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Nulūžo dar vienas ąžuolas -
mirė Erdmonas Simonaitis

Vokietijoje vasario 24 d. mirė Erdmonas Simonaitis, 
eidamas 81-sius metus amžiaus, vasario 28 d. sudegintas 
Manheimo krematoriume.

Vokiečiai rinks savo
prezidentą Berlyne

teisme vyr. sekretorium. Jau j . Kaip jau buvo rašyta, Va- 
1912 m. jis buvo vienas Til- karų Vokietijos prezidento j 
žės lietuvių klubo steigėjų ir rinkimai turi Įvykti kovo 5'

Velionis buvo gimęs Til
žės apskrity, baigė Tilžės 
gimnaziją, dirbo Pilkalnio

kitų lietuvių organizacijų 
dalyvis. Pirmojo pasaulinio 
karo metu tarnavo vokiečių 
kariuomenėje, buvo apdova
notas už pasižymėjimus ka-

d. Berlyne. Dėl to triukšmą 
pakėlė Rytų Vokietija ir So
vietų Sąjunga. Jos sako. kad 
vakarų vokiečiai neturį tei
sės rinkti prezidentą Berly
ne, nes jis jiems nepriklau-

re. 1918 m. gale buvo Vii- so, o Vakarų Vokietija tvir- 
niuje vokiečių spaudos sky- tina, kad Vakarų Berlynas

priklauso Vakaru Vokieti 
jai. Tokios nuomonės yra 
JAV ir Britanija su Prancū- ’ 
zija

Komunistų buvo pasiūly-

riuje, susipažino su Lietu
vos Tarybos nariais. Grįžęs 
į Tilžę, 1918 m. buvo vienas 
iš Maž. Lietuvos Tautos Ta- 
įybos steigėjų. Klaipėdos
kraštą atskyrus nuo Vokieti- ta per Velykas leisti Vakarų! 
jos, persikėlė į Klaipėdą, Berlyno gyventojams nuei-: 
kurį laiką buvo savanoriu ti į sovietų valdomą Berlyno 
Lietuvos kariuomenėje, o daU apJankyU, jei
192C m. paskirtas Kl^^
du ektonjos nariu. kieti ja, už tokią nuolaidą no-

. . ; rėjo šia proga išsiderėti dar
Velionis buvo vienas jzy- daugiau palengvinimų, bet j Deftinėj Apollo 9, kuris turėjo pakilti į erdvę vam

komunistai nėra linkę nieko buVO atidėtas iki kovo 3 d. Kairėje jame skrendantieji antdalyvių. Tam sukilimui va- daugiau duoti. 
dovavęs J. Budrys, buvęs 
Lietuvos generalinis konsu
las New Yorke, sako, kad 
„jei nebūtų Simonaičio, ne
būtų ir sukilimo“. Jis buvo 
sukilėlių direktorijos pirmi
ninkas, 1924-26 m. Šilutės

ir atlikti pratimus su dirbtiniu mėnulio modeliu,

Prezidentas Rixonas grifo iš
sėkmingos keliones

Sekmadienį pre. Nutonas grįžo ii Europos, ten aplan

kęs 6 valstybes. Jis patenkintas kelionės vaisiais.

metu buvo pradėję savo di
desnio masto puolimus.

Dabar laukiama prezi
dento sprendimų visa eile 
svarbių politinių ir karinių 
klausimų.

Jau praeitą kartą rašėme, 
kad prezidentas Nixonas iš
skrido į Europą stiprinti tai- 
kosir draugystės. Ten jis ap
lankė Belgiją, Angliją, Vo
kietiją, Prancūziją, Italiją 
ir Vatikaną. Ten lankyda-' 
masis ir kalbėdamasis su tų į
valstybių vadovais ir \ Erdvėlaivis Apollo 9

Nesusitarus dėl šių ”mai- 
nų“, sovietai jau truk
do susisiekimą su Berlynu 
žemės keliu, o paskutiniuo
ju metu įspėjo, kad negaran
tuojamas saugumos ir lėk

reikalinga ii anksto patirti, kad paskui astronautai galėtų tiktai 
jau ateinantį liepos mėnesį, jeigu visi dabar numatyti bandymai

lutai. Jie erdvėje iftbua 10 dienų 
kaip nutftpti Ir vėl sugrįžti į erdvėlaivį. Visa tai

ingiai ant mėnulio nutūpti gal

apskrities viršininkas, vėliau tuvams Mat. ten sumanyti 
Klaipėdos krašto direkton- ^aip tik šiuo metu sovietų 
jos pirmininkas. Klaipėdos! kar0 manevrai. Bet Vakarų 
apskrities viršininkas, Kiai- Vokietija mano savo pasi- 
pėdos miesto burmistras. j ryšimą vykdyti.

Klaipėdos kraštą užgro- Nelauktina, kad sovietai 
bus Hitleriui, naciai velionį Dradėtų šaudyti į oro korido 
suėmė ir laikė Mauthauseno ^um skrendančius V. Vokie- 
įr Dachaukacetuose, kol a- įjjos ar yakarų sąjunginin

kų lėktuvus, nes jie šiuo me
tu nori artimesnių ryšių su 
naująja JAV administraci- 

„ , .... ... ja, nori susitarti atominių
Tarybos pinninmkas, jai at-:ginklų apribojimo reikalu, 
stoyavęs Vilke, aktingai vei- nes varžybos šioje srityje 
kė Lietuvių Bendruomenėje, govjetų Sąjungą piauna dau-

Šaudėsi Sovietų Sąjui 
Kinuos pasienyje

GIH nori patikrinti 

4 J mil. automobilių
General Motors pareika

lavo patikrinti net 4 mil. 
900 tūkst. automobilių, nee 
pastebėjusi tose laidose trū
kumų.

merikiečiai išlaisvino.

Išėjęs į laisvę, jis buvo 
Mažosios Lietuvos Lietuvių

Ten pasienio susirėmimai nėra naujiena, bet pasku

tinis sugėlė daug didesnių atgarsių Sovietuos ir Kinijoj.
Tai vis tik prieš kelerius 

metus išleisto įstatymo vai
siai. Tas įstatymas numato, 
kokiems reikalavimams turi 
atitikti išleidžiami automo- 

sančioje saloje. Tą salą Ki- Kiniečiai atidengę ugnį į so-! biliai. Kai įstatymo nebuvo, 
nija laiko sava, bet savinasi vietų sargybą.

Kinijos notoj sakoma vi-

Maskva ir Pekingas pa- žinoti, kad Ussuri upė yra 
skelbė žinią apie įvykusį ka- užšalusi nuo lapkričio iki 
rių susirėmimą prie Manžu- balandžio mėn.). Jiems ke
ri jos sienos Ussuri upėje1 e- lią pastojo sovietų kariai.

kurį laiką buvo jos valdybo
je- . ~

I
Velionis jau ilgesnį laiką • 

negalavo širdimi, ir širdies IlKrūl gana 
smūgis nutraukė jo gyvybę. sniego

i
Su E. Simonaičio mirtimi Praeitą savaitę N. Angli- 

netekome įžymiausio Mažo- joje tiek prisnigo, kiek be- 
sios Lietuvos veikėjo, kuris buvo prisnigę tik prieš 76 
visas savo jėgas skyrė tam metus. Bostone to sniego bu- 
kraštui, stengėsi jį ne tik su- vo net 34 coliai. O štai, ra- 
jųngti, bet ir suauginti su šant šiuos žodžius, vėl 
Didžiąja Lietuva ir šventai: ga, ir kažin dar k 
iki mirties tikėjo, kad tiek rybės čia
Mažoji, tiek ir Didžioji Lie
tuva vėl bus laisvos, nepri
klausomos ir amžinai su
jungtos.

giau negu JAV.

s. vėl Min
tele tos Jė-

Pažymėtina, kad net šių į 
dienų Vokietija atsisakė E. 
Simonaičiui mokėti jam pri-

Sniego audra pridarė di
delių nuostolių. Daug kur 
žmonės liko be šviesos ir ši
limos, o keliams atkasti iš
leista milionai dolerių, ir 
vistiek dar stūkso sniego 
kalnai. Kelios dešimtys

klausomą pensiją, nes vokie- žmonių mirė, daugumas 
čiai jį laiko išdaviku, j kasdami sniegą.

ją ir Sovietų Sąjunga. Čia 
reikia pasakyti, kad Kinija sai priešingai: kad sovietų 
savo teises reiškia į labai di- kariai užpuolė Kinijos gar
delius dabar Sovietų Sąjun- gybas.
gos valdomus žemės plotus, i Kaip ten iš tikrųjų būtų 
kuriuos rusai seniau yra jė- bebuvę, bet tas susirėmimas,
ga pagrobę iš Kinijos. matyti, jaudina Maskvą ir

Sovietų Sąjungos-Kinijos' Pekingą. 
siena yra labai ilga. Prie jos Tolimuose Rytuose sovie- 
nesusipratimai nėra naujie- tai turi 15 divizijų, bet Ki
ną. Sovietai tvirtina, kad per nija, sako, jų nebijanti, nes 
metus ten įvyksta per 5,000 turinti pakankamai jėgos 
susirėmimų, dėl kurių kalti- sovietų raudonarmiečiams 

Gi kiniečiai Ussuri upėje paskandinti.
Šiuo metu didesnio Sovie

tų Sąjungos-Kinijos sūsirė- 
masto. ’ mimo gal dar netenka lauk-

_ ____ J ti, bet ateityje toks konflik-
kad yra užmuštų ir sužeistų. - tas bus neišvengiamas, 
bet neminima kiek.-Sovietų
notoj Kinijai sakoma, kad 
Kinija provokuojanti labai 
rimtą ginkluotą konfliktą.
Pagal ją, Kinijos kariai įsi-, ... . _ . .
veržę į Sovietuos teritori. ** P"*™** b“™“ 
ją — į Damanskio salą mi-į reikalą min. Goldą Mmr. 
nėtoj Ussuri upėje. (Reikia i

| mirusio Izraelio minist
ro pirmininko Eshkolio

„nebuvo“ nė automobilių su 
trūkumais, nes gamintojai 
už juos nebuvo atsakingi ir 
jų netaisė.

politikos vairuotojais, prd. 
zidentas Nixonas jų neįtiki
nėjo ir jiems ne patarimus 
davinėjo, bet atidžiai klau
sėsi jų nuomonių, stengėsi 
suprasti jų pažiūras, rūpes
čius ir svarbiausius reikalus. 
Visur jis buvo išlydėtas šil
čiau, negu vuvo sutiktas. Vi
sur jis sustiprino europiečių 
pasitikėjimą savi ir JAV. 
Visur buvo suprasta, kad da
bartinė JAV administracija 
daugiau dėmesio skirs Euro
pai, nore jos viena ranka ir 
kariauja Azijoje.

Prezidentas neparsivežė 
pasirašytų sutarčių, bet vis 
dėlto — daug geresnį Euro
pos reikalų supratimą ir di
desnį jos pasitikėjimą JAV. 
Jam pavyko net ir su de 
Gaulle nuoširdžiau išsiaiš
kinti abu kraštu jungiančias 
ir skiriančias nuomones, ras
ti draugiškesnę kalbą, su
laužyti diplomatinių santy
kių ledus. Po šio susitikimo 
de Gaulle net pasižadėjo ki
tų metų pradžioje atvykti į 
Washingtoną.

Suprantama, komunistai 
ir jų sukvailinti visokie barz
dočiai mėgino trukdyti Nix- 
ono kelionę demonstracijo
mis ir riaušėmis, bet visur 
daug didesnės europiečių 
minios prezidentą apsitiko 
draugiškais sveikinimais ir 
išlydėjo draugiškais linkė
jimais.

Prezidentas išbuvo kelio
nėje 8 dienas. Jis visą tą lai
ką alaikė nuolatinį ryšį su 
Baltaisiais Rūmais ir ypač 
su karo vadovybe Vietname, 
kur komunistai jo kelionės

pakilo į erdvę
Kovo 3 d. 11 vai. ryto į 

erdvę laimingai pakilo A- 
pollo 9 erdvėlaivis ir. jei vis
kas gerai seksis. į žemę su
grįš tik po 10 dienų. Šioje 
kelionėje bus atlikti pasku
tiniai sudėtingi bandymai 
prieš šią vasarą numatytą 
„išvyką“ į mėnulį.

Raketos nukrito 
Saigone

Ir praeitą savaitę komu
nistai bombardavo kelias 
dešimtis Vietnamo miestų ir 
karinių taikinių. Dvi didelės 
raketos nukrito Saigone. 
Viena jų sprogo visai arti 
didelės ligoninės, vos nepa
lietusi didelių JAV civilinių 
tarnautojų gyvenamų namų.

Dingo $1J7 milionų
pašto ženklų

Dingo siunta su $1.7 mil. 
vertės Jungtiniu Tautu 10 
centų pašto ženklų, kurie tu. 
rėjo būti pradėti vartoti ko
vo 14 d. Jeigu ji_ i.v’jus su
rasti, tai bus panaikinti vi
si šios laidos ženklai, 3 su 
puse miliono dolerių vertės.

• ♦ •

Buvęs prez. Eisenboveris 
po operacijos buvo (avęs 
plaučių uždegimą, ir todėl 
baimintasi dėl jo likimo. Bet 
pastanioju laiku atrodo, kad 
jis ir tą ligą įveiks.

Kraito apnaugos ministras Mel ' 
vin R. Laird pasakė laikraitinin-! 
karna, kad jis kovo 5 d. iivyks-' 
ta į Vietnamą, *tur mano pabū
ti litinę savaitę. į

Buvęs JAV prezidentas Harry 
Truman, kuris yra 84 m. ami., 
buvo sunegalavęs, bet jau grį
žo is ligoninės.

Clny Skaw yra kaltinamas da
lyvavęs sąmoksle nužudyti prez. 
Kennedį ir teisiamas New Or-

Jin Klebintas.

I
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Zirzliai - mūsų nelaiiro} v

Šį kartą pakalbėkime apie zirzlius — daugeliui gerai: 
pažįstamą žmonių rūšį. Jie yra tikra nelaimė šeimoje, o! 
dar didesnė visuomenės gyvenime. ' 5 - - p

Šeimoje, sakysim, zirzlys tėvas visada .nąpaLenkima$ 
savo žmona, savo vaikais ir kitais šeimos nariais. Žmona j 
gali jam stengtis ir kažin kaip Įtikti, bet jis vis viena zir-j 
zia. vis viena visi jos veiksmai zirzlio nepatenkina. Nega-j 
lės jam įtikti net ir geriausieji vaikai. Tokioj Šeimoj nie- i 
kad negali būti ramybės, nes zirzlvs — šeimos ardytojas.

Dar didesnė nelaimė — zirzlvs visuomenėje. Tai toks 
sutvėrimas, kurio zirzimas garsiausiai girdėti betkurioj i 
visuomeninėj veikloj, bet iš jo darbų — jokios naudos. Jis | 
viskuo nepatenkintas. Jis betkuriame susirinkime šunie-; 
kins draugijos ar organizacijos vadovybės darbus. Jis ne-Į 
pasiūlys nieko naujo, jis nenurodys, kaip reikėjo pašalint; i 
tą ar kitą kliūti, dėl kurios tas ar kitas vadovybės darbas Į 
nebuvo įvykdytas. Pakviestas pats i darbą, jis ars sanys. 
bet zirzti viską peikdamas nenustos.

Tosks zirzlvs, jei tik sugeba, naudojasi ir spaudos j 
puslapiais. Jis čia zirzia savo „išminti“ jau platesniam 
žmonių skaičiui, zirzia atkakliai, nepaliaujamai, kol ma
žiau kritiški skaitytojai tam zirzliui patiki.

Tokie zirzalai sutrukdo nevieną gerą darbą, nevieną :
darbuotoją atšaldo nuo veiklos.nevienam pakerta jėgas. ’ 
Jie yra didelė visuomenės nelaimė, ypač tada, kada veik
liųjų žmonių ir šiaip trūksta.

Kaip nuo jų apsiginti? Nelengva. Zirziančią musę ar 
uodą gali priplakti prie sienos ir jų zirzalas nutils. Gi zirz. 
liui žmogui gali trenkti svariausiais argumentais per gal
vą, gali jį sugėdinti ar net išmesti iš visuomeninės veik
los, o jis vistiek zirs. Bet data gal jo klausantieji jau su
pras, ko tas zirzimas yra vertas, ko tuo savo zirzimu toks 
zirzlys siekia.

Šių kenkėjų ypač vengtina sutelktiniame darbe, kur 
tenka derinti skirtingas to darbo dalyvių nuomones ir 
pažiūras, kad vistiek būtų einama į bendra tiksią. Jeigu 
čia atsiras zirzlys arba toks, kurs tik savo vieno nuomonės 
tebos, nekreipdamas dėmesio į kitus, — bendras darbas 
neabejotinai nukentės.

Pasitaiko, kad net dideliu demokratiškumu besigi
nąs zirzlys ima veikti net prieš savo organizacijos prin
cipus, veikti tiesiog diktaroriškai, jeigu tik jis patenka 
vadovybėm Vienas toks mūsų visuomenėj net prieš Vasa
rio 16-ją plačiu mastu primaišė neskanios košės JAV lie
tuvių organizacijų sutelktinėje veikloje.

Tokių gal jau nebereikėtų rinkti Į vadovaujamus or
ganus.

