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Senatas patvirtino konsularinę 
sutarti

Senatas atmetė sutarties pataisas ir priėmė ją tokią, 
kokia ji buvo pateikta, 66 balsais prieš 28. Kas balsavo 
prieš sutartį? Lietuvos okupacijos JAV ir toliau nepripa
žįsta.

SO. BOSTON, MASS.. 1967 KOVO - MARCH 22 
Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

Po ilgų kovų senatas pra- JĮJ SU V a 

eitą savaitę atmetė atskirų 
senatorių Įneštas pataisas, 
kurios galėtų pagerinti su
tarti. Jos buvo atmestos 66 
balsais (44 demokratai ir 22 
respublikonai) prieš 28 (ae

lavimas 
Neiv Yorke

Kovo 18 d. Maspetho lie
tuvių parapijos salėje Įvyko 
LB Atlanto pakraščio apy- 

mokratu 15, respublikonu Saidų ir apylinkių atstovų 
13) Tokiu balsų santykiu ta suvažiavimas.
sutartis ir buvo priimta to- Darbotvarkėje buvo visa 
kia, kokia komitetas pasiū- eilė klausimų, iš kurių labiau 
lė. Ta sutarti dar turi patvir- pažymėtini diskusiniai pra
tinti ir Sovietų Sąjunga. Ta- nešimai-referatai CV pirmi- 
da galės prasidėti derybos mnko J. Jasaičio apie LB 
konsulatu steigimo reikalu, skleidžiamų idėjų reikšmę ir 

Įdomu žinoti, kas balsavo Jtaka. organizuotai lietuviš- 
prieš. Štai tų senatorių sara- kai visuomenei ir C\ nario 
šas “ ‘ " jaunimo reikalams V. Klei-

Demokratai: Bible (Neb- zos apie būdais ir priemones 
raska). Byrd (Va.). Dodd jaunuomenei pritraukti Į LB 
(Conn.). Eastland (Miss.). edes-
Ervin (N.C.). Gmening (A- 
laska), Hill (Ala.), Holland 
(Fla). Hollins (S.C ), Lau- dalyvavo visų Atlanto 
sche (Ohio). McClelan (Ar- pakraščio apygardų pirmi- 
kansas). Montova (N.M.), nlnkai: Bostono. Hartfordo 
Russel (Ga.), Stennis New Jer?e''’ ir Philadelphi- 
(Miss.). Talmadge (Ga.). Uos- 0 didžiumos apylinkių 

Respublikonai:

Kovo 18-19 dienomis Giiamo saloje prez. Johnsonas tarėsi 
gen. Williamu Westmorc!andu ir ambasadorium Henry Cabot rtxlge

Teisiamas Kenedžio nužudymo 
i - sąmokslo dalyvis

Orle&nso prokuroras Garrison narplioja Kennedžio 
nužudymo bylą toliau. Prisiekę posėdininkai pripažino 
prokuroro kaltinamąjį sąmokslininką Shaw trauktinu teis
mo atsakomybėn.

Kaip žinoma, prezidento - įŽymUS
• Johnsono paskirtoji komisi- 
i ja prez. Kennedžio nužudy- prezidentas

Šen. Robert Kennedy pa
sakė laikraštininkams, kad 
jis prez. Johnsoną laikąs žy
miu prezidentu ir laukiąs to 
meto. kada jis galėsiąs už jį 
agituoti, jam kandidatuo
jant Į prezidentus.

"Aš manau, kad dauguma 
klausimų aš su juo sutinku“, 
sakė senatorius: "Demokra
tijos galybė yra ta, kad joje 
gali pasireikšti ir Įvairios 
nuomonės“.

mo bylai išnagrinėti, aukš
čiausiojo teismo pirmininkui 
Warrenui vadovaujant, pri
pažino. kad prezidentą nu
žudė vienas žmogus, be susi-

u vy r. kariuomenės vadu P. Vietname tarimo SU kitais, bet dėl to 
i sprendimo visuomenėje ne- 
Į buvo vienos nuomonės. Dau
gelis abejojo dėl komisijos 
išvados ir kartojo, kad Ken- 
nedžiui nužudyti buvo suda
lytas sąmokslas. Kartas nuo 
karto tokie balsai pasirody
davo ir spaudoje.

Pagaliau Orleanso apy
gardos prokuroras Garrison 
paskelbė suradęs ir sąmoks
lininkus. Jis suėmė Įžymų 
biznierių Clay Shaw ir kalti
na jį buvus minėto sąmokslo 
dalyviu. Prokuroras rengėsi 
suimti ir buvusį lakūną Da
vidą Fenie. bet šis spėjo 
prieš tai numirti. Panašiai 
paskubėję "pasišalinti“ ir 
keli kiti. Įtariami ir numaty
ti suimti.

