža. Didžiau-! 
šioji Vigonių bala yra arti

pagaliau prie Kuršių (kai
mo vardas) Žaliosios įsi
spraudžia į mišką ir. griau
dama statų kairįjį krantą, 
plaukia į Valkininkus. Be
veik nuo pat Žaliosios iki 
Valkininkų kartono fabriko 
sodybos jos dešinysis kran
tas vis tolsta pamažu ir tols
ta. ir susidaro pagaliau pla
tus slėnis, pridaigstytas 
kuokštais potvynių metu at
neštų pušaičių, alksniukų, 
lazdynų, karklų ir visokių 
kitokių medžių ir medelių.
los vaga vis graužia ir grau-poros kilometrų į vakarus ii 

šiaurvakarius nuo miestelio ?! , .....
Pučkornios kaimo ir gele-;zl« kalrlJi krant«- 
žinkelio link. Bet tai nėra! Merkys pasikraipydamas 
„neišbrendamas“ liūnas, nei ’ skrodžia pačią Rūdninkų gi- 
„padori pelkė”, o tik papras-'rios širdį, per jos balas ir 
ta. nors anie kilometro plo- pievas, raistus ir rekečius, 
čio (į pietus smailėjančiu- kol pagaliau prieš Dargužiu 
siaurėjančiu galu) bala. mė- kaimą išneria iš miško irper 
lyno šaltažemio dugno. Tarp i laukus ir pievas pasileidžia 
šios balos ir Gelužos slėnio Valkininkų link.
—ariamas plotas, tokio pat1 Geluža. pati mažiausioji, 
mėlyno šaltažemio. su smė- pasikaišiusi sijonėli, pasida- 
lio priemaiša. binusi builiais, vištagėlėm.

Anoji Vilionių bala šimt- lelijom ir kitais vandenų 
mečiais vargino žmones, ke- augmenijos papuošalais, per 
liaujančius iš vakarų į Vai- pieveles ii- balutes neria 

iš šiaurės į pietus, ir visos 
try< pačiuose Valkininkuose 
susikimba į meilų šeimos 
glėbį.

Pavasari pirmoji nubun-

kininkus ir atgal. Ir tai ne 
dėl savo klampumo.tiek

' Poslapis penktas

(la Šalčia. Kai aukštyn pa-' tvyniai jo labai neskriausda- 
kopusi saulutė ima kaitinti i vo, nebent padaržėse pirte- 

i pietini Rūdninkų pagirį, už-; les ar tvartelius kiek paska- 
stotą didžiulio masyvo nuo ■ laudavo.
šiaurės vėju, Šalčia ima pra-1 „ ..kaituoti, iaiv--tis. braškinti!. Tok,u ™,u ,?nos “““T 
ledini nugarkauli ir paga-Į brendamo® ‘pelke* - ,vlenl 
liau netrukus pavirsta į grės- įu“kal- Nors ''a‘"?u-
įningą putojančia srovę į do« >,ag a

Meikys, kaip dzentelme- jr net tas artį poios kilomet- 
PaP135^*11 Palau-i ,-ų ariamo šaltažemio ruožas 

kia 10 dienų ai net n poią ta Gelužos slėnio ir Vigo 
savaičių, koI to pnsiega“ - - -
išsivalo nuo žiemos rūpes
čių.. Bet būna pavasarių, 
kai ir jis netenka kantrybės, 
užsirūstina ir ima lenkty
niauti su „pačia“. Šeimos 
triukšme prikelta, pašoka iš 
žiemos patalo ir mažoii Ge
luža.

nių balos pažliugęs pavirs
davo lipnia bala ir sunkin
davo keleiviui ir kojas ir ra
tus.

Šiaip ar taip, apie Valki
ninkus žymiai daugiau smė
lio negu peikiu, nors pakako 

• ir vieno ir kito. Bet užvis 
daugiausia upių, — net trys. 
Kur kitur taip rasi?

Bet šilai šilai!.. Ar jūs
Tada, brolyčiai, apie Val

kininkus nė negalvokit: ap
linkui devyni nemunai ima ... , , - .> T-
.yvulmoti ! Anas platus šal- žius Valkininkus

’kuTvZZNe vie"3 ',alan«šimtmetžs
P .1 r pušvs dabino. Kiek ju belikus Uk is tolo gal. .pažiūrėti. į -iandi ,
Tolau metu pe kaip Nojaus| yalkinink’a, — tai reto 

grožio rojaus kampelis. 
(Bus daugiau)

arka ant Ararato kalno. 
Pats miestelis smėlio kal

vutėje. Net ir didžiausi po-

KĄ RAŠO 1968 M. „KELEIVIO*

Ka/ene/orius
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 Lietuvo* senovę — kada joje atsirado 

pirmieji gyventojai.

7. Kad nepamirštame mūsų 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 visiems.

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 netari metrinė* sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

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

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

Kalendoriau* kaina $1.00 

Redagavo Stasy* Michelsonas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

už „Keleivį“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 

ne* šių metų kalendoriau* pitrrūko. Prašome adresuoti:

Z

K ELEI VIS

636 Broadway, So. Boston. Mass. 02127

1
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V1VOS PLANGO — GYVUOSIUS APVERKIU

Jūs žengiate į sostus 

Ir minate altorius.

Nuo jūs įstatymo sugriuvo 

Ir nuodėmės ir doros:

Karūnos niekšų valiai,

O dulkėse karaliai.

Ir tribunoluos išdidžiai 

Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.

Ir sūnūs nebeverkia,

Jei mirti motiną pasmerkia:

Nereikalinga ir tuščia 

Žmogaus paniekinimo kančia.

Ir vakaruos užgeso saulė —

Vien piktas melas ir apgaulė.

Pakalnėj žiežirbos sumirgo.

Praskrido raitelis ant žirgo,

Ir dalgis sutemoj sužvango.

Vivos plango.

Tai Vinco Mykolaičio-Putino Vivos Plango (Gyvuo-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Dešinėje 121 metų amžiaus jaunikis Juan Naci da, kuris Maniloje. Philipinuose. susituokė su 
56 m. amžiaus Elisa Regata. Jam tai jau trečios vedybos, o jai dar tik pirmosios.

Kad nestigtų vitaminų
SKAUTU SUKAKTIES 

ŽENKLAS

Vitaminas Bl

Kaina $2.75. Ženkleliai li
pinti ant auvamobibo lango 
yra platinami atskirai. Vie
no ženklelio kaina 50 centu.

l'žsisakj,ti 
adresu:

galima šiuo

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI IV
 lt

Česlovas Kiliulis,

51 Torrey Street,

Dorchester, Mass. 02124

10 knygų už 2$
Demokratinio socializmo 

pradai, (S Kairio Įvadas), 
64 psl.. kairia 50 centų.

Lietuvos socialdemokratų 
partijo^ programinės gairės,
32 t,si., kaina 20 centu.