Iš viršaus į apačią: Izraelio lėktuvas, kurį Ziuriche iš 
kulkosvaidžio apšaudė arabai; žemiau automobilis, kuria
me buvo rasta ginklų atsarga, ir nušautas vienas iš pa
sikėsintoje; apačioje keturi arabai, suimti apšaudžius 
Izraelio lėktuvą. jT

J.Kardelis Lietuvon nebegrįs...

galbūt, prileisti, kad už to I aštrėję. Netgi pačiuose de- sąjungos tuo nėra patenkin. 
sandėrio ir už tų „arbatpini- batuose pakartotinai buvo tos ir dirbančiųjų teisę da
gių*4 slypėjo kokie nors pla- iškelta kaip tik šita — če- lyvauti lygiateisiškai įmonių 
tesnio masto politiniai kės- koslovakiškoji — aplinky- valdyme reikalauja gerokai 
lai, kurie — galimas daly- bė... Mat, britai, bent pasą- Į išplėsti.

monėje, dėl Čekoslovakijos1 Šiuo metu Vak. Vokieti- 
jaučiasi beveik asmeniškai joje į įmonių tarybas yra iš
kalti. Juk britų premjeras rinkta 180,000 dirbančiųjų, 
Chamberlainas 1938 m. su iš kurių 87% priklauso prof. 
Hitleriu padarė tą kvailą ir sąjungom. Vadinasi, prof.

kas, dėl Čekoslovakijos įvy
kių ir dėl to pablogėjusių 

1 britų-sovie
į lep nebuvo

I EGZOTIŠKA

Vien tik auksas valdoms?
RAŠO R. E. MAZILIAUSKAS !

Tęsinys

SANDĖRIS IR 

ARBATPINIGIAI

! Susitarimu pasižadėjusi 
i nekeiti savo ieškinių Pabal- 
! tijyje, britų vyriausybė nūn 
pro parlamentą prastume į- 

' statymą, kuriuo baltiškieji 
priklausiniai nusavinami ir 
parduodami, o iš gautųjų 
pajamų padengiamas tas so
vietams jau išmokėtasis pus- 
milionis ir mokama kompen
sacija privatiems britų ieš- 

! kovams. Prieškambai min
kai, vadinasi, savo pasiekė, 

j Pirmieji du skaitymai 
pai&Mhgpttte praėjo, sakytu
me, ramiai, maždaug kas
dieniškai, neišsikištinai, o 
kritika ir nepasitenkinimą; 
iš opozicijos suolų tebuvo 
pareiginis. Trečiasis, taigi, 
galutinis, skaitymas jau bu
vo triukšmingesnis, tačiau, 
aplamai paėmus, ir jis šioje 
parlamento sesijoje nebuvo 
išskirtinės reikšmės, ką pa
galiau paliudijo faktas, kad 
Įstatymą parlamente gynė, 
vyriausybei atstovavo ir į 
paklausimus atsakinėjo ne 

i pilnateisis vyriausybės na
rys — ministras, bet perne- 

i lyg žemesnio rango parei
gūnas — valstybės pasekre- 
torius Whitlock. Kaip ten 

i bebūtų, bet faktas lieka fak- 
. ; tu, kad. 30 metų praėjus nuo 

, Baltijos respublikų okupavi- 
; mo, kai pasaulis jau gyvena 
visiškai kitokiais ir tik atsi
tiktinai gal kiek panašiais 
rūpesčiais, tie Baltijos kraš- 

; tai Vakaruose iš tiesų pa- 
j laipsniui darosi nelabai ak- 
! tuali ir truputį egzotiška 
j problema. Ir šito „baltų auk- 
i so“ Įstatymo trečiajame 

tik 10 milionu. skaityme parlamente susi-

sąjungų veikėjai yra veik
liausi dirbančiųjų savival
dos teisių puoselėtojai. Ir jie 
dabar reikalauja įstatymo,

beprasmiškai nuolaidžiau
jantį susitarimą, kuriuo Če
koslovakija buvo pasmerk
ta šešerius metus kentėti na
cių terorą. Dabar britai vi- pagal kurį dirbančiųjų at- 
sas čekoslovakiškas bėdas ( stovai būtų renkami ir į įmo- 
pergyvena pernelyg jautriai,! nių valdybas direktoriais, 
o praeitų metų rugpiūčio į- kur jie būtų lygiateisiai su
vykiai Prahoje britų parla 
mentarams, matyti, kiek 
suaktualino ir Baltijos kraš
tų reikalus, kas atsispindė
jo ir debatuose.

Debatai parlamente, ži
noma, vyko pagal partinę 
priklausomybę. Pozicija, va
dinasi, darbiečiai. įstatymą 
gynė, arba jo bent nepuolė, 
o prieš įstatymą aistringai 
kalbas sakė opozicijos, tai
gi, konservatorių, atstovai. 
Kokį nors ypatingą konser
vatorių „probaltiškumą“ čia

akcininkų išrinktaisiais di
rektoriais.

Vokietijos kalnų pramo
nėje (geležies rūdos, ak
mens anglies kasyklose, plie
no gamyklose) darbininkai 
tokią teisę jau turi nuo 1947 
m. Tada patys pramoninin
kai pasiūlė prof. sąjungom 
lygiomis teisėmis dalyvauti 
įmonių valdyme. Mat. dau
gelis pramonininkų buvo po
litiškai susitepę nacių valdy
mo metais, o jų įmones gra
sino išmontuoti sąjunginin-

Įžiūrėti nėra reikalo. Ypač) kai. Į įmonių valdymą priim- 
orisiminus, kad kaip tik darni prof. sąjungas, jie ti- 
MacMillano konservatorių kėjosi sudaryti „demokra- 
vyriausybė dar 1959 m. pir-į tiškesnį“ įvaizdį apie save 
moji su sovietais šitais kiau- ir, galbūt, išgelbėti savo į- 
simais pradėjo tartis ir be- mones nuo demontavimo, 
veik pasiekė su jais susitari- Į Dabar dirbančiųjų dalyva- 
mo. Juos. žinoma, ragino su ’ vimas kalnų pramonės imo- 
sovietais tartis konservato- nėse Vokietijoje yra įstaty- 
rių tarpe ypačiai veiklūs tie * mu įteisintas. Akcininkai to- 
prieškambarininkai. Todėl kiose įmonėse renka 10 val- 
galime prileisti, kad panašus dybos narių, o dirbantieji— 
susitarimas su sovietais bū- 5. Valdyba savo keliu ski
tų pasirašytas visiškai nepri-1 ria menadžerius: bendrovės 
klausomai nuo to. kokia Į prezidentą ir kt., tačiau per- 
partija sudaro vyriausybę, t sonalo menadžeris negali 

Pagrindiniais užsieniu po-1 būti skiriamas, jei tam prieš- 
litikos klausimais D. Britą- tarauja dirbančiųjų valdy
nijoj tradiciniai abi pagrin
dinės partijos bendrais bruo-

bos dauguma.
šitą dirbančiųjų dalyva-

žais sutaria ir išlaiko krašto vimą įmonių vadovybėje vo-
užsienių politikos tęstinu
mą.. Todėl ir baltiškais klau
simais debatuose parlamen
te jautėsi eilė kitų eilinių

kiečių prof. sąjungos dabar 
nori išplėsti visai pramonei 
ir dar labiau sustiprinti. 
Prof. sąjungos reikalauja,

Pabaltiju.
Tad atrodytu, kad primokė-, daręs didesnis dėmesys, at- 
ti, galbūt, reikėtų sovietam,: rodo. pirmoje eilėje priskir- 
o ne atvirkščiai. Britų vy- j tinas faktui, kad skaitymas 
riausybė parlamentui tuoj vvko jau po Čekoslovakijos

dok-umZfr Sonetu klaus‘imu dau* "^aiškino."įvykių, po to. kai britų-so- 
’ _ ** filr nurrulo Vari onviofai nri ! snntvirini 1311 bllVO M3-

Jis atvyko Amerikon, kai raščio jis persispausdino iš- 
po Antrojo pasaulinio karo tisą „Beždžionės bylos“ ap- 
Lietuva buvo raudonosios rašymą ir taip pat ilgesni tmgas 
armijos okupuota ir buvu
siems jos veikėjams pasid a-  ---fe-* ,, ocum^vua, Mvv.gę „ .. , 4 r |
rė jau nebesaugi buitis. Ap-i kur buvo policijos nušautas ti ir prieškambarininkų ska- 11 ° m? °^us ^^rų s er in-,. 
sigyveno Kanadoje, Mont- Šimkus, grįžęs iš karo lietu- tinam i „ginti britų intere- F1!, .P1 ~ m! *, .? j 
realio mieste, bet apsigvve- vis kareivis. sus^ o, savu keliu, nenore- leskA7 A
no tik laikinai, nes tvirtai! | darni pakenkti Baltijos res- verkslendann sutiko su su
tikėjo, kad vis tik bus gali-: Kardelis parašydavo ir publikų pripažinimo reika-PP? . sa'ųJų

•Ke-! lui. britų teisininkai dabar "epinių penktadaliu, 
kartą; Įkinkė visą savo išradingu- __ ^ovjetam^išmokėtasis pus 

nias“, kurias jis Kaune re- jis juokais skundėsi, kad ’ ra9-
dagavo. Montrealin atva- „Keleivis“ darąs konkuren-f £ Pirmiausia buvo sutarta,
žiavęs, nuo 1949 m. redaga. ciją „Lietuvos Žinioms“. E-i šalys savo abipusių ieš-....................... ..................
vo 'Nepriklausomą Lietuva4. są, ji (Kardeli)! Lunių nekels. Baltijos kraštų ^esumoje paaiškės visi st-
Bet ir šis darbas jam atrodė bombarduoja, kodėl jis ne-! Prie Sov. Sąjungos prijungi- britų-sovietų pasitarimų 
tik laikinas, kol Lietuvoje spausdinąs sa. o dienrašty m.o klausimas susitarime ap- ”„;aTnJ lw

Tas britų-sovietų susitari
mas iš tiesų yra gana sūdė

aprašviną „.-Ziį karo v ; i £ W tik nurodė kad sovietai pri vietų santykiai jau buvo pa
teranu žygio į ^shingtoną, rak George Broun) pašaliu. "

Žvilgsnisį prof
ivan vis? urs. m u.- g<w- paiasytiavo

ma Lietuvon sugrįžti ir, gal- malonių komplimentų ”1 
būt, atkurti . „Lietuvos Ži- leiviui44. Pavyzdžiui. ka milionis svarų iš tikrųjų yra 

šiokia tokia mįslė, kurią į- 
minsime gal tik tada, kai

susinormuos padėtis, kada 
bus galima tenai sugrįžti be 
pavojaus.

tokiu Įdomių žinių iš Lietu
vos. kokių jie randą „Kelei
vy“. („Keleivis44 tada turėjo 
Lietuvoje apie 3.009 skaity
tojų). Iš tikrųjų gi beveik 
visos Lietuvos žinios, kurios

Deja. Jono Kardelio viltis 
neišsipildė. Jo sveikata pra
dėjo ėsti vėžvs. Paskutiniuo- tilpdavo „Keleivy“, buvo i- 
ju laiku jis iau sunkiai sir- mamos iš Kardelio dienraš- 
go. Ir vieną dieną išgirdome, čio, tik būdavo perredaguo- 
kad vasario 10 d. jis užmigo jamos ir pateikiamos skai- 
visiems laikams. Mirė ne tik tytojams lengvai supranta- 
žmogus. Kardelio vardu, bet ma kalba, 
mirė ir didelis žmonių švie
tėjas, gabus publicistas. dau- Susitikdavau sn,Kardeliu 
gelio laikraščiu redaktorius, ir Montrealy, kai nu ykda- 
demokratinės idėjos skelbė- vau Kanadon akuiki Sa
jas ir didelis tolerantas. kyti: pasintefcydavom ir SI A 

! suvažiavimuose. Ir iis. kada
Pirmą karta man teko su tik būdavo Bostone, visada 

Kardeliu susitikti 1928 me- ateidavo „Keleivio“ redak- 
tais Kaune. „Lietuvos ži- cijon ir nakvodavo pas ma
nių“ redakcijoj. Nuo to lai- ne
ko mudvieiu pažintis nenu-! . .. , . . . ,
Miko, bet darisi vis artime-1 Kardel.s buvo laba, mala.

iamai neaeciamas, jis pa- ®1?1: Britanijos vynausy-
prasčiausiai apeinamas, ši- . ’j’ .vPa5 P.žsieRllJ reikalų 
toks sutarimas dar gali būti šiuo klausimu a-
visapusiškai suprantamas ir ^įvaizdžiai išsisukinėja ir 
net abiem pusėm naudingas. vengia duoti išsamesnių bei 
Iš vienos pusės, pašalinamas platesniU paaiškinimų, 
tas "erzelis“, bet nepažeis Paprasčiausiai neįtikėti- 
džiama d e jure pripa- na, ^ad tokie prityrę diplo- 
žinimo klausimas, o, iš ant- ™atai Įgudę.derybininkai 
ros pusės, ir sovietai susita- ^aiP britai, nei iš šio, nei iš 
rimu apsidraudžia, kad bri- to, be jokio matomo reikalo 
tai ateitv nebekels savųjų ir tie jokios apčiuopiamos 
ieškinių. naudos imtų ir išmokėtų so-

Tačiąu tųp susitarimu bri- vietams tuos „arbatpini- 
ta, sovietams baltiškųjų pri- gius44. Pagaliau ir parlamen
ki Kušintų, sąsifąiton išmokė- į to debatuose buvo jaučia- 
io nuse miliono svarų ster-! ma» kad kalbėtojai žmo lilcų(apwl22 mil. dolerių)! dausiau. negu pasako. Net 
grynais. Tai jau iš tikrųjų pikčiausieji opozicijos kal- 
nelabai suprantamas dosnu- bėtojai, griežtai kritikavę 
mas, o parlamento debatuo-: šitą sandėrį, atrodo, nesijau- 
se vienas atstovas ta nusmi-Į tė turi teisės, matyt, valsty- 
lioni net pavadino ’’Wilsonoi bės saugumo, sumetimais, Į 
už Kosygino malonią šypse-, darbą paleisti, kaip kad sa-_• ; ra irai t ra fl iri rna ir dramriškesnė „Kelei- nūs, atviras, nuoširdus žmo- na nUTnestais arbatpini- Į koma, visą amuniciją. O vy- 

w“ aš dažnai pacituodavau Gaila- ka.<11. neišsipildė juk britų ieškiniai riausybės kalbėtojas ir san-
"Lietuvos Žinias“, o Karde- J° puoselėta viltis. Lietuvon iš Baltijos kraštų siekia 15
lis savo dienrašty pacituoda- > Jau nebegris... -[ milionų svarų sterlingų, o
vo „Keleivį“. K mūsų savait- s- MicheUonat sovietų ieškiniai, susiję su

politinių kivirču atbalsių,. kad bent pusė didžiųjų įmo. 
kurie su pačiu įstatymu te-; nių valdybos narių būtų ren- 
turėjo nedaug bendra. De- i kami ne akcininkų, bet dir- 
batai, mat, visuomet gerai bančiųjų. Panašų įstatymą 
proga pajodinėti savo parti-Į taip pat remia ir kairysis
nį arkliuką

(Bus daugiau)

M1

(Tęsinys)

ieš sąjungas

, sės įmonės valdyme yra ri
botos. Tarybų balsas netgi 
nėra lemiamas, bet tik pata
riamasis arba, geriausiu at- 

Po Pirmojo pasaulinio ka-, veju, lygus įmonės vadovy- 
ro, 1929 m., Vokietijos dar-! bei. Pavyzdžiui, tarybos ga

Į EKONOMINĘ 

DEMOKRATIJĄ

bininkija išsikovojo teisę iš
sirinkti vadinamąsias įmo
nių tarybas (Betriebsrat). 
1922 m. Įmonių taryboms 
buvo pripažinta teisė savo

Ii dalyvauti nustatant darbo 
laiko paskirstymą, pertrau
kų laiką, atostogų paskirsty
mą tarp dirbančiųjų, algų 
išmokėjimo būdą ir pan. Ta-

atstovą paskirti į bendrovių ^bos gali dalyvauti nusta- 
valdvbas (JAV ir Britanijo- 'an^ socia.inį dirbančiųjų 
je tai atitiktų "Board of Di- aprapmimą (vadinamuosius 
rectors“). Vadinasi, dirban- ”fnngebenefits“).betprak. 
čiujų dalyvavimas įmonių' |lsKai tai mažm reiškia., nes 

lėšas tokiam aprūpinimuivaldyme Vokietijoje yra ga
na senas dalykas. Įmonių ta- duoda darbdavys, ir, jei su-
rybu teisių Įtvirtinimu darbi- tartyje.su prof. sąjunga nė- 
ninkija vėl susirūpino po ra *<1taiP nustatyta, darbda- 
Antrojo pasaulinio karo.
Neatsitiktinai- šitas ; , klausi
mas aštriausiai iškilo po a- 
biejų vokiečių prakištų ka
rų: darbininkija nebepasiti- 
kėjo kapitalų savininkais, 
kurie rėmė nacionalistinius <?al! . tarybų

vys tas lėšas gali skirti tokiu 
būdu, kaip jam geriausiai 
patinka. Įstatymu taip pat 
numatyta, kad įmonių tary
bos turi būti išklausytos, kai 
atleidžiami darbininkai. Ta-

krikščionių demokratų spar
nas, kurio reikalavimai be
veik privedė prie partijos 
skilimo. Pagaliau šitokį dir
bančiųjų įvedimą į įmonių 
vadovybę remia ir socialde
mokratų partija, nors par
tijos veikėjai reikalauja, 
kad didžiųjų Vokietijos į- 
monių valdybos būtų suda
rytos iš trijų sluoksnių: treč
dalį valdybos narių rinktų 
kapitalo savininkai, t. y. ak
cininkai. trečdalį dirbantieji 
(praktiškai — prof. sąjungų 
veikėjai) ir trečdalį skirtų 
arba bent siūlytų „viešuma“, 
t. y., kraštų vyriausybės, sa
vivaldybės ir pan.

Pramonininkai šitokiems 
prof. sąjungų, socialdemo
kratų ir kairiųjų krikščionių 
demokratų kėslams labai 
garsiai priešinasi. Jie sudarė 
komitetą, kuris per trumpą 
laiką išleido daugiau kaip 2 
milionus markių (pusę mil. 
dol.) propagandai, kad toks 
įstatymas per parlamentą 
nepraeitų.

Iš tikrųjų darbininku ly
giateisis dalyvavimas įmo
nių valdyme išvirto i šiuo 
metu svarbiausią Vokieti jos 
prof. sąjungų tikslą, ir gali
mas dalykas, kad šitas klau
simas bus vienas iš svarbiau-jvuue leme lutvivimiisuiiiuB . - , nutarimai

nolitikus krašta Įveldami i darbdavio nesaisto, jis tetų- siu klausimų, apie kuriuos 
karą ir griuvimą. i”’ įstatymą, ”su rim-J suksis 1969 metų rinkimai į

Tačiau specialiu Įstatymu 
Įteisintos Įmonių tarybos iš

riausybės kalbėtojas ir san- tikrųjų tėra savotiški "po
dėlio gynėjas akysna krito pietiniai tigrai“. Tas tary- 
kaip tik savo beveik neįpras- bas išrenka visi vienos įmo-

tu noru“ tuos nutarimus iš-1 parlamentą, 
klausvti I Pramonininkai, kurie turi

v ,. ... ,. . . . ■ didelę įtaką krikščionių de-
Vokietijos darbininkai ši- mokratų ir liberalų partijų 

tą Įmonių tarybų įstatymą, vadovybėse, aiškina, kad 
žinoma, palaiko ir net pa

tu santūrumu. Galime dėl to, nės dirbantieji, tačiau jų tei- vyzdžiu stato, tačiau prof. Nukelta į 3 pusi.

tartyje.su
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LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Į

Kovo 15 ir 16 dienomis' 
New Yorko Maironio Litua
nistinėje mokykloje (259 
No 5th St., Brooklyn, N.Y.,)1 
bus Rytinio Atlanto pakraš
čio lituanistinių mokyklų 
mokytoju suvažiavimas, ku

CHICAGO, ILL.

Mirė muzika* J. Strolia
x | t . , ; * ■ ' i < 1

Vasario 20 d. mirė Juozas 
Strolia, 71 m. amžiaus. Ve
lionis buvo baigęs Klai|)ėdos
Muzikos Mokyklą, muziką) 
dėstė įvairiose Lietuvos mo-i 
kyklose, vadovavo choram' 
Jis yra išleidęs didoką pluoš-1 
tą muzikos kūrinių ir šias1

l

ar

knygas: Solfedžio, Muzikos'
, . . i- • teoriją. Trumpą muzikos is-J
bos pirm. A. Kinkunas skai-i torjją

Velionis į Ameriką atvy

riame PLB Švietimo Tary-

tys paskaitą apie "Beskyri 
nę sistemą lituanistinėse ko 1952 m., gyveno Chica-
mokyklose“. J. Juknevičie- goję, Bostone, Los Angeles,
nė — apie tai, ko ir kaip rei
kėtų mokyti parengiamojo
je klasėje ir apie vaizdines 
priemones ir jų vartojima 
parengiamojoje ir kitose li
tuanistinės mokyklos klasė
se: J. Veblaitis supažindins 
dalyvius su vokiečių šešta- 
dienirėmis mokyklomis — 
kaip jos organizuojamos ir 
kaip veikia. Bus parinktu 
asmenų pokalbis (simpozi-

r J

matome pavaizduotus tuos bandymus, kuriuos turės per 10 dienų erdvėje

1955 m. buvo išvykęs į Bra
ziliją, Europą, bet po poros 
metų vėl grįžo į JAV. gyve
no Filadelfijoj, o nuo 1960 
metų Chicagoje.

Velionis buvo ne tik mu
zikos mokytojas, bet žino
mas kompozitorius, smuiki
ninkas, o be to, turėjo ir ašt
rią plunksną, daug rašė Nau
jienose. Jo atsiminimų "Lie- j Paveikslo kairėje
tUVOS Vyčio pėdsakais“ pir- atlikti Apollo 9. Nuo pagrindinio erdvėlaivio turės atsiskirti nutūpimui mėnuly skirtas 
moji knyga jau baigta mažesnis erdvėlaivis su astronautais ir paskui vėl prisijungti prie pagrindinio erdvėlaivio su

na prof. M. Gimbutienės Savaime išsiveržęs "Va- 
darbų reikšmę lietuviams, lio, valio!“ užbaigė šias pa-

| Alto, t. y. visų lietuviškų oi- gerbtuves.
j ganizaeijų vardu sveikino Nors žmonių buvo daug, 
O. Razutienė. bet tvarka buvo pavyzdin-

T autiniais drabužiais pa- ga. Visi susėdo prie apskri- 
sipuošusi S. Pautienienė pui- tų staliukų, sumaišius lietu- 
kiai sudainavo kelias liau- vius su amerikiečiais, kad 
dies dainas. būtų progos arčiau susipa-

A. Devenienė klubo var- žinti. Skautės akademikės, 
du įteikė dr. M. Gimbutie- tautiniais drabužiais pasi
nei adresą su įrašu: "Iš pra- puošusios, lydėjo svečius
eities Tavo sūnūs te stipry- prie jiems skilto staliuko, 
bę semia“. Šį įvykį gražiai aprašė Los

Pagaliau prabilo pati dr. Angeles Times, Evening 
M. Gimbutienė. Ji, tokio Outlook ir universiteto 
gausaus tautiečių ir mokslo spauda, o rengėjų komitetas 
draugų atsilankymo sujau- gavo gražių padėkos laiškų 
dinta, dėkojo dalyviams ir iš profesūros už tokį kultū- 
rengėjams ir su ašara akyse ringą ir prasmingą pagerbi- 
prisiminė Lietuvą, jos mo- mą.
kyklas, universitetą, jos pa- šių pagerbtuvių rengėjai 
slaptingus piliakalnius ir buvo: A. Devenienė, prof. 
miškus ir ypač savo tėvus K. Alminas, Lembeitai. A. 
ir visa tai. kas jh įkvėpė pra- Markevičius, Žemaitaičiai, 
eity ir duoda jėgų dabar Gedgaudai, Burokas ir eilė 
dirbti mokslui — pasauliui, kitų talkininkų.
Amerikai, Lietuvai. « Korespondentą*

spausdinti. Jis rinko medžia-
umas) apie tautinį ir visuo- gą ir antrajai knygai, 
meninį auklėjimą lituanisti- Velionis išaugino tris sū
rėję mokykloje, kuriam va- nus

kuriuo bus grįžtama į žemę. Kairėje — specialūs aparatai, kuriais bus matuojamas tarp erdvėlai
viu atstumas ir kryptis, gal galėtą susitiktu

Vytautą, Faustiną ir 
Herkuli, kurie vra taip pat' *.»,-• v
muzikai ir gyvai reiškiasi ma'das aplanke ir gnber- 
ketuvių meniniame gyveni-! p<>

dovaus A. Saulaitis, S J. Mo
kyklų inspektorius A. Ma
sionis kalbės aktualiais šei
mos ir lietuviško švietimo 
metus liečiančiais klausi
mais.

Maironio Lituanistinės 
mokyklos mokiniai daly
viams suvaidins "Miegan
čiąją gražuolę“.

Suvažiavimą globoja LB 
Apygardos valdyba. Ji su
tiko apmokėti ir paskaitinin
kų kelionės išlaidas.

Džiugu, kad turime žmo
nių. kurie ne tik sutinka
dirbti lituanistinėse mokyk-' minėjimas gal buvo vienas' 
lose, bet dar stengiasi tą sa-! iš geriausių. {
vo darbą tobulinti. Reikia ‘ Iš ryto buvo iškilmingos 
laukti, kad suvažiavimas pamaldos, kurias laikė kleb.1
bus gausus ir jo dalyviai įsi- kun. Matutis, giedojo Jur- _ , _ ... _
gys daugiau žinių savo sun- gio Petkaičio vadovaujamas 1 j * Dese’t. sale je. Jam
kiam, bet labai svarbiam Aido choras ir solistas Sta- vadovavo Lietuvių Bendruo- 
darbui. sys Baras iš Chicagos. J pa- pirm. Jasys paskaitą

r skaitė prof. R. šilbajons. 
t ....... . _ . , _ i Latviu vardu susirinkusius

- ^=—....... — . ---------- . , — sveikino vietos Latviu Bend-
j ruomenės pirm. R. Vilums. 

įmonėje yra pavaldinys, po Columbuso lietuviu kolo-

Tėvui miras, jiems gas susirinkimas. Jame pa
grindinis kalbėtojas buvo 

.dr. A. Stankaitis. Jo kalbai 
Kovo 15-16 d. Balfo seimas buvo ilga. bet įdomi, todėl

Kovo 15-16 dienomis šv. ■ nenuobodi.
Kryžiaus parapijos salėje, į Meninę programą atliko, 
4557 So. Wood gt., posė- be jau minėto solisto ir cho-j 
džiaus Balfo seimas. Jame ro> skautės ir šeštadieninės j 
bus paminėta ir Balfo veik- mokyklos vaikai. Solistui S.

kiame gilią užuojautą.

los 25 metų sukaktis.

HARTFORD, CONN 

Gražiai paminėjome 
Vasario 16-ją

Šiemet Vasario 16-sios

Barui akomponavo prof. V. 
| Marijošius.

Ant valstijos rūmu tą die- 
1 ną plevėsavo lietuviška tri- 
' spalvė.

Luclcienė

VASARIO 16-JI 

COLUBUSE (OHIO)

Minėjimas įvyko vasario

(Atkelta iš 2 pusi.

Žvilgsnis i
i darbo taip pat negali būti nija nėra gausi, bet į minėji-
! geras demokratas. Teisė da- rrą susirinko apie 100 asme- 
lyvauti Įmonių valdyme yra nų. Mat. buvo ne tik vietiniai 

prof OBin. 8B jtlllf RS pilietinė teisė“... ; lietuviai, bet ir atvykusių iš
Stebėtojai mano, kad ši- Columbuso apylinkių, iš 

dirbantiesiems suteikti ly- toks politinės demokratijos Lankasterio ir Cbillicothe. 
gias teises įmonių valdyme ' išplėtimas į ekonominę sri-l Po oficialios dalies ten 
nieko bendra neturi su de-!M Vokietijoje netrukus taps pat buvo vakarienė, kurios 
mokratija, bet, anaiptol.' tikrove. Atsisakę revoliuci- metu buvo progos pasižmo- 
” pažeidžia laisvą valstybi-' būdų ir dogmatinio nėti su pažįstamais ir drau- 
aę ir visuomeninę santvar- 1 1
ką“, kad tai pažeidžia nuo

gos kapitalistinę santvarką džiai. Visi išsiskirstėme pa- 
stengiasi pažaboti iš vidaus, kilios nuotaikos kupini.

savybės teisę ir prof. sąjun
gom suteikia perdaug galių.

Prof. sąjungos tuo tarpu 
nurodo, kad tariamoji tai
kinga nuotaika tarp darbda
vių ir darbėmių Vokietijoje 
pastaraisiais metais yra ap
gaulinga, kad darbininkija 
iš tikrųjų nepasitiki stam
biaisiais kapitalistais ir kad 
paprasčiausias teisėtumas 
reikalauja ne vien tiktai po
litinės, bet ir pramoninės 
demokratijos. Prof. sąjungų 
(DGB) pirmininkas L. Ro- 
senbergas pareiškė: "Lais
ves ir demokratiškos san
tvarkos negalima norėti tik 
dalinai“. Socialdemokratų i- 
deologas profesorius Carlo 
Schmidt pabrėžė, kad, "kas

Uršulė Kevienė ( dešinėj) ir Antanina Jenkinsienė

U TOLIMŲJŲ HAWAJV

Viešnia ii Kalifornijos

Uršulė Kevienė, ilgus me-

GRAŽIAI PAGERBĖME 

DR. M. GIMBUTIENĘ

Vasario 9 d. Santa Moni-|
tus gyvenusi ir daug veikusi cos( Calif.) Miramaro vieš- 
Lawrenco. Mass., lietuvių bučio puošnioje salėje bu- 
tarpe, dabar gyvena arti sa- vo dr. Marijos Gimbutienės 
vo dukters Julytės Carliste garbei pietūs. Kaip retai ka- 
(Escondido, Kalifornijoje).) da į šias pagerbtuves susi- 
labai mėgsta keliauti. Daug' rinko per 300 asmenų, visos 
vietų apkeliavusi, ji seniai vietos buvo užimtos. Daly- 
planavo aplankyti Hawajus,i vių tarpe buvo daug ameri- 
ir šiandien ji čia vieši pas kiečių. Atsilankė Kalifomi- 
Jenkinsus ant marių krante- j jos universiteto (Los Ange- 
lio ir negali atsigėrėti mėly-! les) profesorių su humani- 
nojo Pacifico neapsakomais tarinių mokslų fakulteto de-
vaizdais.

Marių vanduo niekad ne
stovi vietoje, jis vis banguo
ja ir vis kitaip atrodo. Vi

kanu Levine priešaky, bu
vęs JAV ministras Lietuvai 
Owen J. Norem, daug meno 
ir spaudos atstovu kaip sa-

durvasario metu žiūrėkite į vų, taip ir amerikiečių, 
žydintį lauką ar Į žaliuojan- j Trumpu žodžiu iškilmes 

pradėjo klubo pirmininkė 
A. Devenienė. Ji pareiškė,,

čią giraitę, ir matysite vis tą 
patį vaizdą. Jis jums atsibos. 
Bet žiūrėti Į mėlynąjį Ramų
jį vandenyną — niekada ne
atsibosta.

Jau dabar kalnų pramonės Kai 1965 m. čia atvvkau, 
įmonėse personalinis mena- nebuvo jokios lietuviškos 
džeris yra dažniausiai prof.’ veiklos. Seniau čia buvusi 
sąjungų atstovas. Kai būna lietuvių organizacija buvo 
nesusipratimų tarp įmonės nustojusi veikti. Atkūrus L. 
vadovybės ir prof. sąjungų,, Bendruomenę, atgijo ir lie
tai tokiam menadžeriui ten-; tuvių veikla.
ka atstovauti įmonę. Jo pa-[ Dabar Liet. Bendruome- 
dėtis būna nepavydėtina: jfet nės valdyba sudaro: pirm. j •#*♦••#*•*****#**♦*#*»-»**»****•**• 
negali paneigti įmonės intfe-' Jasys, sekr. Šilbajoris ir ižd. I
re3ų. bet jo ištikimybė prof. Į Vasiliauskas. Jie visi naujie-j J** m. nrofezonu* 
sąjungom, kurios jį išstatė, • ji ateiviai. į Augustina* Janulaiti* *ava
tam gali priešintis... Tokių' Yra čia ir senosios kartos) knygoje "Lietuva ir dabarti- 
atvejų pastaraisiais metais išeiviu. Buvo jų nemažai ir' «• Rusija“ rašė:

kad iškiliąja metų moterimi 
išrinktoji prof. dr. Marija 

(Gimbutienė savo mokslo 
Dabar, kai Bostono apy-'darbais yra simbolinė Lietu- 

linkėje ir visoj N. Anglijoj vos dovana Amerikai. To- 
žmonės kenčia šaltį, braido bau vadovauti programai ji 
po sniego kalnus, mes čia, paprašė jauną Kalifornijos 
Hawajuose. braidžiojame po universiteto profesorių Al- 
žydinčius gėlynus ir džiau-' girdą Avižienių. Šis labai 
giamės puošniausiais gam- taktiškai, gyvai ir gražiai at-
tos vaizdais. Rep.

yra buvę, ir tik ateitis paro
dys, ar panašius sąžinės su
sikirtimus galima išlyginti.

REM
(Bus daugiau)

Vasario 16-sios minėjime. Ir . "Dabartiniai rusai *ten- 
jiems rūpi išlaikyti šiame pl®'ti*, keldami testo*
krašte lietuvybę ir atstatyti Hucija*. Ateina kaip vaduo- 
nepriklausomą Lietuvą. kam viefoa.

A. Zamžickas

tojai, į»hryraus kaip 
čiai“

liko tas pareigas. Tuo reikia 
džiaugtis, nes buvo rastas 
naujas talentas, kurio taip 
trūksta mūsų Kalifornijos 
parengimuose.

Ilgesnes kalbas pasakė 
prof. Levine ir prof. Puoh- 
vel. labai aukštai įvertinda
mi prof. M. Gimbutienės į- 
našą universitetui.