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
Įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsi nirimai, 
227 psl., kaina........... $4.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius, 404 psk, daug 
iliustracijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausom. bės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

Tavo kelias j socializmą.
(Leonu Bliumo). 35 psl., 
kair.a 25 centai.

Kiekviena šeima, minė
dama ypatingą šventę, nori, 

į kad ir visa visuomenė, drau-1
lėse. Vitaminas tirpsta van-įgaibei pažįstami, džiaugtųsi< Socializmo teorija, (M.

: denyje. Verdant neišnyks-. kartu su ja. Taip yra ir lietu-! Fišeiio), 74 psl., kaina 25 et.
,1 ta. Išlieka konservuose. viškoj skautiškoj šeimoj, j Socialdemokratija ir ko-

kūri, išsisklaidžiusi po pla- • /<- Von-Uni 47 m^n^mU (1009-1918) I\ to
mumzmas (K. kauskio), 4<, mas 272 psI, kaina kieįai

(Tęsiny*)

Kai trūksta šio vitamino 
greitai nuvargstama, jaučia
mas sunkumas kojose, tirpi- 

1 mas. Ilgiau trūkstant šio vi- 
! tamino, oda nustoja jautru-

Vitaminas A

Kai jo trūksta, žmogus*
į mo, sutrinka širdies veikla, nebemato prie menkos švie- 
J prasideda nervų uždegimas, sos. prietemoje. Akys tam-
l Vitamino yra ruginėjei pa sausos, oda sausa.
! duonoje, kvietiniame ragai- Vitamino A yra kepeny- 
Į šyje. grikinėse ir avižinėse , se. svieste, grietinėje, rie- 
kruopese. pupelėse, žimiuo- biame sūryje, kiaušinio try- 
se, daržovėse, kiaulienoje, nyje. žuvies taukuose. Vasa-
kepenyse. inkstuose, kiauši
niuose. ypač daug mielėse. 

Vitaminas Bl tirpsta vangius apverkiu) kūrinio dalis. Jis Lietuvoje nespausdina- denyje Jig įbaj jautms -ar_ 
mas, nes kiekvienam aišku, kas yra tie. kurie "žengia i mams todėl nereikia dėti 
sostus“ ir kur yra tokia tvarka, kurioje teisiuosius smer- sodos, verdant ankštinius 
kia žmogžudžiai*4. Taip tėra tik komunistų pavergtuose arba kepant miltinius gami- 
kraštuose. nius. Rūgščiame tirpale vita-

Šia ištrauką paėmėme iš Pedagoginio Lituanistikos minas pakelia aukštą tem- 
Instituto gražiai išleisto leidinio: Putinas, Vivc-3 Plango. peratūrą. Gerai išsilaiko 
Be šio kūrinio, tame leidiny yra ir antras Putino kūrinys konservuose.
Mortos Voco — Mirusius šaukiu, iš kurio ištrauką duosi- j Vitamino kieki galima 
me kitame numery. Leidinys išleistas Chicagoje įuosto papildyti valgant mielinės 
vakaro Atsisveikinimui su Putinu proga. Leidinį redagavo teslos gaminius, dedant mie-
Domas Velička, iliustravo dail. Algirdas Kurauskas. B*U I sriubas. Mielių dedama

į nuo trečdalio iki pusės unci- 
1! jos vienam asmeniui į barš- 

i čius, kopūstus, pusę valan
dos prieš baigiant virti. Per 

i tą laiką virale išnyksta mie- į 
i lių kvapas, o pasilieka pa- 
i našus į grybų prieskonis.

Gėlės balkone
Sodinant balkone gėles, į kad staigiai nenubėgtų van- ] 

reikia žiūrėti, kad jos gra- duo. Ant viršaus pilama že- 
žiai atsodvtų ne tik iš buto, mė gėlėms. Nereikia pripilti 
bet ir iš gatvės.

Gėlėms balkone ____ , . . _. _______
svarbu parinkti tinkamas P?- kad laistant vanduo ne-j m9 akyse. Toliau išsivystė 
dėžes. Jos gali būti iš Įvai- nutekėtų. Gėlės sodinamos 1 akjes obuolio uždegimas, 
rios medžiagos. Jei gėlės so-’ retankiai. 'kuris gali virsti kataraktų.

Vitamino B2 yra liesoje 
mėsoje, kepenyse, žuvų pro
duktuose. morkose, žirniuo
se, pupose, žiediniuose ko
pūstuose, pei-sikuose. kriau-

Vitaminas B2

Kai trūksta šio vitamino, 
žemės iki dėžės krašto, pa-; fmogus silpsta, liesėja. jam 

labai likti bent trečdali colio tar-j skauda galvą, jaučia dūri-

dinamos pirmą kartą. nepa-( Sodinant gėles, reikia at- 
tartina daryti medinių dė- sižvelgti i balkono didumą
žiu. Dažnai laistant gėles, 
medinės dėžės laiko tik apie

ir i namo fasado spalvą. 
Žiedų spalvos turi derintis

5 metus. Be to, jas reikia! vienos su kitomis ir kartu su
kasmet dezinfekuoti ir per
dažyti, ne? gali Įsiveisti pa
razitų. Praktiškiausios yra 
dirbtinių medžiagų arba as- 
betoninės dėžės. Tokios dė
žės lengva valyti, jos ilgiau 
laiko. Dėžės turi būti ne il
gesnės kaip 1 jardo, skers
muo 4-6 colių.

Geriausia dėžes dažyti 
šviesiai pilkai, baltai ir švie
siai rudai. Žalia spalva ne
tinka, nes nėra kontrasto 
su lapų spalva. Taip pat 
reikia atsisakyti raudonų ir

pastatu. Jei namo siena rau-! šėse. Ypač daug mielėse.
dona. geriausia sodinti bal
tas, tamsiai mėlynas ir lyš- 
kiai geltonas gėles. Jei sie
na balta, tiks visos spalvos, 
net ir balta, tačiau jos tu
ri būti neperdaug. įvairūs 
mišiniai, tik panaudojant 
nedaug spalvų, tiks baltiems 
ir pilkiems namams. Rudos 
spalvos sienoms tiks visos 
žiedų spalvos. Tik violeti
nės arba vien raudonos ir 
mėlynos nelabai derinsis. 

Gėles galima grupuoti rū-
mėlynų dėžių. Prieš pilanti šimis ir spalvomis. 3 geltoni
žemes, dėžes ęrerai pašlaks
tyti vandenių.

Beveik visiems balkono 
augalams reikalinga gera, 
vandenį praleidžianti žemė 
(kompostinė, velėninė su 
smėliu ir durpinė). Žemę 
kiekvienais metais reikia 
keisti.

Dėžės dugne turi būti sky

Vitaminas tirpsta vande
nyje. Verdant neišnyksta. 
Konservuose ir džiovintuo
se produktuose išlieka.