Lietuviškai kalbėjo Ber
nardas Brazdžionis ir A. Že
maitaitis. Pastarasis išryški-

PODAROGIFTS.inc.
Geros

Naujienos
MES VĖL PRIIMAME

UŽSAKYMUS

ŠALDYTUVAMS

ŠALDYTUVAI:

2181 Zil-Moskva
240 Itr............... $236.33

2182 Oka-3
200 ltr...............$212.11

2183 Yuryzan
175 ltr............... $196.00

2184 Orsk (KX-0100)
120 ltr........... - - $191.89

2185 Minsk-2
119 ltr............... $169.67

2186 Biryusa
160 ltr...............$191.89

2187 Mir
125 ltr................ 161.56

2188 Saratov.2
85 ltr.......... .. $111.11

2189 Dnepr ar Donbas
165 ltr............... $151.56

Ekselentiikot
kainos

MOTOCIKLAI

MOTORINIAI
SKUTERIAI

MOTORINIAI

DVIRAČIAI

MOTOCIKLAI:
2111 Ural-2 M-63 U su šont 

ne priekaba .. $771.60
2112 K-750 M su šonine prie

kaba .............. $740.74
2113 Jupiter-IZH-2 su šonine 

priekaba ..... $377.11
2114 Juniter

IZH-2.............. $270.89
2115 IZH-Planeta su dviem

sėdynėm.......... $258.38
2116 Voskhod su dviem sėdy

nėm ...............•• $203.33
2117 M-105, 1 cilindras, 7HP.

123.5 c.c..........$145.83

MOTORINIAI SKUTERIAI ir 

MOTORINIAI DVIRAČIAI:
2121 Tula-tourist, 10 H.P.

199 c.c..........6 $225.00
2122 Viatka-VP-150 M, 6 HP

148 c.c..............$145.89
2123 RIGA-3, 2 H.P.

55 c.c.   .......... $79.22

Pristatoma tuojau!
SKUBINKITE SAVO UŽSAKYMUS |

PADAR0G1FTS, INC.
220 PARK AVĖ. SOUTH 

NEW YORK. N.Y. 10003. Tol. 212—22Š-0547

arba į prie jo prisiglaudusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19196 

Tek: 215 WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPESS CORP.
45 West 45 St., New York, N.Y. 10036 

Tel.: 212 Cl 5-7905

PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY.Inc. 
1776 IIcMėnray, New York, N.Y. 16019

» *
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

NESPALVINGOJI
STATYBA

Laikai, kada meistras 
kiekvieną, namą statydavo 
atskirai, nebesugrąžinamai 
praėjo. Moderniais laikais 
ir statyba yra sumasinta ir 

supramoninta. Tik pavie
niai. daugumoje viešieji pa
statai yra kiekvienas atski
rai architektų sukuriami, ta
čiau ir tokie pastatai — di
dieji viešbučiai, įstaigos, 
muziejai, teatrai ir pan. — 
darosi iki nuobodulio vienas 
i kitą panašūs, nepriklauso
mai nuo to. kur jie būtų pa
statyti: JAV, Afrikoje. Va
karų Europoje ar... Lietuvo
je.

Jeigu dar yra tam tikro 
naujųjų pastatų Įvairumo 
viešuosiuose pastatuose, tai 
jo labai maža beliko plačiu 
mastu statomuose gyvena
muose namuose. Dabar Lie
tuvoje tas naujųjų pastatų 
vienodumas dar labiau i akis 
krinta. Beveik visa statyba 
yra planuojama ir vykdo
ma valstybinių organizacijų. 
Skundžiasi patys lietuviai 
architektai. Sako, kad vy
riausiose statybos planavi
mo Įstaigose sukuriami ko
kio nors pastato vadinamie
ji tipiniai brėžiniai, ir pagal 
tuos brėžinius visame kraš
te keleris metus statoma. 
Gaunamas nuobodus vieno
dumas, ištisi miestų rajonai, 
ištisos gyvenvietės viena Į 
kitą panašios... ,

Toms Įstaigoms taip, ži
noma. patogiau — mažiau 
rūpesčių,, mažiau galvos su
kimo... Nepaslaptis, kad A- 
merikoje ir kituose Vakarų

jo ir visa miesto kanaliza
cija : ir čia nesiskubinusia- 
tyti reikalingų valymo Įren
gimų. „Vandenys mirtinus 
nuodus nusinešė vig tolyn ir 
tolyn“, aimanuoja Tiesa,' 
reikalauja griežtesnių baus
mių, nes, esą. „ši bėda tęsia
si ne pirmus ir ne antrus me
tus“. Tarp ko kita. ir baus
mių reikalavimai kartojami 
jau nebe pirmus ir nebe ant
rus metus...

Dr. J. Brėdikis — sovietu 

akademikas

Dr. Jurgis Brėdikis, Kau
no medicinos instituto hos-

Trys nauji ambasadoriai. Ii kaires į dešinę: Johnas $.
’ D. Eisenhoweris, paskirtas JAV ambasadorium Belgijoj,

Walt«ris H. Annenbergeris — Anglijoje ir Jacobas D. 
Beamas — Čekoslovakijai.

PROF. JONAS PUZINAS

Kaip gimė Vasario 16-sios aktas
Paskaita, skaityta Bostone minint Vasario 16-sios 51-ją 

sukaktj

(Tęsinys)

Tačiau didžiausią ir sunkiausią tos laisvės kovos už 
patalinės chirurgijos kated-į savo krašto laisvę naštą teko pakelti Lietuvoje gyvenan- 
ros profesorius ir vedėjas tiems šviesuoliams. Vokiečių okupacija buvo nepaprastai 
(praėjusių metų pradžioje Į sunki, nes Vokietija traktavo Lietuvą kaip priešo žemę — 
lankęsis Amerikos universi- Rusijos krašto dalį. įvesti karo lauko teismai, susisiekimas 
retuose n knmkose), išrink- suvaržytas, rekvizicijos alino kraštą, lietuvių politinės or

ganizacijos uždarytos, laikraščiai sustabdyti. Tik 1917 
m. gale Vilniuje susilaukta trijų lietuviškų laikraščių: 
Lietuvos Aido, Darbo Balso ir Tėvynės Sargo.. Lietuvoje 
vieni iš pirmųjų sukruto kauniškiai inteligentai. Čia lie
tuviams vadovauti susidarė slaptas triumviratas, suside
dąs iš spaustuvininko- Saliamono Banaičio, prelato Alek- 

Sausio 30 d. Vilniuje mi- sandro Dambrausko-Jakšto ir Jono Kriaučiūno. Pagrindi- 
I. Kiugliakovas iš Kre- nis tos trijulės tikslas — paskelbti Lietuvos nepriklauso

mybę. Ir 1916 m. sausio 10 d. aštuonių asmenų sambūris, 
pasivadinęs Vyriausiuoju Lietuvių Tautos Komitetu, pa
skelbė Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos postulatus. Nu-

tas Sovietų Sąjungos Medi
cinos akademijos nariu ko
respondentu.

Mirė Krugliakova*

re
menčiūgo, Poltavos guber
nijos... Vilniuje Krugliako- 
vas atsidūrė 1945 metais,!
Kai ji, po kai o paleistą is ka-i tarp j^ta ję0 sakoma: „Dabar atėjo valanda, kuo

met iškilo klausimas jau nebe apie autonomiją, bet apie 
visišką Lietuvos Kunigaikštystės savarankiškumą

nuomenes, Maskvos „Sojuz- 
pečat“ („Sąjunginė spau
da“) atsiuntė Į Vilnių savo, w . . ..
padalinio Lietuvoje tvarky- tašyta ir Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos konstitucija.

: vinimo karų“, kuriuos ji at- iškilmingai paminėjome ir 
Į virai sakosi yra rėmusi ir vi- atšventėme. Liko tik vienoki 
1 sada remsianti? O kiek už- ar kitoki prisiminimai. Bū- 
puolė nepriklausomų kraš-1 tų smagu, jeigu tie prisimi- 
tų? Nagi, štai — Suomiją,! nimai žėruotų vien žavinčio- 
Pabaltijo valstybes, Lenki- ] mis spalvomis. Bet to nėra. 

Anksčiau Keleivio MaikĮ1 jQ pastaruoju metu čeko-j Va, vis dar girdisi simpa-
bel" Slovakiją. Kas skerde poka- tiškųjų jaunių skautų (uni-

Skaitytojų
pastabos

Maiki* visai nusimaikino

mėgau. Padorus buvo 
niokas, studentas, nors su 
savo tėvu ne visada padoriai' 
pasikalbėdavo. Kągi, su ne- 

Į mokytu seniu besišnekant, 
ir padoriams vaikui kartais 
išsprunka ne visai nudailin
tas žodis. Sunku mokslo ne
ragavusiam iš karto Įdiegti 
mokslo žinias. Bet pastaruo
ju laiku tas studentas Mai- 
kis pradėjo savo niekuo dė
tą tėvą visai kvailinti, bruk
damas jam komunistine rau
donlige kvepiančius vitami
nus. Ilgą laiką studentau
jant, matyt, pabodo įimtos 
ir pagrįstos žinios. O gal, 
greičiausia, Maikis susižavė
jo pereitą vasarą Bosto
no parke „stovyklavusiais“ 
kūtvėlomis, arba. kaip 
juos Įprastai dabar vadina, 
hipiais. Juk ir šitie „svieto 
lygintojai“ visko prišneka 
apie Ameriką, jiems nieko 
nėra padoraus „kapitalisti
niame krašte“, užtat net šio 
krašto vėliavą niekina ir ter
šia.

Keleivio Maikis panašiai 
elgiasi, kalbėdamas apie A- 
meriką ir lygindamas ją su 
„naujuoju pasauliu“ —Ru
sija. Pagal ji. Amerika yra 
tas bradas, kuris teršia gry
nąjį pasaulio orą. o nekalty
bės vainikėli tebedėvinti ko
munistinė Rusija yra nekal
čiausia auka, kurią stengia
si išprievartauti 
Dėdė Šamas

rio laikais laisvės siekian
čius lenkus Varšuvoje, Ryti
nės Vokietijos sukilusius gy
ventojus ir Vengrijos lais
vės kovotojus? Be to, ne Ai

formas dėvėjusių; nuolat 
keliamas triukšmas prie Įei
namųjų durų saieje ir kori
doriuje. Prelegentas skaito 
kruopščiai paruoštą ir Įdo-

merikos prezidentas, Rusi-. mią paskaitą scenoje, o pa
joję viešėdamas, žadėjo Ru- vyzdingi skautukai, jų pa
siją palaidoti, bet anais me- ėjų lūpiniams muzikos ni
tais visagalis Sovietijos val
dovas Chruščiovas viešai 
pasakė milionams amerikie
čių : „Mes jus palaidosime!“

Klausykime toliau Maikio 
suokimų:

Kai . Amerika suorgani-, kimšę ausis, kad negirdėtų 
zavo prieš ją apie 30 valsty- jų keliamo erzelio? riet, sa-

stumentams pritariant, šoka 
„kadrilių“ salės gale. Jų tė
veliai sčoi klausytojų tarpe 
ir nekreipia dėmesio, o tų 
skautų mokytojai ir vado
vai, tuibūt, buvo vata užsi-

bių Europoje ir Azijoje ir 
prie to dar 20 valstybių prieš 
komunizmą Pietų Ameriko
je, tai Sovietų Sąjunga 1955 
metais sudarė vadinamąjį S sįpras triukšmo 
Varšuvos Paktą, į kuri Įsi
jungė

ky kim, nusiminti nėra ko. 
Po metų bus kita \ asario 16 
šventė. Per tą laiką mažieji 
kautukai subręs ir patys su- 

nebekelti.
. Laiko yra iki valios...

k- d komunistines vals-Į Vasario 16 minėjime bu- 
tybes. Bet šitą paktą kapita- vo d vėil ljaOai, 
hzmaa tuojau pradėjo aidy- dingai jos atl*Ouį aeenoje, 
U, stengias! pinigais ir kito-! sutelkdamos vlsam 
kiais budais silpnesnes vals-i mui lakilmĮns? n[iotaiką. 0. 
tybes atplėšti (Vėl Maikis, lieia;iai mingm0 daliai pa
meluoja: is komunistines sibai Jbllkai lam‘iai
verbos besistengiančius is- slovin ' scfcnoi
sivaduoti kraštus vaamda- t„. r *... , Į tos \ena\cs ou\o įsnestos.mas atplesimu !). Jugo-. Bai iant jas yj
slaviją (ar girdite?.. B , se- daI® is kJairėje nuo
mai jau atplėšė Amerika is-, tai ^^il d^iai at.
leido tam tikslui pustrečio i slkvį į išįjsdamas is bui,
biliono dolenij.. j nos toki dūmu debesį, jog

Pirmiausia. Jugoslavijos; dj t ^kutinę vė- 
Amenka nuo Varšuvos Pak. ,(1 įmogėnui
to neatplese, nes Jugoslavi-j ,.ai S

DaleistUVis • • i i •ii-' ^31 pHg’3lio Ipaieiaiuvis. Ja jam nlekacĮ nepnklause.; - įsKavn 
I Tai pats Tito, dar vis niekin-!? * -f"*

tik-
amų puikių-

Šu Va, pasiklausykite, kaip i damas įalbose ir AmeJ Antroji — meninė mine-
................... 1 ■ jimo dalis šiemet koneentra-studentas Maikis virozija j Hką. atsikabino nuo Stalino, 

savo tėvui švelniosios pane-! —, ! vosi apie deKlamacijas ir
ti. Ta ištaiga, veikianti prie Pagal ją valdžia telkiasi rankose Didžiojo kunigaikščio. Vįi> k“ toSištojo-diSm b ^vo muzH* Visa tai būtų
pašto adminsiratcijos, prii
ma visų laikraščių prenume
ratą ir skirsto laikraščius 
pardavinėti i kioskus. Mask
va net ir Lietuvoje leidžia
mu savo laikraščiu platini-

kraštuose panašiai vienodai į mo lietuviams nepatikėjo... 
ištisus rajonus stato priva- Kiugliakovas čia direktoria- 
tūs biznieriai. Jiems, aišku, vo beveik
terūpi pelnas, bet ir jie jau

štisus 24 metus. 
(ELTA)

o tik pliuški*. 
Leninas

♦ # *

po truputį pradeda įvairin
ti tokias masines statybas, 
kad gyventojai iš nuobodu
lio neišbėgiotų. O Lietuvoje
juk stato pati valstybė, kuri, Jei tu nemoki pri,itoik^i, 
sakosi, kad rūpi visų žmonių jei ,u nesi f ž?t pi)TO
gerovė, tačiau toji valstybi- aiau-t. tai ne!; revo.
ne statyba juk biaunoja |iucionierius>
kraštovaizdį...

Lietuvoje dėl tokios sta
tybos vis dažniau protestuo-
jama. Nurodoma, kad. tu- TikMi kad taik lbn> 
nnt gerus norus ne taip jau užtikrinti alidavu, vilkaml 
sunku esą, suderint! stoty-: maža vaIstybe, yra neisi- 
bos ekonomiškumą su jos . ,. •» *
zmomska išvaizda O kiti 1938 m Hitleri,
architektai primygtina, siu- u d , Ceko.lovaki- 
lo ir modernius pastatus ku- . J *
riant atsižvelgti į lietuvių jot' 
liaudies statybos tradicijas,
jos buvusi spalvingumą, 

architektu Lietuvojeį

renkamo iš senovės Lietuvos kunigaikščių giminės, ir dvie
jų seimų — didžiojo ir paprastojo. Paruoštas atsišauki
mas su komiteto nutarimu ir Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos konstitucija paskleistas ne tik Lietuvoje, bet 
per dr. Juozą Purickį pateko ir užsienin.

Didžiausias lietuvių kultūrinis ir politinis centras yra 
buvęs Vilniuje. Prieš I pasaulinį karą čia veikė daug lie
tuviškų draugijų, ėjo visa eilė laikraščių ir žurnalų. Prasi
dėjus karui, ir Vilniuje išretėjo lietuvių inteligentų gre
tos, nes daugelis jų buvo priversti trauktis į Rusiją. Užė
ję vokiečiai, kaip minėta, sustabdė visą lietuvių visuome
ninį ir kultūrinį gyvenimą. Iš lietuviškų draugijų tepalik- 
tos dvi savišalpinės organizacijos: Lietuvių Draugija nuo 
Karo Nukentėjusiems šelpti, kitaip vadinama Lietuvių 
Komitetu, kuriam vadovavo Antanas Smetona, ir Lietuvių 
Draugija Nukentėjusiems nuo Karo Gyventojams Agro
nomijos ir Teisių Pagalbai Teikti, kurioje spietėsi social
demokratai ir liaudininkai. Pradžoje politiniams reika
lams svarstyti susidarė įvairių ideologinių įsitikinimų as
menų penketukas: Antanas Smetona, dr. Jurgis Šaulys,!

kavalieriaus Amerikos 
pusavio santykius: 

„Veidiminut, Maik.

tar- Be t0 pasakyk, Maiki, 
nuo ko norėjo atplėšti Ame- 

Tu

žu, jei nebūtų buvę dar gra 
žiau.

Va, vienas neabejotinas 
muzikos ir dainų mylėtojas, 
vos pasirodžius šventės ren
gėjams salėje (jos sutvarky
ti ir scenos paruošti būsi
moms iškilmėms),

rika pereito karo metu pa
čia kalbi tik apie Ameriką, čią Sovietų Rusiją, duoda- 
O kaip su Maskolija? Ar ji rna jai už daugiau kaip 17 
šventa, nieko nedaro piieš bilionų dolerių visokių ma- 
Ameriką?“ — klausia Mai- terijalinių gėrybių?
kįtėVaS- ' Oi’Maiki’Maiki!KadaisinloKšteiiu nešina Įsirengė

"Būtų keista, tėve, jeigu buvai pats geras mokinys iii j, ~ ,.IUUoss !~n f.
ji nieko nedarytų. Daro, sviesdavai nemokytus. Gali- 1
tik ne tokiu plačiu mastu“, ma buvo tikėtis, kad išaugsi 

Maikis čia kalba melą: į padorius vyrus, kad dar la- 
Rusija „kapitalistinio pašau- biau subręsi ir būsi dar nau- 
lio sunaikinimui“ daro daug dingesnis lietuviškai visuo- 
daugiau: kiekviename neko- menei, bet dabar dėl to ky- 
munistiniame krašte veikia abejonių.
„penktosios kolonos“, Ru
sijos per komunistų partiją * * *
vadovaujamos; kiek po Ant
rojo pasaulinio karo Rusija Atėjo ir praėjo (kaip iri 
suorganizavo ir sukėlė pa- viskas šiame pasaulyje) Va-

glėbiu

k y b a i. Prieš minėjimo 
pradžią, pertraukos metu ir 
iškilmėms pasibaigus, pre
kyba plokštelėmis vyko gy
vai ir labai sėkmingai ap
sukriam prekybininkui: iš
pardavė visas iki vienos tu
rėtas plokšteles. Nes mokė
jo Vasario 16 minėjimo da
lyvius sudominti, plokšteles 
Įpiršti ir paskleisti. Progra
mos

Gera
tikrai netrūksta, bet ar jiem 
pasiseks susišnekėti su val
dininkais?..

h. bu.

Išdvėsė žuvys

Sausio 31 d. Tiesa Vilniu
je rašė, kad Antanavo (ne
toli nuo Marijampolės) hid
roelektrinės tvenkiny, 60 ha 
plote, išduso beveik visos
žuvys. Nuostolių apskaičiuo-j ............... 40 metų mus laikė nebyliais, o prašnekusius drąsuolius
ta — 32 tūkstančiai rublių.. gams ir bičiukams metinę kalėjimai, iš šiaurės speigai rovė iš mūsų tarpo... Bet ne- 
O kaltininkai esą čia pat: Keleivio prenumeratą. Jum, nusigąsktmė, nenuleiskime rankų!.. Būkime ir jauskimės 
cukraus fabrikas vėl nuodi- . save šalies teisėti šeimininkai... Tegu tėvai ir vai-
čtuTieš nora'inetuTa?f£ ,U,e“ ° ' kat ir maŽi’ de*8 LietUV0S “ ~
rikas buvoPnet uždarytas už bus dovanota, per metus klausomybės siekimu... Tegyvuoja susipratusi ir laisva 
tai, kad nesutvarkė valymo' ka* savaitė gaudamos Kelei-' Lietuva.

PIGIAUSIA

IR

GERIAUSIA

DOVANA!

Dovanokite savo drau-

įtaisų. Net specialiai pa-i 
griežtintas įstatymas buvo v!» Jus likrai atsimins, 
išleistas. Marijampolėje prie j
cukraus fabriko dar prisidė

inž. Steponas Kairys, kun. dr. Juozas Stankevičius ir Pet-J šaulyje vadinamųjų „išlais- sario 16-ji. Mes ją Bostone 
ras Klimas. Daugėjant darbų, tas penketukas pamažu iš
augo į keliolikos asmenų grupę, kuri rūpinosi visais lietu
vių politiniais reikalais. Lietuvių politinės aspiracijos aiš
kiai buvo išreikštos Vilniuje 1916 m. balandžio 9 d. slaptai 
išspausdintame ir plačiai Lietuvoje paskleistame atsišau
kime. Štai keletas būdingesnių ištraukų

„Ar yra pasauly, kas būtų tiek prisikentėjęs, tiek var
go išvargęs, kiek mes. lietuviai, savo žemelėj? Dar žiloj 
senų senobėj mus skaudė, plėšė ir žudė piktieji kryžeiviai.
Ir mūsų tėvų tėvai, seniai ir proseniai, prieš juos savo kraš
to laisvę gindami, savo krauju, kaip rasa, kaip lietum, 
apšlakstė kiekvieną savo tėvynės pašalėlį. Ir niekuomet 
jie nesidavė, kad jų žemėj būtų kitas kas, ne jie patys, 
ponai. Niekuomet nesileido, kad jųjų krašte bet kas sveti
mas lietuvį valdytų ir naudotų. Užtat per ištisus amžius 
jiems teko grumtis su savais kaimynais dėl savo krašto 
laisvės... Ilgos nepabaigiamos kovos ilgainiui nuliežė kraš
tą, nustelbė stangias jėgas, parlaužė Lietuvos stiprybę.
Neištūrėjome. Mus išdraskė. Rytų ir šiaurės milžinas pa
veržė mums žemę, atėmė laisvę, pančiais apkalė... Per

trakus pereita ir į viešą, organizuotą darbą suvereninei 
Lietuvos valstybei atstatyti. Rašyta Vokiečių Vyriausiam 
Karo Vadui politinių memorandumų, kur pasisakoma dėl 
Lietuvos teritorijos sienų, dėl Vilniaus, kaip valstybės sos
tinės, dėl visiškai nepriklausomos Lietuvos atstatymo. 
Dideliu laimėjimu tenka laikyti vokiečių duotą leidimą 
Antanui Smetonai, Steponui Kairiui ir dr. Jurgiui šauliui 
išvykti užsienin — į 1916 m. birželio 27-29 d. Lozanoje 
šaukiamą III-čiąjį Pavergtųjų Tautų Kongresą, kur Lie
tuvos delegacija tarptautiniame forume viešai pareiškė, 
kad Lietuva „savo ateitį ir laisvę mato garantuotą ir ap
draustą tiktai pilnoje ir neaprėžtoje nepriklausomybėje“. 
Lozanoje Lietuvos atstovai dalyvavo ir slaptoje II-je lietu
vių konferencijoje, kur drauge su Šveicarijos lietuviais 
ir JAV’ lietuvių atstovais sutarta „siekti politinės nepri
klausomybės atgavimo“. Grįžus delegacijai Vilniun, A. 
Smetona su J. Šauliu tuojau buvo iškviesti į Vyriausio 
Rytų Karo Vado būstinę, kur imta prikaišioti, kad lietu- 
v iai Pavergtųjų Tautų Kongrese padarė politinį pareiški-

a! pCŠK
(paskaitos, sveikinimų, 

deklamacijų metu) eigoje 
nevaikščiojo .pats, bet per 
dalyvių rankas leido tas 
plokšteles keliauti iki pirkė
jų. Jos plaukė iš rankų Į ran
kas ir gražiu Įpakavimu, ža
vėjo šventės dalyvius. Plokš
telės, tiesa, išleistos gražiai, 
dainininkas, tas plokšteles 
Įdainavęs, taip pat puikus 
ir mums. bostoniškiams, pa
žįstamas. Nieko prieš visa 
tai. Bet kodėl, mielieji, mes 
tą savo vienintelę kasmetinę 
tautos šventę, i kurią renka
mės visi pagyventi tautos 
rūpesčių nuotaikomis, pasi
semti ryžto kovai dėl Lietu
vos laisvės ir susikaupti, tą 
šventę paverčiame tur
gaviete? Ko c-ero. kitą
met koks gudruolis prekybi
ninkas iš po skverno pradės 
pardavinėti papigintą snap
są. Mėgėju nusipirkti ir iš
gerti iškilmių pinga atsiras.mą be vokiečių sutikimo ir kad lietuviams tuo tarpu nesą

ko svajoti apie nepriklausomybę... Tačiau delegatai, kadį Plokšteliu pardavinėtojui 
ir vokiečių išbarti, nekrito neviltin: darbas dar su didės-Į vienas viešas pasiūlymas: 
niu ryžtingumu buvo tęsiamas tolyn, visokiais pareiški-i tePaalJk^a LletuY°^ Ja?s.vi" 

Šis Laisvosios Lietuvos Kovotojų vardu puikiu sti- ma’s “ 111611101 andumais ginta okupacijos varginami ki aš , sur]nko Vlsas l ai duotas
lium parašytas atsišaukunas buvo lyg koks manifestas, J? gyyentoJal’ 0>° a .e? V ^ni3\neh uzm cias 11 plokšteles. Tada gal jo pre-
sunkios okupacijos būvyje labai drąsus vilniečių pasisa- kiekviena proga e a po i miai šie imai. kybą butų pateisinama,
kymas laisvos ir nepriklausomos Lietuvos reikalu. Ne-1 (Bus daugiau) Į Kazys Bedalis
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Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

KRUVINI įVYKIAl KONGE

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Iki 1960 metų Kongas buvo Belgijos valdoma kolo
nija. Kokiu būdu ji tą kraštą pasiglemžė, jau buvo pasa
kyta kitoj vietoj. Per 75 metus negrai tenai buvo okupan- 
ų išnaudojami ir tylėjo, nes manė. kad kitaip negali būti. 
3et kai po Antrojo pasaulinio karo Afrikoje prasidėjo su
kilimai prieš kolonizatorius, tai sujudo ir Kongas. Jau 
1959 metais prasidėjo riaušės. Sakoma, kad ir čia negins 
Sukurstę Maskvos agitatoriai. Kiti tvirtina, kad tai buvę 
komunistinėj Kinijoj paruošti agentai.

Amerikos atstovybė Jungtinėse Tautose tada parei
kalavo, kad Belgija pripažintų Kongui nepriklausomybę. 
Tą reikalavimą parėmė ir J.T. generalinis sekretorius.

Matydama, kad prieš vėją jau nepapūs, 1960 metais 
(Belgija susitarė su Kongo nėgių vadais, kad iki gegužės 
oO-tos dienos turi būti įvykdyti rinkimai ir išrinktas parla
mentas ; tada belgai pasitrauksią, ir Kongas liksiąs nepri
klausoma respublika.

Rinkimai įvyko ir iš visų dalyvavusių grupių stip
riausias pasirodė komunistuojančio Lumumbos frontas. 
Todėl Lumumba buvo paskirtas premjeru ir laikinajai vy
riausybei sudaryti. Kadangi rinkimuose dalyvavusių gru

Taip automobilis prie automobilio stovi prie Ba beisburgo patikrinamojo punkto kelyje iš Vakarą 
Vokietijos į Berlyną. Mat, komunistai uždraudė ten įvažiuoti Vakarą Vokietijos prezidento rin
kėjams ir todėl stropiai tikrina visus Berlynan vykstančius keleivius.

visos Katangos pajamos būtų atiduodamos laikinajai cent
ro vyriausybei, kurioje buvo nemaža ir komunistų ir pats 
premjeras Lumumba buvo Maskvos šalininkas.

10 knygų už $2
Demokratinio socializmo

n u ’ • u. - x • >- iz x pradai, (S Kairio ivadas),Bet Tshomoe. nors prievarta ir atsirase Katangos. M ps, ka-i;la 50 cenįų.
autonomijos, vistiek šito svetimos diktatūros reikalavimo 
nepaklausė ir tos provincijos pajamomis pats naudojosi. 
Vien tik 1961 metais jis gavo iš kasyklų bendrovės $40, 
000,000 mokesčių.

tavo kelias į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psl.. 
kaina 25 centai.

— Tegul bus pagarbintas, Pagaliau juk ir visas tave
Maiki ! i kūnas yra mėsa.

— Sveikas, tėve, sveikas!’ — Nekalbėk bedieviškai.
Ką dabar veikia tavo „Ščes- ’ Maiki. Daug buvo tokių 
lyvos Smerties Susaidė“? į mandragalvių, ką kritikavo

bažnyčios zokonus ir poną 
Dievą, ale kai atėjo smerti 
tai visi atsivertė prie dvasios

— Žinai, Maiki, dabar ga
vėnios čėsas. tai navynų nė
ra. Mano susaidės membe 

vnai nesizenija, vakaruškų į šventos. Jeigu man nevieriji, 
nedaro, tai ir muštynių nė-jpaskaityk kun. los pa
ra. Va, per visą praeitą ne-i knygą. Tenai parody 

. dėlią nei vienas nepateko i ta su visais davadais. kaųnepateko į
džėlą.

— Tai ką dabar jūs vei
kiate?

— Dabar, Maiki. mes da
rom dvasiškus apdūmojimus 
ir rengiamės velykinei spa- 
vednei. Žinai, reikia pada
ryti rokundą sumenės ir 
prieš Velykas visus zbitkus 
kunigui išvirozyt.

— Ar tai viskas?
— Ale kur čia tau bus vis

kas, Maiki! Reikia dar štedi 
vaktuotis. kad koks šliūptar- 
nis nepakištų tau kokios ba- 
lionės vietoj silkės. Šliūpo 
seniai jau nebėra, ale palik
ta jo veislė neišnyksta. Ška- 
radr.i žmonės, Maiki. Pada
ro katalikui kokią kiaulystę, 
o paskui juokiasi iš jo. Man 
pačiam sykį gavėnioj priri
šo prie škaplierių gabaliuką 
kilbasos — mislino, kad su
valgysiu. Taigi reikia vak
tuotis..

— Ar tai tu. tėve, gavė
nioj mėsos nevalgai?

— Nausa!
— Kodėl?
— Kam tu manęs klausi

nė ji, Maiki? Juk eini į moks
lus. tai pats turėtum žinoti. 
Nešiojies didelę knygą, tai
gi tenai turėtų būt surašyti 
visi mūsų vieros artikulai.

—Mokslas tokiais klau
simais neužsiima, tėve. 
Žmogus gali valgyti, kas tik 
jam patinka.

— Oi ne, Maiki, negali. 
Juk gavėnia tam ir yra, kad 
per 40 dienų prieš Velykas 
žmogus mėsos netočytų.

— Taip. tėve, būdavo se
niau, ir tai tik pas katalikus

Socie'ižmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 psl., kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos
supratimas. 80 psl., kaina 
20 centų.

Žemaitės raštsi karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

pių buvo labai daug ir kadangi kiekviena jų norėjo įeiti | Tais metais įvyko krizė ir centrinėje vyriausybėje.
‘ valdžią, tai Lumumba sudarė kabinetą ir 40 ministerių. Amerikiečiams diriguojant ir darant ”tvarką“, preziden

tas Kasavūbas pašalino komunistuojantį premjerą Lu- 
mumbą, kuris parlamente turėjo daugiausia šalininkų.
Lumumba tuojau paskelbė kovą Kasavūbui. Bet netrukus 

Bet laisvė tuojau virto anarchija. Viena po kitos pro-, jis buvo areštuotas ir tuojau sušaudytas.
\ incijos ėmė atsimesti nuo centrinės vyriausybės ir 1 Tačiau revoliucija prieš Kasavūbą nesustojo. Nužu- 
skelbti savo nepriklausomybę. Rodos, pati pirmiausia at-! dytojo Lumumbos šalininkai sudarė partizanų armiją 
simetė Katanga, turtingiausia Kongo provincija su vario,' u* pradėjo tikrą karą, kurį ėmė remti ir kitos valstybės — 
aukso ir deimantų kasyklomis. Moise Tshombe, apsukrus Gana, Alžerija, Kenija, Lganda, Sudanas, Egiptas. Gvi- 
ir Belgijoj išmokslintas negras, tuoj pasiskelbė Katangos n ė ja ir Indija. Partizanai užėmė keletą provincijų ir ke- 
prezidentu, prisisamdė baltveidžių ir sudarė iš jų nuosavą!, lotą svarbių miestų, kaip Stanleyville, Albertville ir kitus, 
kariuomenę. 1 Washingtonas tuo tarpu galvojo, kaip sutvarkyti ne-

Tuo tarpu visame Konge vis dar ėjo kruvinos riau-' paklusnųjį Tshombę. Sumanyta jį boikotuoti. Boikoto pla- 
šės, prie kurių prisidėjo ir juodieji naujos respublikos ka-' nas (’ working paper ) buvo įteiktas Anglijai, Belgijai, 
reiviai. Europiečiai pradėjo iš Kongo bėgti. i Prancūzijai ir kitoms Vakarų Europos valstybėms. Jos • 2*lgirįo mūšis, parašė dr.

Kadangi centrinė vyriausybė nežinojo, ką daryti, tai, buvo raginamos boikotuoti eksportuojamąjį Katangos Į Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
Malagasų saloje. Tananarivos mieste. 1961 metais buvo varį it* Kitus mineralus. Tokia politika Tshombei būtų le- j psl.. karna 59 centu, 
sušaukta Kongo vadų konferencija, kad surastų būdą miamas smūgis, nes jis pasiliktų be pajamų ii tuietų ka- 
tvarkai įvykdyti. Tshombe pasiūlė sudaryti laisvų provin- pituliuoti.
ei jų laisvą sąjungą. Konferencija sutiko ir pavedė jam to- Bet gudrūs Washingtono vyrai neapsižiūrėjo, kad
kią sąjungą sudalyti. i Katangos kasyklos priklausė Anglijos ir Belgijos kapita-

Po mėnesio buvo sušaukta kita konferencija, šį kar-' listams ir kad toks boikotas būtų lygiai žalingas joms. kaip 
tą jau pačiame Konge, kad aptartų Tananrivos sutarties ir Tshombei. Todėl Anglija pirmutinė Washingtono pla- 
smulkmenas. Bet čia paaiškėjo, kad laikinoji centro vy-. ną suplėšė (sęrapped). Tai buvo Washingtonui dar vie- 
riausybė jau yra priėmus Jungtinių Tautų rezoliuciją, kuri• nas akibrokštas^
Tananarivos sutartį visiškai anuliuoja. Tshombe pareiškė i Tačiau mūsų prezidento prestižas buvo išgelbėtas.