Vitaminas PP

Kai trūksta šio vitamino, 
žmogus silpsta, blogai mie
ga, nuotaika prislėgta. To
liau vystosi odos ir burnos 
gleivinės uždegimai, vidu
riavimas, nerviniai sutriki
mai.

Šį vitaminą žmogaus or
ganizmas gali pasisavinti išžiedai šviečią gana įyškiai 

(kaip 6 raudoni arba 9 vio-i mėsos, pieno ir kitų pilna- 
letiniai). Gėles dėžėse gali- verčių baltymų. Jo yra rū
mą sodinti dviem eilėm: už- ginėje duonoje, ragaišyje • .. _ . .. . .. .. . • __«•_pakalinėje eilėje sodinti 
aukštesnes gėles, priešakinė
je — žemesnes.

Negražu, kai to paties na
mo balkonai apsodinti vie
nodomis gėlėmis, pavyz-

lės vandeniui nutekėti. Ant! džiui, nasturtomis arba naš- 
jų uždedama puodų šukių,' laitėmis. Galima parinkti į- 
po to pilamas plonas sluogs- vairių rūšių gėlių: petunijų. 
nis smėlio ir apie pusės co
lio pločio durpinės žemės,

grikių ir ryžių kruopose, 
bulvėse, kepenyse, inkstuo
se, žuvyje. Ypač daug mie

tų pasauli, nori savo sukak- 
i tį atžymėti.

Penkiasdešimties metų su
kaktis viešai minima trijose 
sueigose ir Penktojoje Tau
tinėje stovykloje. Visuome
nės šiitai paramai, tėveliu 
dosnumui ir skautu nuotai
kingam darbštumui atžymė
ti šiais metais L. Skautų Są
jungos Ta vi os Pirmi;os iš
leisti sukakti viniai žei 
vokai. •' į<
lipinti op • • . — 
go, k iv < 
ps. fil. Julius '
Lietuvių visuomenė 
retai gyvenamojo kr; 
ventojai galės ■ ‘-im

psk, kaina 25 centai

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 1 sk, kair.a 25 centai.

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ. Mykolo Vaitkaus atsi- 

to- 
ais

j viršeliais ...................  $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50-

Materialistiškas istorijos! 
supratimas, 80 psk, kaina
20 centu.

LIETUVA BUDO, Stepo- 
no Kairio, 416 psl, kai
na ...............................$2.00

že <1

Tikra teisybė apie Sovietų, TAU, LIETUVA, Stepo- 
Rusiją. (.1. Januškio), 96 no Kairio, 480 psk, kai- 
psl . kaina 50 centų. | na ..............................   $2.00

Juozas —.talmas, ->2 p.~k, • nirKin t amt v* d- 
,... ■ 1 DIENOJANT, Kipro Bie-n.2.n<x temai. I «. - , , . .,limo, 4b4 psk, kaina....$2.00

ii

1ian- Žalririo mūšis, parašė dr.
a 0 r''augir'M b i »nė, 24
•ius. psl.. 50 centų.
ne- Atskirai • ’ė -. įu ka ina
gfy- $3.10. bot risos i.artu par-
lie- duodamos už 82.

PENKTIEJI META!, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ....................... $2.00

ra šiuose produktuose vita
mino yra daugiau, negu žie
mą.

Organizmas vitaminą A 
gali pasigaminti iš augalų 
geltonojo dažo — karotino, 
vadinamo provitaminu A.
Jo yra morkose, pamidoruo- 
se, kopūstuose, svogūnų
laiškuose, petražolių lape- tuviu 
liuose. krapuose, šermukš- tu žiro-i. 
r.iuo«e. erškėtuogėse, abri
kosuose.

Pavasari, trūkstant šio vi
tamino, siūloma valgyti 
kiaušinių, pamidoru bei vai
siu konservu. ankstyvųjų į mintas

kakti
ka i lietuviai lau- 

=avame

ir kar-

kia laisvė 
krašte.

Vokus, popieri ir ženklus 
galima ir reikėtų vaitoti vi
sur. c žer.klelĮ. kuris paga- 

autorr.obiliams, kli-

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psk. kaina ...... $2.

*c*. Lt .u Li

Imkite ir skaitykite!

Chicagcs istorija, parašė

ATSIMINIMAI IR MIN- 
dr. Kazio Griniaus,

tomas. 336 psk kaina $5.

daržovių, gerti pamidoru ir juoti prie k.kevieno automo- 
morkų sulčių. i bilo lango.

Organizmas sugeba susi-! Patogumo dėlei parduo- 
daryti šio vitamino atsargą.’dama paketėliais, kurie su- 

i sideda iš 20 vokų. 20 lapu 
Vitaminas D į popieriaus, 60

Jis ypač reikalangas vai-Į 
kams, kad neišsivystytų ra-! 
chitas.

Vitamino D šaltinis — 
žuvų taukai, sviestas, kiau
šinio trynys, gyvulių kepe
nys. Jis tirpsta riebaluo?e.f 
Verdant ir konservupse iš-j 
lieka, šis vitaminas organiz-:
me gali susidaryti iš odoie 
esančių medžiagų, kai odą 
apšviečia ultravioletiniai 
spinduliai. Dėl to žiemą ir 
pavasarį rekomenduotina 
ilgiau pabūti gryname ore.

”T.M.“

Aleksas 
gausiai 
na kietais viršeliais 
mirkštais — $8.

VYSKUPO P. BŪČIO
I tomas,

■’ 320 psl., kaina $3.50, II to- 
$10.; mas 2g2 pSj Pair.a $3.50.

AmbrozA 664 psl.. | ATSIMINIMAI, 
1 liustruota, kai

i

BALADĖS, šitoj labai SIAUBINGOS DIENOS,
ženklelių.' gražiai išleistoj, gausiai i-; 1944-1S50 meta atsiiami-

knygoj vra sep-'maL parašė Juozas Kapa- 
, tymo? Maironio baladės. Taij činskas, 273 pusi. kaina $3. 
i knyga. labai tinkama dova-Į
•nork Kaina.................. 36.00 GYVENIMO VINGIAIS,

c- dr. Kalvaitytes-Karvejie-
Į DEL r N O ZC.NKLE. pre- n- 360 j - kai?a 50. 
. mijuotas romanas, paraše 
i Jurgis Gbauda, 234 ptisla- 
i piai. kaina................... $2-50t I

EILĖRAŠČIAI. Henriko i šerną), Antano
Radau ko poezi jos rinktinė, i psl., kaina .....
237 psl- Poezijos mėgėjams j
tai via nepaprasta šio i?ki- 

' lauš poeto dovana. Kaina $;‘

liusiruotoj

VIENIŠO
GYVENIMAS

ŽMOGAUS 
(apie Dėdę 
Rūko, 206 

........ ....$2.

KĄ LAUMĖS LĖMfi 
(apie Salomėją Neri), Pet« 
•onėlėt Orintaitės, 234 psl. 
kaina ......................... .. $3.' BAISUSIS BIRŽELIS. Ši

{ toje 238 j si. knygoje yra 3 f
•dramos: Baisusis Birelis j PAUKASAR4S KASK-
Varpnėn s,.-. J, es Pa?va.ste ( VOJE> Barboro> Armon!e.
Paras? Praras Maum.a.t.s- ,53 ps, _
k,s* Krtina........................ •' *’ SIAURUOJU TAKELIU,

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

kaip juos piamatyti ir jų iš 
vengti. Paras5 med. dr. Me-
nard M. Gertler. Šiais lai
kais. čn-rl ATSIMINIMAI APIE 

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-
88 psl.,
........$1.

La- a širdies susirgimą1 
taip paplitę, ši knyga visiem.
reikalinga. Kaina........ $375. į Liūdžiuvienės,

‘kaina
LIETUVOS ISTORIJA I ....................

Vl-ji laida, parašė dr. Van-i NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
da Daugirdaitė-Sruogienė,' LUVĄ ATSTATANT, Ra- 
411 psb. daug paveikslų, ke-'pojo Skipičio, 440 puslapių,

į Ii žemėlapiai, tvirtai Įrišta.'kaina ............................. .$5.
f Kn-'-ga ne tik geras vadovė-

Opel Dianne Buckson. 15 m
amž. negrė mokinė. iŠ Gaffney. jas Karle T. Cook. 37 m., kėsi- 
S.C.. kurią pagrobė "pavojingai nęsis namų darbo bomba nužu- 

Balkone gėles galima so-i v.vras. spėjama, kad dvti savo žmona ir dar S0 kitu TIKOS

. lis mokė iams. bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina .................................. $6. ‘na

LIETUVIU BELETRIS- 
ANTOLOGIJA, II

ŽVILGSNIS į PRAEITI,
K- Žuko, 476 psl kai-

ęs

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje

dinti ne tik dėžėse. Jas ga- P®ts-kurte a"k8iiao keleivių, šypsosi Chi- omas, redagavo Bernarda*
Įima pakabinti vazonėliuose' bovo pagrobęs <w kaKąsiaa taros teisme, kuris nuteisė ji Brazdžionis ir Benys Bab- 
arba pritvirtinti ir prie bai- »"«nraites ir po kario teikė re- kalėti iki 20 metų. Apačioje jo auskas. 700 puslapių, kaina 

begonijų. peFergonijų ir ki- konų sienelių, jei balkonas praneip tdafona, knr susijaudinusi žmona Jeanne. 35 $10. Knygoje yra 61 rašyto- (636 Broadway, So. Boston,
tokių. nėra uždaras. guli ią mergaiėią lavonai. m., išėjusi i* teismo. | jo kūrybos pavyzdžiai. Mass. 02127).

t’ * * 
v '•
t r , ;

• »»»
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t r
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Vietinės žinios
J*********************************

Bimba moko majorą 

ir gubernatorių

Bimba Laisvės vasario 20 
d. laidoje pyksta ant Mass. 
gubernatoriaus Volpės ir 
Bostono majoro White už 
tai, kad jie "išleido smarkų 
ir piktą pareiškimą neva mi
nėjimui "Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 50 
metų sukakties“. Ragina 
valstijos ir miesto padėti 
"veiksniams“ liežu liežu
viais pakeikti Lietuvą ir jos 
santvarką“.

Pacitavome lygiai taip, 
kaip ten parašyta. Matyt, 
komunistų apdovanotas "is
torijos garbės daktaras“ 
taip susijaudino, kad net ra
šydamas ėmė mikčioti ir ga
vosi iš visos kalbos giyna 
mišrainė. O toliau tas "dak
taras“ imasi ir gubernatorių 
ir majorą mokyti Lietuvos 
istorijos ir dar aiškiau me
luoti. Štai ką jis rašo:

"Ponai gubernatorius ir 
majoras kalba apie 194( 
metais Lietuvos oku
pavimą. Nejaugi jie nežino 
kad lietuvių tauta visuotinu 
ir laisvu balsavimu pasirin 
ko tarybinj kelią ir savo va 
lia įstojo į Tarybų Sąjungą? 
Žino. ale per akis mulkina 
tos valstijos žmones“.

Mes neabejojame, kač 
gubernatorius ir kiti aukš 
tieji Amerikos valdžios pa 
reigūnai geriau už "dakta 
rą“ Bimbą žino komunisti 
dar nesufalsifikuotą Lietu 
vos istoriją ir bimbinių po 
mokymų nereikalingi. O 
Lietuva taip "savo nom“ i 
stojo i "tarybinį kelią“, kaij 
patentuotas melagis Bimba 
savo noru įstos į karsto dug 
ną- f*

Suaukota beveik $6,000

Vasario 23 d. buvo Vasa 
rio 16 sukakties komitete 
posėdis. Jame paaiškėjo 
kad iki posėdžio aukų jai 
gauta $5,611.10, bet jų da’ 
vis atsiunčia tie. kurie nesu 
spėjo savo aukos atiduoti 
Pav. dar neaukojo ir di 
džiausioji Bostono lietuviu 
draugija — So. Bostono Lie 
tuviu Piliečiu Dr-ja. kur 
kasmet aukodavo nemažiau 
kaip $100, o šiemet, aišku 
jai tokia suma bus permaža

Pačiame minėjime su 
rinkta $4,094.10. Iš tos su
mos: Lietuviu Fondui — 
$1.210. Tautos Fondui (Vii 
kui) $221, Finansų Komite 
tui (io lėšos metų gale dali 
narnos pusiau tarp Vliko i» 
Bendruomenės) ir Ameri 
kos Lietuviu Tarybai (Al 
tui) — $2.598.10.

Sandariečiai atskirai su
rinko ir pasiuntė Altui $570 
Bostono inžinieriai minėji
me įteikė $485 ir, be to, at
skirai pasiuntė Vlikui $47f 
ir Lituanus $70. Atskira’ 
Vlikui pasiuntė ateitininką' 
sendraugiai $130 ir ta prog? 
surinkę du Tautos Fonde 
būrelių vadovai $272.

Sudėję tas visas sumas ii 
gausime $5,611.10. Per pa
skutiniuosius 15 metų ta su
ma būdavo daug mažesnė.

Komiteto pirm. J. Kapo
čius dėkojo visiems, kurie 
padėjo taip gražiai atžymėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo 50 
metų sukaktį, o visi daly
viai. inž. J. Vasiui pasiūlius,

dėkojo pirmininkui 
kiais plojimais.

Iš tikrųjų, sunkiausia naš
ta gulė ant pirmininko pe
čių. Jis ją garbingai pakėlė 
ir gerai vadovavo.