Prezidentu buvo išrinktas Kasavūbu.
Tada atvyko Belgijos karalius ir birželio 30 d. forma

liai paskelbė laisvą Kongo respubliką.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

1
šliūptarniai prieš smerti at
siverčia prie Dievo ir atlie
ka spaviednį. Tai ką tu ant 
to pasakvsi, a?
' — Galiu pasakyfi, tėve, 
kad ta kun. Ylos knyga ne
išlaiko kritikos.

— Kodėl neišlaiko?
— Todėl, kad mirštantis

žmogus jau nebeturi jėgų 
atsispirti spaudimui, kok; 
dažnai daro tikintieji gimi
nės. Tai viena. O ant:- . jei-j malonus akibrokšUs, nes pasirodė, kad Kongo negrai dar 
gu mirštančiam lais\ ama-; nebuvo nepriklausomai valstybei pribrendę. Todėl prez 
niui kunigas patepa padus j Kenedžio „ekspertai“ pradėjo brautis i Kongą „tvarkos 
arba jau mirusiam suri-a ro-j daryti“. Su J.T. sekretoriaus pritarimu, jie pradėjo spaus- 
žančium rankas ir uždegt j .• Tshombę, kad jis pasitrauktų iš Katangos. Grasindami 
poią žvakių, tai tas* anaipj j-ga *r kitokiais būdais, jie privertė jį pasirašyti
o neįeik ia. a •> m. 1 dokumentą, kuris visiškai anuliavo Katangos autono- 
atsiverte prie dvasius sven-j X , v i t,- „vtos“, kaip kun. Yla rašo. Li-| mi^ (Arthur Crook, New York Times ). 

gonis tokių apeigų neprašė į Ro to Amerika su J.T. sekretorium pareikalavo, kad 
tik neturėjo jėgų atmesti jas

— Ar tu, Maiki, gali pa 
sibažyt, kad nei vienas Jais 
vamanis neatsiverčia p. ie ti 1
kėjimo? i bažnyčią ir pasidarė laisva- iš jų pakrato kojas, tai ne

prieš tai griežta protestą ir išėjo iš konferencijos. Už Ui , Jo politikos vairuotojai apkaltino save, paskelbdami, kadPi
jis buvo areštuotas, kaip maištininkas.

Washingtonui, kurio spaudimu Belgija pripažino
Kongui nepriklausomybę, šitokia suirutė buvo labai ne-

tas žioplas boikotas buvęs sugalvotas ir Europos valsty
bėms pasiūlytas „be prezidento Kenedžio žinios!“

(Bus daugiau)

Socializmas ir religija, E.
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05. bet visos kartu par
duodamos už S2

Aš to netvirtinu, tėve 1 maniai. Tai ką tėvas čia pa- gyvą pasigavę uzmaunam 
Aš žinau, kad vra tokių lais-Įsakysi? ( rožančių. O žiūrėk, kad ir

— Maiki, aš mislinu, kad bedieviams sekasi. Katrą tik 
tu čia pasakei teisybę, nors mūsiškių jie pasigauna, 
man tas nelabai patinka. i raidavei škaprerius ir nu- 

i mauna. Visi šitie prajovai 
— Teisybė daug kam ne-; parodo, Maiki, kad jiems 

patinka, tėve. ; padeda zlydukas. Aibečiu.
— Aš tau pasakysiu. Mai-! — Nekalbėk apie „zlydu- 

ki, kodėl aš taip mislinu.' ką“, tėve, nes tokio sutvėri-

vamanių, kurie tik dedas 
laisvamaniais, bet iš tikruji 
nėra sąmoningi, nėra įsitiki 
nę laisvamaniai. Bet jeigv 
vienas kitas tokių silpnuo 
lių grįžta prie bažnyčios, ta 
kulkas daugiau katalikų pa 
meta bažnyčią. Vėlesniais 
laikais net ir kunigai ją pa
meta — pameta kunigystę 
ir apsiveda.

— Kažin, Maiki. ar tas 
gali būt teisybė?

— Ar tėvas vis dar abejo-
ji? *'»

— Jes, Maiki. abejoju.
— Betgi turėtum nors

tiek suprasti, kad visi lietu-

"Darbininko“ gazietoj buvo' mo nėra. Jeigu žmonės tols 
sykį rašyta, kad šv. Pranciš- ta nuo bažnyčios, tai dėl to. 
kus savo pamokslais atvertė kad ji atsiliko nuo gyveni- 
prie dvasios šventos 70.009 ( mo. Mokslas daro stebėtiną 
jeretikų. Žinoma, tas buvo' pažargą, žmonės skraido 
seniai. O dabar mes turime aplink mėnulį, o bažnyčioj 
visokių misijonierių. mon-; nėra nieko naujo. Vis tie pa- 

patys pa
verkianti

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
Kaina $1.00

Tai tikra enciklopedija, įvairių žinių aruodas. Čia ra
šoma apie viską. Jame. be kalendariumo. kuriame sura
šyti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai, 
rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius 
pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek 
pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų, 
kaip Stalinas „sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje 
atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer
gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.

Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži
nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi
ciją Vilniuje, mūsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų 
istoriją, kaip atsirado įvairūs vardai ir pavadinimai, apie 
žemaičių, deivę Morę ir kitus senų žmonių pasakojimus. 
Čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite 
žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą, 
širdžių operacijas ir t.t

ir pravoslavus. Bet protes-! vių laisvamaniai, kuriuos tė- 
tantai, pažangesni žmonės.' vas vadini „šliūptarniais“, 
gavėnios visai nepripažin-i yra buvę katalikai. Daugelis 
davo. Ir ką reiškia, tėve, ta-! ju vaikščiojo bažnyčion, kal- 
vo susilaikymas nuo mėsos,: bėjo poterius, bučiavo kuni- 
kuomet savo burnoje visuo- go rankon ir atlikdavo velv- 
met turi liežuvį, kuris yra kine išpažinti. Bet kai tik 
niekas daugiau, kaip mėsa?'daugiau apsišvietė, paliko

sinjorų ir turim net koply- tys poteriai, tie
čių socialistą vyskupą Briz- mokslai, ta pati verkianti Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der
gi; be to, dar turim „Drau- vargonų muzika — visa tai’ ]ių kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti 
go“ ir „Darbininko“ šventa- žmonėms nusibodo, štai. te-j auginant kūdiki ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių
bl.vvų gazietų. turim švento vė, kodėl .žmonės pameta epėraščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šalti- 
Raz,mle.o seserų makade-, bažnyčią n- vnsta la.svama- ; pasinaudoti, j8igiję ‘kaien.
mi.tą ir kitokių pabagaslovy- mais. '...... . .
tų biznių, ale nei vieno gy-į — Žinai. Maiki, užbaiki- donų tik uz vieną doleri.
vo šliūptarnio negalim prie me šitą šnektą, kol dar ne- .................... . . .
dvasios šventos atversti. Vi- susipykom. Gudbai ir dac Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais 
sa mūsų laimė, jeigu katras, oi! pritrūkdavo.

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

tos vergų stovyklos, kuriose 
ooiševikinio teroro sistema, 
kentėjo ir žuvo mūsų 
uruliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS
Savo mažuosius vėl gail

ine pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOS1UKAS. 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie, kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite tavo vaikučius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir Keleivy.

DOVANA MOŠŲ” 

MAŽIESIEMS
Mūsų skurdi literatūra 

mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
tfindokienės knygelė 

„BALTOSIOS PELYTĖS 

KELIONĖ J MĖNULJ“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus, nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
įstaigoje*



Pialapb

MOTERŲ SKYRIUS
Aktore T. Vaičiūnienė apie 

rašytoji Vaižgantą
Rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas (gimęs 1869 nu 

miręs 1933 m.) buvo labai populiari ir Įdomi asmenybė. 
Jis buvo labai veiklus kultūriniame ir visuomeniniame 
gyvenime, būdamas kunigas, turėjęs plačiu ir draugišku 
ryšių su daugybe priešingų pažiūrų žmonių, ypač didelį 
lietuvybės žadinimo darbą atlikęs dar spaudos draudi
mo metu, dėl to sulenkėjusios dvasinės vyriausybės bu 
vęs nemėgiamas ir nuolat kilnojamas iš vietos į vietą. 
JĮ yra matę čia ir nemaža senųjų išeivių, nes 1911 m. 
buvo atvykęs Amerikon rinkti aukų Saulės draugijai, 
čia duodame aktorės T. Vaičiūnienės apie ji pluoštą pri* 
siminimų, iš "Kultūros Barų" žurnalo.

Red.

Prisiminusi rašytoją Juozą Tumą-Vaižgantą, aš re
giu jį tarsi gyvą, tik šiandien matytą, tik ką sutiktą žmo
gų: su kūdikio šypsena, kaip jąųno$> mergaitės skaisčia 
veido spalva ir balta balta, tarytum pavasari pražydusi 
obelis, galva.

Daugelį metų — nežiūrint jo oficialiai tautininkiškų 
pažiūrų ir dvasininko luomo — Vaižgantas buvo vos ne 
viso ano laikotarpio kultūrinio gyvenimo siela: nuolatos 
sėdėjo teatro premjerose, koncertų salėse, dalyvavo paro
dų atidarymuose ir šiaip jau studentų bei kultūrininkų 
pobūviuose.

Tumas ir jaunavedžiai

Susipažinau su Vaižgantu 1921 ni. sausyje gana ma- i 
taniomis aplinkybėmis — vestuvėse. Jis sutuokė šeimyni- į 
aiam gyvenimui mano ir (tuomet dar tik būsimo mano į 
vyro) Petro Vaičiūno draugus, kuriems buvom liudininkai.«

Kadangi mes visi tuomet buvome dar jauni ir, žino
ma, neturtingi, tai ir jaunavedžių vestuvės buvo kuklios. 
Svečių tiek ir tebuvo: Vaižgantas ir aš su Vaičiūnu.

Pastebėjęs, kad Vaičiūnas man šiek tiek simpatizuo-' 
ja,. Vaižgantas pasakė: "Žiūrėk, Vaičiūnai, neprozevai...“ 
Atseit — nepražiopsok. (Jis mėgdavo Įterpti kokią nors 
svetimybę, o kaip priežodį visuomet vartodavo ”pani“ ar
ba ”pani tego“).

Aš visą vakarą nenuleidau nuo jo akių. Jis buvo man 
be galo gražus, tas jaunas senelis. Ir iki šiol mano atminty
je jis pasiliko toks, kokį aš mačiau pirmąjį vakarą. Mane 
stebino jo judrumas, linksmumas ir tas skaidrus jaunat
viškas juokas.

Vaižgantas visada buvo toks betarpiškas, paprastas, 
visiems prieinamas ir visas kažkoks spinduliuojąs. Kito 
tokio žmogaus, turinčio savyje tiek daug žavesio, aš nie
kad nesutikau. Jis visur ir su visais būdavo vienodas. Ne
praeidavo nei pro didelį, nei pro mažą nepasisveikinęs, 
neprakalbinęs. Reikalui esant, stengdavosi žmogų sušelp
ti ar nors žodžiu paguosti.

Po poros mėnesių atėjo ir mūsų eilė tuoktis. Kadangi 
tuomet Lietuvoje nebuvo civilinės metrikacijos, tai dau
guma menininkų ir šiaip pažangesnių inteligentų stengėsi 
tuoktis arba savo vaikus krikštyti bent jau pas Tumą- 
Vaižgantą. *

Vaičiūnas ilgai ruošėsi pas Važgantą. bet vis atidė
kojo, neišdrįsdamas eiti. Galų gale ryžosi, pasiėmė pasus 
ir nuėjo. Vaižgantas draugiškai, paprastai jį priėmė, pa
kvietė į kambarį. Pamatęs, kad svetys nežino, kaip ir nuo 
ko pradėti, mindžiukauja nuo vienos kojos ant kitos, tuo
jau suprato, kokiu reikalu atėjo šis jaunas žmogus. "Na, 
žinau, žinau, pani. Ir nėra ko čia mikčioti: duok šen do
kumentus.“

Paskui Vaižgantas atsisėdo prie rašomojo stalo ir 
klausia:

— Kada norit tuoktis?
Vaičiūnas pasakė datą.
— Kelintą valandą? \
Tais laikais Vaičiūno jaunystės poezijoje saulės mo

tyvas vaidino ypatingą vaidmenį.
— Norėčiau, tamsta kanauninke, anksti rytą: saulei 

tekant...
Vaižgantas net akis pastatė, akinius pakėlė,ant kak

tos ir sušuko: \ r .
— Ką tu čia, pani. prasimanei! TaigyįabakapksfciI

— Aš atsikelsiu.
— Tu atsikelsi, o mergaitė ar atsikels taip anksti?
— Atsikels, tamsta kanauninke, atsikels. Mes su ja 

taip sutarėm.
Tumas atlyžo.
— Na, pani, jeigu susitarėt, tai gerai. Aš tai atsikelsiu.
Išeinant pridūrė:

KELEIVIS, SO. BOSTON

Teises patarimai

"Keleivio“

Atsakymas

Jei sūnus geraoju nesutin

Berkeley universitete riaušės nesiliauja, čia matome pa
rą vaizdų. Viršuje sumišę demonstrantai, policijai ma
tus ašarines dujas, apačioje — demonstrante, pasiruošus 
tvoti policininkui savo lietsargiu.

Palikimai ir testamentai

Dr. Waltoaui LiUehei vadovau- Valerie Schulte papasakojo bik 
jaut. New Yorko lifooiaėje vie- raštininkams, kad ji stovėjus 
no žmogaus širdis, du inkstai, 3 jardų atstume nuo šen. Rober 

* kepenys ir dvi akių ragienos bu. to Kennedžiorfcai jis buvo bu
vo įsodinta šešiems tų organų šautas.
reikalingiems ligoniams. I
amceaacsmgaamssssss: ■' i »ii^a=ss3BSg

Negana to, kad rusiškasis laikraščio puslapiuose apie 
okupantas sutrypė paverg- tinkamai sudarytų testamen- 

* toj Tėvynėj gyvenančio lie- tų svarbą. Jos paaiškinimai 
tuvio nuosavybės teises, pa- buvo praktiškesni, nes, be 
skutiniu laiku jis vis įžūliau bendro patarimo, kaip suda. 
pradėjo kištis ir į laisvuose ryti pakankamai tvirtus tes- 
kraštuose sudaromų testą- tamentus, kurių rusų advo- 
mentų vykdymą. Supranta- katai nepajėgtų sugriauti 
ma, tai jis bando daryti, kai adv. šveikauskienė taip pat 
palikimai yra užrašomi gi- nurodė lietuvišką instituci- 
minėms ar draugams* gyve- ją* kuri mielai tarpininkauja 
nantiems už geležinės už- ir testamentus sudarant, ir 
dangos. ' juos vydant. ta organizaci-

Gražu, kad, tai matyda- ja yra Balfas. 
mi. mūsų teisininkai bando Kadangi Balfas yra jung- 
šiuo svarbiu klausimu infor- tinė, visokių pažiūrų, sro- 
muoti lietuviškąją visuome- vių ir įsitikinimų bendromis 
nę, gyvenančią laisvajame jėgomis įkurta, šalpos ir pa- 
pasaulyje. Neseniai spaudos galbos organizacija, todėl 
puslapiuose pasirodė teisi- ir šiuo reikalu ji yra pasiruo- 
ninko Charles Kai straips- susi visiems padėti, 
nis šiuo reikalu. Adv. M. Balfas turi tuo reikalu 
Šveikauskienė. Keleivio tei- kelių patyrusių teisininkų 
sinė patarėja, atsakydama į iniciatyva sukurtą testą- 
skaitytojų iškeltus klausi- mento pavyzdį, šis tęsia
mus, taip pat paaiškino to mento pavyzdys 1968 m,

I
až:T

ji Balandžio šeštą dieną, dar prieš saulei užtekant, mes 
iu ėjom Nemuno pakrante Vytauto bažnyčios link. Mus 

lydėjo Juozas Vaičkus, su kurio šeima jau dešimt metų 
gyvenom viename bute. Antras mūsų liudininkas — Juo
zas Biliūnas — atėjo vienas, nes gyveno atskirai. Nuėję 
Vaižgantą radom jau mūsų laukiantį.