Laimingas jis buvo, turė

J. Truio šimtinė
šeštadienį į redakciją at

ėjo senas Keleivio skaityto
jas ir bičiulis Juozas Trušas 
iš Brightono, pratęsė dviem 
metam savo prenumeratą.

, sumokėjo dar už vieną nau- 
> ją prenumeratorių ir tada- i 

smar’, klausia: H
— Aš negalėjau sekma-

dieni ateiti į Vasario 16-sios. 
minėjimą. Kam dabar galė
čiau atiduoti savo auką?

Jam buvo nurodytas adv. 
A. Young, Alto iždininkas,

I

Vasariu 19 dieną mirė

KOTRYNA ROGERS

(mergautine pavardė Buzelytė, pagal pirmąjį 
vyrą B u r n e t t, pagal antrąjį L a t a i t i s ), 
James Rogers iš \Vrentham m>lima žmona, sūnaus 

Petro C. Burnett Kalifornijoj ir dukters Irenos V. Bur 
nett motina ir trijų Burnett vaikų senelė.

Pašarvota buvo Frances Zaletskiėnės laidojii 
įstaigoje, 564 E. Broadway. So. Bostone, vasario 23 d. 
po pamaldų šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje 
palaidota šv. Juozapo kapuose.

damas čia pat po ranka gerą! bet J. Trušas ištraukė voką 
sekretorių Aleksandrą L.lei-| g kišen4s ir 
ki ir netoliese sekretorę uz-i
sienio reikalams“ Feliciją
Grendalytę. Skirmantę Ma- 
kaitytę. adv. Joną Grigalių 
santykiams su John McCor- 
macku ir miesto majoru, 
meno reikalų komisijos pir
mininką Stasį Santvarą, 
dail. Viktorą Vizgirdą, ku
ris sukūrė ir savo rankomis 
S. Griežės - Jurgeliavičiaus 
duotose patalpose pagami
no dekoracijas (visą dieną 
paaukojo, jas transportuo
damas savo priemonėmis T. 
lanukėnas), spaudos ir pro- į?~g 
oagandos "viceministrą“ 
Praną Mučinską (pats "mi
nistras“ Ant. Saulaitis tuo 
metu buvo P. Amerikoj). fi- 
nasu valdytoja inž. Česlovą 
Mickūną ir vvr. iždininką 
adv. Antaną Young, kurio 
rankose nė vienas centas 
nepasimes. Turint juos ir 
visą buri kitų komiteto na
rių ir kiekvienam atliekant 
iam pavestą dalba ir teima- 
noma buvo atlikti ši milži
niška pirmininko pasiimtą 
uždavinį.

Susirinkime buvo ypatin
gai pabrėžti Franco Šidlaus
ko nuopelnai, jo nuoširdžios 
ir sėkmingos pastangos šia
me reikale mums padėti. Jei 
ne jis. televizijoje nebūtu
me turėję pusvalandžio pro
gramos. o be to, dar daug 
:r kitu raudinėm patarimu 
r kitos paramos iš šio iški-

vėliava ir Vytis. Stoties at-
, į stovas Ira Nottoson paaiški- židinys. G. Karosaitė, E.

. . *?ano au„na. kad bus duodama lietu- Valiukonienė, S. Makaity-
prašau ją Įduoti tam izdi- viika pTOgrama h. pristat0

ri osi), inž. Manys, Skaučių

ninkui.
Iš voko išėmus čekį, pa- 

aiškėjo, kad jame Altui įra
šyta $100.

Taigi, džiugu, kad dar y- 
ra tokių kilnių žmonių.

Juozas Tnišas yra pensi
ninkas, eilinis žmogus, ne
pretenduojąs į jokius vadus, 
o rodąs geresnį pavyzdį ne
gu nevienas tų, kurių pavar
des dažnai skaitome spau
doj ir matome jų nuotrau-

Mūsų byla amerikiečių 
spaudoje

Nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimo 50 m. sū

’aus mūsų tautiečio susi
sukta.

m mineumo turini ir tam 
naaukoię nepaprastai dau? 
’aiko ir darbo., o sumokėti 
*ereikėio tik Melrozės or
kestrui. kuriam teko prisam- 
dyti unijinių muzikų.

Šiandien pagarba ir pa
dėka visiems — minėjimą 
••engusiems ir i ii atsilankiu
siems. — nes 50-ii nepri
klausomybės sukaktis virte 
visų dvasios pakilimo šven
te.

Sveikina naują garbės narę

Lietuviu Fondo Bostono 
Vajaus komitetas sveikina 
^na Ivaškiene. įnešusia i L 
rondą $1.000 ir tuo būdu ta
pusia io garbės nare. ir dė
koja už tokia stambia auką 

Vajaus komitetas

Juodvalkio ir Astrausko 
kūriniu paroda

Kovo 9-10 dienomis bus 
Uosio Juodvalkio fotografi
ni ir Romo Astrausko skulp
tūrų paroda. -Ta rangia Std 
Santaros-Šviesos skyrius. 

Paskirtas naujas šerifas

Gubernatorius Volpe 
Suffolk anskr. šerifu naskv- 
vė atstovu rūmu narį John 
Sears. respublikoną.

šerifas vra renkamas, bet j 
senajam šerifui minis, gu
bernatorius iki kadencijos 
galo skiria kitą. Toje apskri
tyje jau nuo 1907 metu šeri
fu buvo išrenkami tik de-; 
mok ratai

tė. L. ir C. Kiliuliai, R. Ka- 
šokėjus. Tautinių šokių sam--počiūtė. O. Ivaškienė, V. 
būrio šokėjai šoka Gyvata-i Vizgirda, J. Kapočius, prof.

— z-v-m 7 » . L' .T T/’” « — y 7 . - A TY. . 1 z. i A- 7z~.rą. Išeina Nottoson ir Fran 
eis Šidlauskas. Pirmasis 
klausinėja, antrasis atsaki
nėja. Kas klausėsi, tas su
žinojo, kad Lietuva senovė
je buvo didelė valstybė, ku
rios sienos siekė Juodosios! mai. 
jūros ir beveik Maskvos ’
(jos buvo parodytos Euro-! 
pos žemėlapy), kad iš rytų 
Rusija vis spaudė Lietuvą, 
kad Lietuva ne pati prisi
jungė prie Sovietų Sąjungos, 
bet buvo jėga prijungta, 
kad rinkimu duomenys bu
vo paskelbti dar rinkimams Š-gos namu salėje, 
nepasibaigus

Po to, Daiva Mongirdaitė

I. Končius, A. Puskepalaitis 
V. Kulbokas, Jauniškiai, 
Kalvaitienė, L. Šimkuvienė, 
D. Izbickienė, A. Bačiulis.

Tie patvs skolino ekspo
natus ir televizijos progra

Ekskursijos į Vilnių-Druskininkns
trims savaitėms

BIRŽELIO 5 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 Broadvvay 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
Į galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

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 

nųjų fotografų ir skulptorių* organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
paroda Lietuvių Tautinės; Lietuva ir Kt.

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KEL EIVI S 

x 636 Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127

Bostono
/ARENGIMV KALENDORIUS

Kovo 8-10 dienomis jau-

Kovo 10 d. skautų ren
giama Kaziuko mugė So: 

son klausinėja Skirmą Ma-' a a . v.
... .. . . , kaitvtę apie drožinius, šoke- Bostono Lietuvių Piliečių

tnenk.ee.jI visuomenę perj, jai ^k suk H N , Dr-jos salėje,
spaudą. Jau buvo pastebe- ^ kIausinėja tna Nen01..
U kad čia nepavyko pasiek- . i(, au(,iniu?^ntala
t. t.ek, kiek norėta. Bet vis * R t/Ona
deko nemaža, laimėta. kai tQS

Kiek ik. sip] pavyko suzi- tank) Ben‘edik. --------------------------------------
not. amenkieciųi spaudoje! Povilaviėius dainuoja-.

«j KStSSSS'S Dievo karalystės
vertiser pranese, kad vasa-:, u„,i *
no 16 d. lietuviai švenčia matomas biustas vra Lietu. — -
Lietuvos nepnklausomybes į vog ka,.aiiaUs Mindaugo, ka-
atstatvmo oO tn sukakti,: „Havusio prieš 700 metų. 
kad ta proga gubernatonus .^ėjai Gyvataru baigia pro- 
ir majoras vasario 16 d. pa-

Mindaugo biustas, skulp.j
j • t - x ... IV. A. Kašubos kūrinvs. bu-'16 d. ĮSidejoLietuvos velta-„0 paskolinta? g Tautin6svviioor iclrAli i 1

kakties progą buvo stengia- NottZ
mas! kuo plačiau supažin
dinti su "Lietuvos byla“ a-

skelbė Lietuvos Diena. 
Record American vasario

žinios
TEMA:

KĄ BIBLIJA KALBA APIE 
PAVEIKSLUS IR STABUS

(Tęsinys)
DIEVO KARALYSTĖ...

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pigią TERM 
apdraudą: ui $1,OOC.CO apdraudos tik $3.00 mokes-

. čio metams.
SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 30tb Street, New York, N.Y. 10001

t • * ru pa’j liūnas.Lietuvos Diena.
Raivtojas Paulius Jurkus 
kalbėjo kultūros klube

skelbta
So. Boston Tribūne ir So.'

Boston Gazette vasario 15 ir
22 d. davė plačius aprašy
mus apie Lietuvą ir vasario 
16 d. minėjimą Bostone.
Tribūne išspausdino vertin
gą VI. Būtėno straipsnį "Lie
tuviai kovoia dėl savo ne
priklausomybės“, o Gazette 
išspausdino ir Mass. senato 
rezoliuciją (žiūr. psl. 4).

Bostono kataliku diocezi- 
( jos laikrašti§ Pilot vasario 

14 d. smulkiai aprašė Lietu
vos nepriklausomybės mi
nėjimo programa, paminė
jo ir i. WBZ televizo jas sto
ties (4 kanalas) rodytą fil
mą "Lithuania“, o vasario
23 d. išspausdino kun. Al
berto Kontauto išsamu 
straipsni apie Lietuvą, ku
riame ypač iškeliamas tikė
jimo persekioiimas dabarti
nėj Lietuvoj. Ta Dorcheste
rio. Worcesterio. So. Bosto
no ir kt laikraščiai.

Tvlėjo tik vadinamier 
didieji Bostono laikraščiai, 
kurie buvo gerai painfor
muoti. . bet tą informaciją 
paslėpė nuo savo skaitytoju 
Turbūt, atsiras skaitytoju, 
kurie paklaus, kodėl taip 
padaryta.

Ką matė ir girdėjo 
televizijoje

WBZ stotis 4 kanalu va
sario 17 d. nuo 3 iki 3:30 
vai. popiet davė angliškai 
lietuviško turinio programą.

Pirmas vaizdas — didelis no: I. Nenortienė (Ji dau- 
_ parašas Lithuania, Lietuvos giausia tuo reikalu ir rūpi-

Taip sako mums pati Biblija 
apie save: “Visas Dievo įkvėp
tas Raštas yra naudingas su
drausti. pataisyti, auklėti teisy. 
beje. kad Dievo žmogus būtų 
tobulas, tinkamas kiekvienam 
geram darbui“ (2Tim.. 3:16,17). 
Panašiai sakoma Romiečiams 
15:4: “Nes visa, kas tik vra pa-

Praeitą šeštadienį LB rašyta (Biblijoje), parašyta j 
Bostono Kultūros klube kai- mums pamokyti, kad mes kant-1 
bėjo rašytojas Paulius Jul-' pilgu~'“ ,urėtu-;

kus iŠ New Aorko tema: Aukščiau paduotieji tekstai! 
"Formos problema dabar- liudija, kad Biblija yra patiesi
ties lietuvių literatūroje“. amžinosios Tiesos jr Į-s-j
♦. . ,7 „ . / . minties žodis, lai vra malonm-jJis apžvelgė foimos ll tun- ginusiojo Dangiškojo Tėvo laiš-j 
nio ryšį ir to ryšio svarbą kas i mus. jo vaikus, kol mes 
bei fortnos vystymąsi ir ki-iesa™e 'keleiviais ir piligri- 
timą nuo mūsų klasikinių
kūrėjų iki šios dienos įvai- jo sutvėrimams 
rūmo ir išradingumo mūsų “Biblija nuo pradžios iki pa- 

' baigos laikosi mokslo, kokio ne- 
. . . užtinkame niekur kitur ir kuris

gi\nai titei a-: prjeĮįjngas visų pagoniškųjų ti- 
tūrinė. bet ji sutraukė gražų kėjimų mokslams, būtent:—kad 
būrį klausytojų. būsiantis mirusiųjų gyvenimas

ft-elegentui pagerbti Iie-
na Baskienė SU klubo valdv- j,-e savo pasitikėjimą Atpirkėju, 
ba savo namuose surengė ie. o vienas sako, kad ”tą rytą“, 
geros nuotaikos priėmimą. J<»omek Dievas pakauks j«o» iį

P Turkus anlankes kele- kapiL ,,e ate.,s: P,kt,eJ’ ^ures r. JUrKUS, apiariKęs daugiau valdžios ant žemės, nes
tą savo bičiulių, sekmadieni “Teisingasis viešpataus ant jų 
išvyko i Nevy Yorką. ta rytą“. (I’sl.' 49:14). Apie pri-

i kėlimą iš numirusiųjų kalba
K«a padėjo surengti ; ?™našai- NauJ° Testamento ra- 