— Tai ką pani, nepramiegojot? Gerai, gerai, — pa-
_ _  _ _ , 1 sižiūjo į laikrodį. — Už dešimties minučių saulė tekės. Va-

Z-in°l’ kad prie.š šbQbą reikia atIikti išpa’ dfaasi, pradėsim, 
žintj? Bet aš ne žandaras, čia jūsų sąžinės reikalas. | (gus daugiau)

Advokatė M. Šveikauskienė sutik# 
kyli į keleivio skaitytojų klausinius 
reikalais. Tie klausimai turi būti 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir <» 
sakymus spausdinsime šiame skyriuj* 
Laiške reitia aabaiėti, kad Keleivi 
skaitytajam 'i j;?' >

UKimfu praš.»B»e siųsti tiesiog i***
- ' i t : *

M. Šveikauskas, Attorney at Law,
Cu-operative Bank Plaza 
1864 t eatre Street

02132

skaitytojas. Maloniai prašau ka Tamstai grąžinti santau 
man patarti vienu teisiniu pu knygutės, tada Tamsta-' 
reikalu. beliktų tik vienas kelias:

knygutę atgauti teismo ke 
Esu pensininkas. Gyvenu liu. Tačiau Tamstai, gyve 

pas sūnų. Šiaip taip iš pen- nant pas sūnų, toks būda: 
Mjbs^ išsiverčiu. Gruodžio galėtų sukelti višbkių nema 
mėnesį susirgau, teko atsi-; lorumų. todėl man yra sun1 
gulti. Kai liga aplanko, tai ku Tamstai pasakyti, ;‘kad 
gydymo išlaidoms padengti Tamsta kreiptumeis- šiu< 
neužtenka pensijos, tenka reikalu į advokatą. ;; 
paimti ir iš santaupų, kurias
laikau banke. Išgulėjęs po- Banko tarnautojas netu- 
rą savaičių, jau galėjau at- įėjo jokios teisės Tamstai 
sikelti. Šiaip taip mane nu- patarti "prirašyti“ sūnaus 
vežė į banką. Banke man vardą prie Tamstos vardo, 
patarė, kad jei aš negalėčiau Jei norėjai duoti sūnui įga- 
vaikščioti. arba šiaip man liojimą, tai reikėjo įgalioji- 
būtų sunku, tai aš galiu įga- mą ir duoti. Tokį įgaliojimą 
lioti sūnų: reikia tik banko būtų buvę labai lengva, be 
knygutėj įrašyti "or“ ir sū- jokio teismo, atšaukti. Tu- 
naus vardą ir pavardę. Taip rint "bendrą“ sąskaitą, kaip 
aš ir padariau. kad Tamsta dabar turi su

sūnum, susidaro .tokia situa- 
Kai pasveikau ir galėjau cija: Tamsta neturėtum sun- 

vaikščioti. tai prašiau sū- kurnu teisme įrodyti, kad tos 
naus grąžinti man banko santaupos yra Tamstos, o ne 
knygutę. J tai jis nieko ne- sūnaus. Tamstai miras, duk- 
atsakė. Kai pakartotinai pa- tė irgi galėtų kreiptis teiš
prašiau grąžinti, atsakė, kad man vadinamuoju "Petition

Nr. 10. 1989 m. kovo 5 d.

tikrino, kad jam, t. y., sū-| 
nui. būtų menka nauda iš] 
knygutės "laikymo“. Dj 
kaitą paprašykite knygutę. 
Tamstai grąžinti. Sakykite! 
jam, kad Tamsta nenori šiuo] 
reikalu kreiptis "oficialiu 
būdu“. Manau, kad jeigu l 
Tamsta šiaip pastatysi klau-j 
simą. sūnus knygutę grąžins.]

Didžiausias pavojus, ži-! 
noma, yra tas, kad sūnus) 
gali iš banko išimti tiek pi
nigų, kiek jis nori, savo rei-’ 
kaiams; jis žino, kad Tams-' 
ta netrauksi jo teisman už 
išaikvojimą. Todėl vėl pa-, 
bandžius geruoju atgauti 
knygutę, patariu, jei tai ne
pasiseks, ilgai nedelsiant 
pradėti šį reikalą "judinti“ 
teismo keliu. Tačiau šitokiu 
atveju Tamsta privalai pa
galvoti: kur Tamsta gyven
tum. jei reikalai pasiektų to
kio "stovio“, nes gyventi pas 
sūnų tokiu atveju Tamstai 
būtų neįmanoma.

J.B. Michigan valstijoje

Turint tokią bendrą są
skaitą, vienam miras, pini
gai pasiliktų lygiomis abiem 
gyviesiem. Antram miras, 
pasiliktų tam. kas gyvens il
giausiai. Ar vardas viršui ar 

į apačioj. — nesudaro jokio 
skirtumo. Paveldėjimo mo
kesčius, žinoma, tektų mo
kėti, jei pinigai priklausė 
tam. kuris mirė. Tų mokes
čių dydis priklauso nuo pa
liekamos sumos. Federali- 
niai mokesčiai "federal es- 
tate taxes“ mokami tik tada, 
jei paliekama daugiau negu 
60,000 dol., o turint galvoje 
vadinamą "marital deduc- 
tion*, — paliekant daugiau 
negu 120,000 dol. Patariu

jei reikia, tai jis galįs pini- for determination of title“. j pasikalbėti su vietiniu advo- 
gų paimti, bet knygutės man Ji galėtu irodvti1, kad san-! katu. Yra legalių būdų, ku-------- !._____ -t.'___ ____________________ i_.._ _______________riais vadovaujantis galima 

sutaupyti mokesčių. Neži
nant visų sąlygų ir Tamstų 
norų, negaliu smulkiau

negrąžino. Tas dalykas ma-i taupos buvo Tamstos, o ne 
ne nervuoja. Atrodo, kad brolio, ir todėl jai priklau- 
be mano žinios norima pa- Į sytų pusė likusios banke su-
sinaudoti mano santaupom, mos. Keblumas Tamstos si- —----

‘Be sūnaus, turiu ir dukterį, tuaciios yra tas, kad Tams-1 Tamstoms patarti 
tai būtų labai sunku ir ne- 

Maloniai prašau patarti, malonu pradėti šį reikalą 
ką aš turiu daryti, kad aš "judinti“ oficialiu, t. y., teiš
būčiau savo santaupų šeimi- mo būdu.
ninku?

Patarčiau sūnui paaiškin
ti,. kad Tamsta pasitarei su 
advokatu, kuris Tamstą už-

Tėvas

Massachusetts. Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas į- 

domias knygas:
spalio mėn. buvo išsiuntinė- lenų yra išmokamas kapei 
tas visiems Balfo skyriams komis, arba tiesiog nueina 
ir direktoriams. Pagal šį pa- į Maskvos bajorų Jęįtanes, 
vyzdį sudarytame testamen- šiuo metu Balfas ir kitos 
te yra užblokuojami bet ko- lietuvių teises ginati$BW 
kie okupanto įsikišimai ir stitucijos yra įveltos į teišri 
Užtrenkiamos durys jų pa- mus dėl blogais testamen- 
samdytiems gizeliams. tais paremtų palikimų. Kai 

Šiuo pranešimu Balfas ne- kur pasisekė dar šį tą išgel- 
siima advokato teisių ir ne- beti. Bet daugeliu atvejų 
bando kištis į šios profesijos tūkstančiai sunkiai uždirb- 
specialistų teises. Nurody- tų ir ilgai taupytų dolerių 
damas Balfo skyrius ir di- nuėjo okupanto naudai vien 
rektorius (kur šie testamen- dėl to. kad testamentai ne
to pavyzdžiai galima gauti), buvo gerai sudaryti.
Balfas tenori suteikti infor- Todėl praktiškas pasiūly- 
macijų ir pagelbėti visuome- mas visiems, kurie planuoja 
nei. Vadovaudamiesi čia mi- ką nors palikti savo artimie- 
nimu pavyzdžiu, testamentų siems, gyvenantiems Lietu- 
sudarytojai vistiek turės voje, kreiptis į savo apylin- 
kreiptis į savo advokatus, kėje esančio Balfo skyriaus 

Patirtis rodo, kad daugu- vadovybę ar Balfo direkto- 
ma JAV advokatų (nelietu- rių, prašant testamento pa- 
vių) arba nežino visų oku- vyzdžio. Tik po to kreiptis 
panto suktybių ir jų visų į savo advokatą, kad remda- 
žmogaus!teisių paneigimo, mdsis šiuo pavyzdžiu suda- 
arba iš vteo net wė bendros rytų testamentą.
nuovokos apie komunistinės Tačiau jei testamento su- 
okupacijos metodus neturi, darytojas turėtų tokių pa- 
Tokiu būdu jų sudaryti tęs- geidavimų, kurie nėra pra- 
tamentai komupistų advo^ matyti pavyzdy# tuomet pra- 
katų melu ir per prievartą šome kreiptis tiesiai į Balfo
išgautais įgaliojimais (Po- centrą — 105 Grand Street,' S3.0O. 
wer of Attorney) yra leng- Brooklyn, N.Y. 11211. I 

f vai sulaužomi. O palikimas I.
Į tokiu atveju arba vietoj do- K.P.G. g

Draugas don Camillo,
Įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Auksiniai rageliai, Piano 
Naujokaičio eilėraščiai, 64 
psl., kaina $2.

Ošiančios pušys, Halinos 
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Alė Rūta, 205 psl., kai
na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Nužemintųjų generacija, 
egzilio pasaulėjautos eski
zai, parašė Vytautas Kavo
lis, 77 pst, kaina $2.

Varpas nr. 8, 206 psl., kai
na $2.50.

Aidas tarp dangoraižių,
romanas, parašė D. Nendrė, 
365 psL, kaina $5.

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl.. kaina

f
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Vietines žinios
. tai jam priklauso ir didelė 
į mūsų padėka, ir pagarba, 
j Jo parodoj išstatyti kuri.

Talentu nonietė kovo 16 niat architektūrinių pašte- talentų popiete kovo 1b akvarelės ir abstraktinio 
d. prasidės 4 vai. popietJo. j d^. sugitoukė ton-
Bostono Lietuvių Piliečių . . . 7 . j -14 • v„n>. i™ a,,kMn aQ rytojų, tarp jų ir dailininkų,

Talentų popietė 

jau netoli

Kovo 1 dieną

ELENAI ADOMAVIČIENEI 
mirus, jos vaikaitei Ivonai Laariuaitieaei 
su šeima reiškiame giliausią užuojautą.

Tatjana ir Jonas Vasiliauskai•v vi'. J

as

■’ ■

SR*•i;4>

Dr-jos trečiojo aukšto sa
lėje. Tai bus kaitų ir balius 
gražuolei ”Miss Lithuania 
of N.E“ Reginai Baikaitei 
pagerbti.

Baliuje gros Ferdinando 
Smito orkestras, bus šokių 
varžybos. Geriausius šokė
jus atrinks ta pati komisija, 
kuri vertins ir talentus.

Šokiai tęsis iki 11 vai. va. 
karo.

Baliaus šeimininkės pa
gamins skanių lietuviškų 
dešių su kopūstais ir kitų 
skanių valgių. Bus ir gėrimų.

Tarkitės jau dabar su sa
vo draugais ir giminėmis su
sitikti seniausių N. Anglijos 
lietuviškų radijo programų 
35 metų sukaktuviniame 
linksmame parengime kovo 
16 dienų.

Steponas ir Valentina 
Minkai

110 dolerių L. Fondui
Juozas ir Antanina Liut-

teigiamo vertinimo ir nupel
nyto pirkėjų dėmesio. Tad 
lieka kūrėjui palinkėti tiktai 
gražios sėkmės ateity.

Jau ir po šešto koncerto

Kovo 2 d. Jordan Hali bu
vo paskutinis Izidoriaus Va- 
syliūno sumanytos eilės lie
tuviškos muzikos koncertas. 
Tai jau šeštasis. Pirmasis 
buvo 1967 m. lapkričio 12 
dienų, kuriame buvo atlik
ti 7 lietuvių kompozitorių 
veikalai, antrasis — 1968 
m. sausio 21 d., skirtas K. 
V. Banaičio kūriniams, tre
čias — kovo 17 d., kuriame 
buvo atlikti Gr. Bacevičiū
tės. A. Račiūno ir J. Gruo
džio kūriniai, ketvirtas ir 
penktas buvo skirti Juliaus 
Gaidelio kūriniams ir pas
kutiniame buvo atlikti Gra
žinos Bacevičiūtės 3 sona
tos smuikui ir fortepionui.

Kur buvo reikalinga, I. 
Vasyliūnas pasikviesdavo i 

koniai Lietuvoje mirusios * pagalbą ir savo sūnų pianis- 
d ukios Saulytės įamžinimui: tą Vytenį arba kitus instru- 
paaukojo LF 100 dolerių, mentalistus.

Tai yra jau trečioji Liut-' Visa tai buvo didelių pa- 
konių šimtinė Lietuvių Fon- stangų ir didelių išlaidų rei
dui. I kalavęs kultūrinis darbas,

Negailestinga mirtis pa- skirtas mūsų muzikų kury- 
šaukė Saulytę į amžinybę bai »kelti ir su Ja supažin- 
1969 m. sausio 23 dieną, t. dinti kitataučius. Deja, tos 
y., einančią 40-sius savo gy- pastangos nerado pakanka, 
venimo metus. Mirė pačia-' n}° mūsų visuomenės prite
mę gyvenimo pajėgume ir rimo, ji koncertus lankė 
tada, kada ji buvo taip rei- palyginamai negausiai, tad 
kalinga šeimos židinyje.. Ji. kF^a klausimas, ar kovo 2 
paliko liūdintį vyrą ir nusi- į d- koncertas nebus jau pas- 
minusius dar neužaugintus kutinis. Būtų ^aila, bet ir I. 
ir neišmokslintus vaikučius.1 Vasvliūno pasiryžimas nėra

Angelė Vakauzienė, giliai, beribis, 
jausdama Liutkonių neda
lią, Saulytei įamžinti pridė Jona» Vasiliauskas mus 
jo LF dar 10 dolerių. parėmė

LF Bostono Vajaus Komi-1 M akt. Jonas Vaši-
•^kVnuošM^Sau 'liauakas KeIeiviui Paremti 
tą ?p™“.0*10 .

liūdesio ir skausmo valan-"k,X
doje nebuvo pamiršti ir „ spauda?’didžiai
tuviški reikalai. Jis taip pat ,ietuvl8k0J1 sPaucla dIdziai 
nuoširdžiai dėkoja už auką
A. Vakauzienei.

d

Visi kviečiami atsilankyti į solistės

Daivos Mongirdaites

Koncertąi
1969 m. kovo 14 d., 8:30 vaL vak. Jordan HaU.

Po Koncerto—priėmimas Tautinės S-gos namuos 
solistei pagerbtu

Koncertas skiriamas Baltų D-jos mecenatės
Onos Gegužienės atminimui

Baltų Dtaugija-f

įsigykite ką tik išėjusią įdomią ir gražiai išleistą

Stasio Barkausko parašytą knygą

VELNIAŽMOGIAI
arba

ŠĖTONIŠKA KOMEDIJA.

Tai triją veiksmą drama su prologu ir epilogu, 519 psl- kaina $8. 

Užsisakykite šiuo adresu:

Mrs. B. Barkauskas, P.O.B. 334, So. Boston Mass. 02127.

Vajaus Komitetas

Jurgio Okunio paroda 

pasisekė

reikalinga.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Kovo 14 d. 8:30 vai. 
vak. Baltų dr-jos III-sis kon
certas. Programą atlieka

CLINTON, IND.

Mirė J. Skinderis

Vasario 8 d. mirė senas 
Keleivio skaitytojas Jonas 
Skinderis. 86 m. amž., o va
sario 11 d. palaidotas Wal- 
nut Grove kapinėse. Jis pa
liko liūdinčius žmoną Ievą. 
sūnų Julių ir dukteris Aldo
ną ir Mariją su šeimomis. 
Jiems reiškiame gilią užuo
jautą.

Velionis buvo labai geros 
širdies žmogus, visados pa
sirengęs kitiems padėti. Jis 
padėjo ir nevienam iš Lie
tuvos karo viesulo išblokš
tam atvykti į Ameriką. Nors 
ir sunkiai dirbdamas anglių 
kasyklose 50 metų, velionis 
dalyvavo lietuvių visuome
niniame darbe. Jis įkūrė 
Lietuvos Sūnų dr-ją, pri
klausė Tėvynės Mylėtojų dr- 
jai ir SLA. Jis labai neken
tė Lietuvos pavergėjų komu
nistų ir laukė dienos, kada 
Lietuva vėl bus laisva.

Architekto Jurgio Okunio solistė Daiva Mongirdaitė. 
meno darbų paroda, vykusi • • •

Parduoda

1968 metu 
Singerio „zigzag“ 
siuvamoji mašina
maža/ 'va siuva sagų-kil- 
pas, visokias siūles suknelėms 
ir gražius išdavinėjimus, nerei- 

į kalinga priedą.

Penkerių metu garantija da
lims. Kaina $54.80 arba mokėti 
kas mėnuo po $5.80.

Telefonuoti iki 9 vai. vakaro 
telefonu 762-9031.

Ekskursijos j Lietuvą
BIRŽELIO 3 dieną (registracija baigiasi balandžio 25 d.) 

LIEPOS 15 dieną (rebistracija baigiasi birželio 10 d.)
i

NENUSIMINKITE! 
Galima pagelbėti sergantiem^

reumatu, ranką ar koją skaus-
■ mais, nutirpimu, jaučiant nuo- 
i vargį.
'KEE-LEEF RUB mostis dau- 
j gamai pagelbsti. Užtikrinant pa- 
Į sėkmes, arba grąžiname pinigus, 
j Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

; KOVAI. PRODUCTS 
1 Nortb Sta„ P.O. Box 9112

Newark. N J. 07105

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo

Programa Naujoj Anglijo 
ii stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7. mc.. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die 
ną. Perduodama: Vėliausi!