", __ * , « i svtoiai visas savo viltis atei-
parodelę Jordan Mareli. j nančiam gyvenimui ir palaimai 

• ' matuoja ant tų pranašysčių
Irenai Galinienei tarpi- Povilas sako taip: ”J«I nebūtų 

ninkaujant, Jordan March PŪ^Įimo numįniaių, tai
prekybos bendiove sutiko Kristus nėra prisikėlęs, tai mū. 
savo rūmų viename lange su mokslas yra tuščias, ir jūsų 
leisti surengti mūsų kūrinių tikėjimas tuščias... tokiu būdu 
parodėlę. Ji buvo ištisą sa- ir ,i,‘- kur,<! ,,žm"ro Kn’tuJ'' 
vaitę, aišku, ten išstatytais

mūsu klasikiniu ipais ;'Ji.y.ra GyvoJ° D/evo ž°- dis. Jo įstatymas protingiems

poezijoj. 
Nors tema

mūsų dirbiniais pasidžiaugė

vra išnykę. Bet dabar Kristui 
yra prisikėlęs iš numirusiųjų ir 
yra pirmtakūnu 1tiems, kurie

daugelis amerikiečių ir su- dar miega:... nes kaip Adome vi- 
žinojo, kokia proga jie issta- ^.j padar>.ti“._Kor. 15:13^2.

. , . . , Kas domisi Tiesa, reikalauki-
Kiek mums teko patirti,, te spaudos veltui šiuo adresu: 

tai parodai darbų paskoli- Lithuanian Bible Studente
212 East 3rd Street 
Spring Valley, UI. 01302

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kai savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap- 
tvalgas, mokslo žinias modernų sveikatos skyrių, kino nau
jiems, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* labe* daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.60.

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

A dr etas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal Canada.
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Moterų klubas pagerbs j D. Bakienės ir J. Laurinaičio

ATSTOVŲ RIMŲ PIRM. 

SVEIKINIMAS

JOHN McCORMACKO 
(Telegrama, atsiųsta adv. 

John Grigaliaus vardu)

Švenčiu kartu su Jumis il
su gausiu būriu šiandien at
silankiusių i Lietuvos laisvės 
atgavimo 50 metų sukakties 
minėjimą. Šis žygis buvo i- 
gyvendintas ištvermingos ir 
narsios tautos pasišventimu 
ir aukomis. Lietuvių tauta 
turi garbingas ir turtingas 
iš praeities paveldėtas tra
dicijas ir kultūra, kurių sle
gianti komunistinė diktatū
ra niekad nesunaikins, nes 
lietuvių tautos ištvermė ne
palaužta ir jos pasiryžimas 
savo laisvę ir nepriklauso
mybę išlaikyti tebėra stip
rus. Aš didžiuojuosi savo 
krašto aiškiu pasisakvmu už 
nepripažinimą Lietuvos i- 
jungimo jėga i Tarybų Są
jungą. Lietuvių pasiryžimas 
priešintis šiam prijungimui 
tebėra gyvas. 50 metų su

kakties Lietuvos nepriklau
somybes Kibimo proga 
širdingai linkiu visiems at
silankiusiems mano drau
gams bei visiems lietuviams 
JAV-se ir knur. kad jie 
atgautu laisvę, už kurią taip 
ilgai kovoja ir kurią taip 
brangiu o turėdami.

Gubernatorius paspaudė
„ , i

i2.!3o rankas

VY ash i n č I ono gimtadienio 
proga Mass. gubernatorių 
John Vor aplankė 12.135 
asmenys, kuriems jis turėjo 
nors ranką paspausti, o su 
kaikuriais ir kiek pasikalbė
ti ir net ; usifotografuoti. 
Boston Hvrald Įdėjo nuo
trauką. kurioje gub. Volpe 
sveikinasi su Irena Galinie
ne. greta stovi Aleksandra 
Daukantienė. Jos abi pasi
puošusi s tautiniais drabu
žiais atstovavo Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos 
Bostono skyriui.

Šiemet į priėmimą buvo 
atvykę nemaža lietuvių.

Oną Ivaškienę

Lietuviu'Moterų Klubu» t a 1
Federacijos Bostono skyrius 
kovo 31 d. 4 vai. popiet So. i 
Bcstor.o Lietuvių Piliečių 
Dr-jcs salėje rengia banke
tą Onai Ivaškienei oagerb-’ 

iti.
Ona Ivaskierė prieš 30 į 

metų sukūrė Tautinių šokiui 
Sambūrį, su juo vra šimtus į 
kartų dalyvavusi lietuvių ir! 
nelietuvių Įvairių parengi-; 
mų programose, daug kartų < 
jos sambūrį yra kvietę pasi-į 
rodyti ir televizijoj, jis yra' 
šokęs net Valstybės depai-1 
tamento surengtame pokyly' 
ir kt. žodžiu, jos sambūris j 
daugiau nei kas kitas Bosto- i 
ne garsina lietuvių vardą a-j 
merikiečių tarpe.

Ona Ivaškienė veikia iri 
kitose organizacijose. Ji yra! 
buvusi JAV LB Tarvbos na
rė. So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos direktorė ir kt.

Moterų Klubų Federaci
jos skyrius nutarė pagerbti 
Oną Ivaškienę už jos dide
lius nuopelnus lietuvybei 
šiame krašte išlaikyti ir ti
kisi rengiamame bankete 
sulaukti gausaus jos darbų1 
brangintoju būrio. į

A. D. ‘

tapybos darbų paroda

Bostono Baltijos Tunto 
Skaučių Židinys kviečia 
Bostono ir ap\ linkės lietu
vius atsilankvti i rengiamą 
Danos Bakienės ir Jurgio 
Laurinaičio tapybos darbų 
parodą.

Paroda Įvyks š. m. kovo 
mėn. 30-31 d.d. Tautinės Są
jungos namuose. 484 E. 4th 
St.. So. Bostone. Marš.

Parodos atidarymas kovo 
30 d. (šeštadienį) 7 vai. vak. 
Sekmadieni parodą galima 
lankyti nuo 10 vai. ivto iki 
5 vai. vakaro.

Skaučių Židinys džiau
giasi. turėdamas progą pri
statyti D. Bakienės ir J.
I auriničio tapybos darbus 
lietuviškai visuomenei.

Rengėjos
i

Užtiko automobilių vagių 
pėdsakus

Bostono policija jau supa 
visą būrį automobilių vagių, 
kurie iš Logan aerodromo 
aikštės yra pavogę nema
žiau kaip 60 automobilių. 
Vieną iš tų paukščių jau su
ėmė. Jo garaže rado 11 pa
vogtų automobilių.