; pasaulinių žinių santrauka 
! r komentarai, muzika, dai 
nos ir Magdutės pasaka, 

i Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 502 E. Broar

’ way, So. Bostone. Telefo- 
kaip plačiau suorganizuoti „as AN 8-0489. Ten gauna 
aukų rinkimą. jr Reiehrfc.

Ypatingai šikai susirinki- „
mas sutiko pirmininko pra-
S^Sifos’lA^ fenS . .Dra.Ugij0Sii™l^baJ™a?! 

ruomenės pritarSį inugi. jtarti pastovų
jos tikslams? Reikto atsimin- Jaunimo stovykl, gražioje i r 
ti, kad negausus tenykščių ilgiais patogioje
lietuvių būrelis savo laiku viet°Je, nes vykusią
dosniausiai parėmė Vasario stovyklą ištiko kata-
16 gimnazijos steigimą. Da- f?«>fa, kai, prasidėjus liū-( 
bar draugijos nariais tapo tim8, ^uvo aP86111*3- 
dr. A. Gerutis su ponia. B- Naujus metus draugija' 
nės valdybos pirmininką* pradeda su viltimi, kad pa- * 
Gegeckas ir narė Pečiulio- vyks padvigubinti* narių' 
nytė pasižadėjo suorgani- skaičių ir bent 50% daugiau j 
zuoti bendruomenės narių sukaupti lėšų. Tai visi tautie-

čiai esate nuoširdžiai kvie
čiami jai padėti.

P. Gudelis

iš
Kanados

TORONTO. ONT.

KAINA
4

Įskaityta keliorie lėktuvu — pirmos klasės viešbučiai su maistu. 

Grupių dydis ribotas — nesi vėluoki te!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVFJL SERVICE
390 West Broadtvay 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broaduray Boston, Mass. 02127

O Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis ipilimas 
□ Patogios mokėjimo sąlygos 
O Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

LAIKRA8T1S VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duods politines, kultūrines ir visuomenines sp* 
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romaouą 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* Iabp» daug aktualią 
iliustracijų ir tt. Laikrašti apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas ui pusę kainos, kur: Amerikoje kaštuoja |6A0.

Adr esąs:

N1PIIKL AUSOM A LIETUVA 
7722 George Street, LaSalIe—Moutreal, Cai

praeitą savaitgalį Bostone, 
gerai pasisekė. Nors ją ren
gęs Bostono Lituanistinės 
Mokyklos Tėvų Komitetas 
pradžioje kiek būkštavo dėl 
Bostoną užgulusio gausaus 
sniego, bet į parodą lanky
tojų susirinko gana daug ir 
nupirkta nemaža paveikslų.

Parodos atidaromąjį žodį 
tarė poetas Stasys Santva
ras, iškeldamas Jurgio Oku
nio architekto ir dailininko 
talentą, jo sielos meninio 
išsisakymo troškimą ir kū
rybinius rezultatus.

Architektas Jurgis Oku- 
nis, buvęs bostonietis, mus

Kovo 16 d. V. ir S. Minkų 
radijo Talentų popietė So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos salėje.

• • •
Kovo 23 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje bus tradicinė Kaziuko 
mugė, kurią rengia Baltijos 
ir Žalgirio skautų tuntai.

o o o
Kovo 28-30 d. Tautinės 

S-gos namuose grafikos pa
roda — darbai iš Vilniaus 
ir Paryžiąus. Ruošia neolitu- 
anai ir santariečiai.

o o o
Balandžio 13 d. So. Bosto-

žavi ir savo jautrumu lietu-; no Lietuvių Pil. Dr-jos sa- 
viškam reikalui, kurio dau-| Įėję Šv. Petro lietuvių para- 
geliui jau pritrūksta. Kai net' pi jos choro metinis koncer-j 
sunkiai pasiturintieji tautie-j tas. i

nekartą garsiai sude-) • • • įciai
juo ja, aukodami vieną kitą' Balandžio 20 d. So. Bos- 
dolerį, Jurgis Okunis visų tono Lietuviu Piliečių Dr-jos f 
parduotų paveikslų ir piro- m aukšto salėje L. V. S-gos’ 
dos pajamas paskyrė mūsų Ramovės muzikos ir dainų 
lituanistinei mokyklai. Už vakaras.

Ii Vokietijos
ŠALPOS DRAUGIJA 

'LABDARA“

Vasario 9 d. Stuttgarte į- 
vyko pirmas metinis šios 
draugijos susirinkimas. A- 
pie jos įkūrimą prieš pusme
tį pasiunčiau pranešimą 15- 
kai lietuvišku laikraščių, 
prašydamas redaktorius pri
siųsti man bylon jų laikraš
čių numerį, kuriame bus a- 
pie tei paminėte. Iki šiol tik 
8 išklausė mano prašymą.

paramą draugijai,
"Labdaros“ valdyba, ieš

kodama kitokių kelių lėšom 
padidinti, numato tarp kitko 
surengti loteriją.

Konkrečiai apie draugijos 
veiklą reikia pasakyti, kad 
ji jau turi 30 narių. Pernai 
jie suaukojo iš viso apie DM 
3,000. Arti DM 1.000 išleis
ta nepasiturinčiųjų vaikų

o imękslapinigiams gimnazijo 
‘jiišjeJ apaftokėti. Neseniai Vo- 
iv^ikietijob'atvykusiam vargin

gam mokiniui nupirkta dra
bužiu karta. Keletai mokinių 
padalinta kišenpinigių. Ši
tiems reikalams išleista apie 
DM600. Studentams parem
ti išduota taip pat DM 600.

Draugija jau turi mecena
tų. Nuo Naujų metų kun. K. 
Senkus ir Glemžos globoja 
po vieną gimnazijos moki
ni. mokėdami kiekvienam 
DM 50 dydžio mėnesinę sti
pendiją.

Visuotinis susirinkimas. į-
Su padėka siunčiu jiems ir šį sitikinęs, jog valdyba, kad ir 
apyskaitinį pranešimą. Rei- mažomis lėšomis, sėkmingai 
kia pabrėžtLkad i pirmas į vykdę, draugijos užsibrėž
tuos pranešimus atsiliepęs tus tikolus,pąreiškė jai, o .y- 
ir auką prisiuntęs užsienie- pač jos nepailstančiam pir. 
tis buvo A. Spudas iš Toron- mininkui, nuoširdžią padė
to. Pagarba ir padėka jam. ką.

Draugijos pirmininkas J. į Kalbant apie užsieniečių
Glemža ėmėsi naujų priemo- 
nių autotojams telkti. Siųs
damas draugijos įstatus, jis 
kreipėsi į virš šimto pažįs
tamų bei žinomų lietuvių už
sieniuose. Su keletą iš jų už
simezgė susirašinėjimas,

Didelė
tfno

•v: J. Morkūnas — rimtas ir 
padorūs'lietuvis, bet įvai 
rios nelaimės jo neapleidžia. 
Visai neseniai einant per 
gatvę, nors ten buvo pėsčių
jų perėjimo vieta, atvažia
vusi mašina, ne tik jį smar
kiai partrenkė, bet dar ke
liasdešimt pėdų ir gatve pa
vilko.

Nuvežus į ligoninę, pasi
rodė, kad biauriai nulaužta 
viena koja ir gerokai suža
lotas visas kūnas. Kojos ne
reikės piauti, bet ligoninėje 
teks pagulėti ilgesnį laiką. 
Neapdairų vairuotoją taip] . 
pat nubaus, het fffgygatbsp =-

sveikatos niekas nesųgrą-
žins oišbaKiKtr

J. Morkūnui ‘ šis ' kraslas 
tikrai nedėkingas. Prieš po
rą metų jis buvo užpultas 
plėšiko, žiauriai sumuštas ir 
apiplėštas. Po kelių mėnesių 
išėjęs iš ligoninės, jis dar il-

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVOJ

AMERIKOJE

paramą, paaiškėjo, kad gau-
s:

sius mokslus baigusius, nes . Arnams, Mai neti- 
£

kietijoje. ___  1 J. M-kas

SLA—jau M meif tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiai kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams,

SLA—didžiaasia Sėtuvių fratemalinė organizacija
duods gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milone dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia galt gauti įvairiu klasių reikaUngiausiaa 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę <— la. 
dowarant Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pigią TEMI 
t- ( apdraudę: uf $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes

čio metams.
išlA—AKCIDENTAL# APDRATTDA naudinga visokie 

amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Hs apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir tie piačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Litkeanian AIHance of Aaterira 
M7 Weet 30th Street, New York, N.Y. 10081

i i

/
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Vietines žinios

Daiva Mongirdaitė. kuri kovo 
14 d. atliks Baltų draugijos kon
certo Jordan Hali salėje progra
mų. Pradžia 8:30 vai. vakaro.

-

DAIVOS MONGIRDAITĖS

KONCERTAS BOSTONE

Naujosios Anglijos Baltų 
Draugijos tryliktasis koncer
tų sezonas bus užbaigtas 
solistės Daivos Mongirdai
tė* koncertu, kuris įvyks ko

vo 14 d. 8:30 vai. vakare 
Jordan Hali.

Po koncerto visi kviečia
mi į solistei pagerbti priėmi
mą Lietuvių 1 autinės Sąjun
gos namuose, 484 E. 4th St., 
So. Bostone.

Daivos Mongirdaitės pui
kus soprano balsas dažnai 
žavi bostoniečius, ji paver
gė ir chicagiečius savo pasi
rodymais Lietuvių Operos 
pagrindinėse rolėse. Baltų 
koncertų serijose solistė 
Daiva Mongirdaitė dalyvau
ja jau antrą kaitą, šį kaitą 
jau kaip subrendusi ir iški
lusi solistė.

Savo koncerte Daiva Mon
girdaitė atliks Gruodžio, 
Jakubėno, Brahmso, Pergo- 
lesi, Mozaito. Duparco, Ra
velio ir Leoncavallo kūri
nius. Bostoniečiams tai tu
rėtų būti atmintinas vaka- 
įas, toks, kokių mažai turė
jome.

Solistė ir rengėjai laukia 
visų atsilankant į šį kon
certą ir priėmimą.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskeibim > 51-nerių metų

žiūrėkite, ką jūsų "senos mados“ šeimos bankas duoda

• Nuo įdėjimo dienos

• Be įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma

• Lž visus indėlius moka 5 i»4 *

j

• Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosius metus 
Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčių

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 West Broadvray,, South Boston. Mass.
, . Skambinkite 268-2500

sąskaitai atidaryti nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. popiet
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132.000.000

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovar 
Dr. J. Pašakarnifi

JPfiDINIS 
OPTOMETRISTAS 

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

447 BR0ADWAY 
Senth Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodoi
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEVfELERS— 

Laikrodžial-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
’KOpMUmrai taisome laikrodžio, 

žiodai. papuotelus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broad way 

So. Boston. Mass. 02127 
Tol. AN 84761

Verta atkreipti dėmesį, 
kad šis koncertas skiriamas 
pernai mirusios draugijos 
narės ir rėmėjos, didžiai kil
nios lietuvės Onos Gegužie
nė* prisiminimui.

Ona Gegužienė mirė per
nai rugpjūčio 3 d. Ji buvo 
uoli Baltų draugijos rėmė
ja. lankydavo visus jos kon
certus ir mirdama iš savo 
kuklaus turto paskyrė drau
gijai geroką dalį.

Gražu, kad Baltų draugi
ja vieną savo koncertą sky
rė savo geradarės atminimui 
pagerbti.

Susirinks SLA 43-ji kuopa

Svarbus kuopos susirinki
mas bus kovo 12 d., trečia
dienį. 7:30 vai. vak. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Dr- 
jos patalpose. Jis svarbus 
dėl to, kad jame bus renka
ma nauja valdyba.

Gruodžio mėnesio susi
rinkime, nesant naujų kan
didatų, buvo suprasta, kad 
senoji valdyba eis pareigas 
ir toliau. Bet dabar, pirmi
ninkui J. Vaičaičiui griežtai 
atsisakius, reikia rinkti nau
ją valdybą. Šituo tikslu ir

šaukiamas susirinkimas, ku
riame visi nariai turėtų da
lyvauti.

Ta proga galėsite sumokė
ti ir nario mokestį.

Juozas Lekys,
sekretorius

Sandaros susirinkimas

Sandaros 7 kuopos susi
rinkimai būna kiekvieno mė
nesio trečią sekmadienį. Va
sario mėnesį ta sekmadienį 
buvo rengiamas Vasario 16- 
sios minėjimas, todėl kuopos

susirinkimo nebuvo, nes vi
si norėjom dalyvauti Lietu- 

. vos nepriklausomybės 51-rių 
metų sukakties minėjime.

Sekantis susirinkimas bus 
sekmadienį, kovo 16 d. 2 
vai. popiet savoj salėj, 124 
F gatvėje. So. Bostone.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti ir atsivesti savo 
draugus. Po susirinkimo mū- 

' su nenuilstančios šeiminin
kės žacįa visus pavaišinti 
kavute.

Valdyba

Dailiosios literatūros 

ir dainų vakaras

Jį rengia Lietuvių Vetera
nų S-gos "Ramovės“ Bosto
no skyrius š. m. balandžio 
20 d., sekmadienį, 3 vai.

j po pietų Lietuvių Piliečių 
Dr-jos III aukšto salėje.

Programoje — Draugo ro
mano konkurso laureato Vy
tauto Volerto paruošta mū
sų dailiosios literatūros ir 
dainų pynė "Margais takais 
keliauja žodis“.

Šią programą atliks jau
nosios kartos menininkai iš 
Philadelphi jos: V ytautas 
Volertas, Dalia Jakienė, Vir
ginija Majauskienė, Bronius 
Balčiūnas, solistė Ona Pliuš- 
konienė. Scenos apšvietimą 
tvarko Romas Šležas.

Šokiams gros linksma R. 
M. Trio kapela iš Worceste- 
rio, Mass. Veiks bufetas.

Vakaro pelnas skiriamas 
"Kario“ žurnalui paremti.

Visus lietuvius, ypač ka
rius ir jaunimą, rengėjai ma
loniai kviečia atsilankyti į 
linksmą pavasario vakarą, 
pasiklausyti įdomios progra
mos ir pasišokti.
L.V.S. "Ramovės“ valdyba

A. J. NAMAKSV
Real Estete d Insurance 

321 County Club Rd*

Išnuomoja So. Bostone Bav View išnuo- <********♦***♦**♦♦*♦****♦♦**•**•**•••••••♦**••••••**•**•*♦**♦♦♦**♦♦***

mojamas suaugusių porai arba ;; 
Išnuomojamas gražus 4 kam- . . .... . . ' •

barių (ir vieno vasarinio) butas rimtam viengungiui 4 kambarių 1; 
prie Ashmont stoties. Dorches-

.. . ter>- suaugusiems žmonėms —
Nenton Centre. Mass. 02159;; vienam ar porai.

Tel. 332-2645 $ Kreiptis į Keleivio administ-

butas pirmame aukšte už 835 !! 

mėnesiui. Klausti tel. 268-2696

racija. (ii)

B . The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKtiA VAISTINE

L'vaiiQQ*a& tiktai nam, išpūoome gyoyiojų r* 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei nik vaistų — eikit j lietuviuką vantiaą.
Sav. Lmsnuei L. Rusengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadevay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nūn 9 raL ryte iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius b- seka.

I Dažau ir Taisau ;I M 4
Namus iš lauko ir viduje. Z
Lipcau popierius ir taisau 3 

viską, ką pataisyti reikia. J
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savis Hill Ava.
f TeL CO 5-5854

Tai veltui

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyi 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite JtgjĮMmerį pagerinti Texaeo’s Flame 
Boosteriu, naiiju;NąksftįbgSį)s^įi kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veikšroi^glhft$4dikįabdidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mtis pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorehester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimas

GE 61204

T lood Sąuare 
Uardicare Co.
aanaiaSas N. J. ALEKNA
620 EAST BROADWA1 
auLTU BOSTON, JblAsS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Sanjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langam* 
Visokia reikmenys narnami

Reikmenys plumberiama 
visokie eeležies daiktai

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street, 

Worce*ter, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

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

Vedėjas A.

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

{STAIGAi
Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar j i • s atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets> išrašomi 
belaukiant — be jokime papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
įvairias medžiagas), sąžinįngiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien 9—5
Ketvirtadieniais 9—7
šeštadieniais 8—12

390 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

u

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury SL

tyORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

y»
fa Worcestery, kuri 
siuntinius tiesiog ii 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi* 
jos valdomas sritis* Čia Irnl-

Si
tvarkingaL

Čia galima gauti įvairiai 
šių importuotų ir

Keleivio administracijoje
galima gauti dailininko A* « ... ...
domo Varno pieštų Lietuvos i 8a™Y*>o* jnedi»*gų 
nepriklausomybės paskelbi- daiktų. tinkamų Lietu vaja, 
mo akto pasirašytojo Stepo- I*d®» žemomis kainomis, 
no Kairio spalvotą portretą Vedėja B. Sviklieni 
8x6 colių dydžio už 80 cnt

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 
{VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
Ii BOSTONO J LIETUVĄ
ir

Pristatymas greitas ir 
gura ntuetas 

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

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

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 
Vedėjas J. Va Kaltis