Dar viena tūkstantinė

Iš Bostono Lietuvių Fon
dui po tūkstantine jau vra 
aukoję Juozas Vembrė. įre
mi ir Juozas Kasiai, Jadvv- 
> a ir Antanas Škudzinskai, 
Stasė ir Kazys Tamošaičiai, 
o štai, minint Lietuvos ne- 
i miklausemvbės atstatvmoS » •* I
paskelbimo 50 m. sukakti, 
tūkstanti dolerių tam fondui
paaukojo ir Ona Ivaškienė.
Ji. siųsdama čeki. pridėjo! 
ir šio turinio laiškeli:

j

”Į Lietuvių Fondą ateinu 
gerokai pasivėlinusi, bet 
šiais Lietuvos Laisvės Kovos 
Metais su didesniu kraičiu 
lietuvybei išlaikyti ir lietu- 
' lu kultūrai ugdyti. Įnešu 
vieną tūkstantį dolerių.

"Kartu kreipiuosi į visus 
Letuvius: šiais Lietuvos Ko
vos Alėtais sudėkime visą 
milioną. Nelaukime, kada 
turėsime atliekamą tūkstan
tį ai- šimtą, dėkime po de
šimtinę. bet visi. Juk Ameri- j
kos lietuviu esama šimtai! <■

‘ tūkstančių".

Balfo susirinkimas

Balfo metinis susirinki
mas bus sekmadieni, kovo 
3 d. 4 vai. popiet So. Bosto
no Lietuvių Pil. I)r-jos pa
talpose. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti, kad galėtume 
sudalyti darbingą valdybą, Į 
nes vargstančių tautiečių tu
rime dar daug.

Valdyba

P. Viščinis išrūpino 
radijo programą

Laisvės Varpo vedėjo P. į
Viščinio rūpesčiu vasario ■
16 d. Brocktono radijo sto-j
tis \VBET, o vasario 17 d.
ta pati stotis ir VV0KW sto-i
tis pusę valandos paskyrė į
mūsų Vasario 16-sios sukak- *. *
čiai atžymėti. Anglu kalba 
buvo duota Vliko pirm. dr. 
J. K. Valiūno kalba, vice
prezidento Humphrey žodis 
Alto delegacijai, lietuvių 
dainų ir muzikos.

Mirė K. Rogers

Vasario 19 d. mirė seno 
Keleivio skaitytojo VVrentha 
me James Rogers žmona 
Kotryna, palikus liūdesy, be 
minėto vyro. dar sūnų ir 

1 dukterį. Jiems visiems reiš
kiame gilią užuojautą.

Moterų klubo svarbus 

susirinkimas

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Bostono sky
riaus susirinkimas bus šį šeš
tadienį. kovo 3 d. 4 vai. po
piet Lietuvių Tautinės Są
jungos namuose. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti, 
nes bus svarstomi svarbūs 
klausimai.

Valdyba

Boston Glebe gerai 

paaiškino

The Boston Globė vasario 
21 d. į M.N. klausimą: Ko
dėl ir kieno vasario 16 d. 
prie miesto rūmų plevėsavo 
raudona-žalia-geltona vėlia
va? —šitaip atsakė:

"Lietuvos vėliava plevė
savo greta Amerikos vasa
rio 16 d. Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50 metų 

, minėjimo proga. Nors Lietu
va kaimyninės Rusijos už
imta, bet JAV nepripažįsta 
Lietuvos įjungimo i Sovietų 
Sąjungą ir kartu su lietu
viais švenčia ta sukaktį. Ta 
proga proklamacijas išleido 
gubernatorius Volpe ir ma- 

1 joras VVhite“.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ {STAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kanu sutvarkanti viešbučius :r kt i ..iu planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems j FLORIDĄ.
Pef TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE gulite atsikviesti j 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

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

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKAPU'rr'<. 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 Broadvvay, South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway., South Boston. Mass.

’*Kur tūkstančiai taupo milionus“
ALFRED \V. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

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

Turtas (Assets) virš 8132,090,000

5%Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

«s<s«Q«ioefiiQ««s«6iae«a*M

Ę The Apothecary
LIET L VISK A TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pnarm.

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

Telefonas AN 8-6020

Nno 9 vai. ryto Iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir sek*.

VELTUI 

LĖLIŲ

._ 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

LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA*

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
FM Bandomis 105.7 me<acikit)
IS WK0X, F r&mingn&m, Mass.

VEDĖJAS—P* VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON, MASS. 02402 

TeL Jlniper 6-7209

(APE ( OI)E PARDUODAMI

netoli šiltos vandenyno srovės 
žemės sklypai, vieno ar pusės 
akro didumo, tarp dviejų dide
lių ežerų. Informacijų kreiptis

nuo 9 iki 12 vai. ryto ir vakare 
nu > 9 vai. telefonu 268-9267.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IS BOSTONO Į LIETUVĄ 

ir kitus Rusijos okupuotus

i Peter Maksvytis
Can>«*»ter A Builder
49 Church Street 

E. Milton. Mass.
Atiieku visus pataisymo, roman- 
to ir projektavimo darbus ii lan
ko ir viduje, gyvenamų narni) ir 
biznio pastatų, pagal Josi) reika
lavimą. šaukite visados iki S va
landų vakam.

Telefonas: 698-8675

1

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance '

321 County Club Rd* 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

kraštus

Pristatymas greitais ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai* vak., 

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

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS 

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

447 BROADVVAY 
South Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd •
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

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 — gavo sveikata.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam Įvairius siuntinius į Lietu, 

i 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 
i prekių iš kitu kraštų visai že

momis kainomis. Be to, si urėta- 
j me maistą, pinigus ir galite už- 
, sakyti jų gamybos prekes, čia 
I 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. Atsilanką įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 
EAPRESS CORP.
169 Milbury SL 

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8 2868

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

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

Vedėja B. Sviklienė

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje
Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, ^„0 Vam^pilštąTdetavm 

pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį nepriklau»omybės paskelbi- 

ir jo išvengti. mo akto pasirašytojo Stepo-

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 1360 ld> 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie* 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių! 
pasaulinių žinių santrauka j 
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

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, no Kairio spalvotą portretą nas AN 8-0489. Ten gaun»
atsiuntus $3.75. 8x6 colių dydžio už 80 cnt. mas ir Keleivis.

Ketvirtis & Co.
—JEWELEĖS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
R&pestingai taisomo laikrodžius

Uodas, papuoialm

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Td AN 8-4649
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Dažau ir Taisau J
Namus iš lauko ir viduje. 2 
Lipdau popierius ir taisau 3

vieką, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą
JONAS STARINSKAS 

220 8a tin Hill Ava. 
Dorchester, Mass.
Tet CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 liroad way 

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

Flood Sąuare a 
Hardivare Co. *
Banaiakao K. J. ALEKNA
•SS EAST BROADMAT 
SOUTH BOSTON, MAS8. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Datai 
Popteroo Stenoma

Stiklai Langams 
Visokia reikmenys narnama

Reikmenys plumboriama 
Vteokte gateiteo daiktai

If