Praeitą savaitę prisieku
sieji posėdininkai (juries)

Praeitą šeštadieni steisia- Senato etikos komitetas; sprendė, ar yra pagrindo by- 
masis seimas baigė ruošti P. Pr5eitą ^vai,tę. ba^e sena" lai kelti prokuroro kaltina-

Atsilygina už k
i

konsuliarinę sutartį \
Nore sutarties patvirtini- Visiems ‘Keleivio’ skaitytojams, platinto- 

mo šalininkai tvirtino, kad . . i » » • •
konsuliarinės sutarties la- jams, rėmėjams ir bendradarbiams linki- 

biau nori JAV, o ne Sovietų ‘
Sąjunga bet faktai rodo ką me linksmų ir malonių Velykų,Suvažiavimas buvo gau 

sus. darbingas ir judrus. Ja
Štai nespėjo senatas pri

imti sutarti, kaip Sovietų S- 
gos ambasadorius Dobrini- 
nas pakvietė pasivažinėti po,

____  _ . . Sovietiją visus tuos senato-i
Cotton —jy valdybos su rinktais at-J nūs. kurie balsavo už sutar-i 

(N.H.). Curtis (Nebr.). Fan- stovais. Dalyvavo ir kai ku- tĮ Jis pažadėjo visus senato- į Civilinė valdžia 
Hansen (Wvo). ne Atlanto pakraštyje gyve-....................... -

Keleivio leidėjai ir redakcija

nin (Ariz.)
Hruska (Nebr ). Jordan (I- 
daho). Miller (Io\va). 
Mundt (S.D.). Murphy (Ca- 
lif.), Thuimond (S.C.), To- 
wer (Tex.), Williams (Del), 
Young (N.D.).

JAV administracija yra 
paskelbusi, kad konsuliari-

nantieji LB tarybos nari ai 
su pirmininku V Voleliu 
priešakyje.

Suvažiavimą 
džiu Lietuvos generalinis 
konsulas V. Stašinskas. Lais
vės komiteto pirmininkas

sveikino žo-

V. Sidzikauskas, Laisvės
nė sutartis nepakeičia vy- Fondo Pirm- prel. J- Balkjū- 
riausybės politikos Baltijos nas> tarybos pirm. \ \ o- 
valstybių i eikalu. kitaip ta- lertas’ BaIfo 1 eika1^ .ved^‘ 
rus. kad ji. kaip nepripažino -ias kun- Jankus ir visa ei- 
Baltijos valstvbiu i jungimo
Į Sovietų Sąjungą, taip ir to- . Suvažiavimą vietoje orga- 
iiau nepripažins. nizavo ir ji globojo LB N.Y.

apygardos valdyba, vado
vaujama J Šlepečio.

Svečiu eilėse buvo matyti 
visa eilė Didžiojo New Yor
ko lietuviškų organizacijų 
veikėjų: V. Alksninis, A. 
Diržys. A. Ošlapas ir visa ei
lė kitų. Buvo nemaža ir jau
nimo.

Po neilgai trukusios va
karienės jaunimo atstovo 
Slapkausko iniciatvva dar 
buvo susirinkę prie nedide
lio stalo apygardų pirminin 
kai su CY ir jaunimo atsto
vais aptarti skubiausio jau
nuomenės Įjungimo i L. 
Bendruomenę klausimo.

Suvažiavimas užbaigtas 
tautos himnu.

Vežikų unijos derybos su 
darbdaviais, sako. vyksta 
gerai, nors jų buv. preziden
tas sėdi kalėjime.

rius, kurie siekia pagerinti 
santykius su Sovietų Sąjun
ga, nuvežti net i Kinijos pa
sieni.

Kennedžio palaikai 
naujame kape

Iki šiol prez. Johno Ken-1 
nedžio palaikai buvo palai-! 
doti Arlingtono kapinėse 
laikiname kape, o kovo 1 4d. 
jie buvo perkelti Į nuolatinį 
kapą tose pačiose kapinėse. 
Ten kartu palaidoti ir du 
prezidento vaikai. Pastaty
tą paminklą pašventino Bos
tono arkivyskupas kard. 
R Cushingas, Kennedžio 
šeimos draugas.

Iškilmėse dalyvavo šei
mos nariai ir kviesti asme
nys. Dalyvavo ir preziden
tas Johnsonas.

Vietname

Baigė nagrinėti 
šen. Dodd bylą

\ Vietnamo konstituciją, ku- toriaus Dodd iš Connecti- 
eutt apklausinėjimą. Jis yra

nai, atrodo, pritars ir milita- kaltinamas, kad dalį pinigų, 
line valdžia. Pagal tą kons-Į apje $150.000, surinktų rin- 
tituciją prezidentas ir vice- kimų ’ajui. išleido savo as 
prezidentas renkamas ne
vėliau, kaip per 18 mėnesių.
Galimas daiktas, kad jis bus! rius- b<* savo paskutinia-

majam Clay Shaw. Jiems 
liudijo draudimo agentas 
Perry Russo. kad jis kartą 
atsilankęs Į savo draugo Da-

menimams reikalams. TaiĮ?'d? Fenie butą ii ten jis, 
prisipažįsta ir pats senato- be *>"»>»”>«>. radęs svečių

išrinktas šiemet rugsėjo 11 
d , o ragsėjo 12 d. bus iš
rinktas nuolatinis seimas ir 
kiek vėliau senatas. Tada P. 
Vietname baigtųsi karinės 
valdžios laikotarpis. Civili
nė valdžia turėtų sėkmin
giau kraštą valdyti ir. kiek 
tai sąlygos leidžia, kelti jo 
gerovę.

me žody pasakė, kad jo sąži 
nė gryna. Jis neapgavęs tų, 
kurie pinigus davė, nes pi
nigai, kurtuos jis išleido, 
jam buvę duoti išleisti taip, 
kaip jam patinka.

Koki sprendimą padalys 
komitetas ir ką jis pasiūlys 
senato posėdžiui, netrukus 
sužinosime

Nixonas lankėsi
Sovietų Sąjungoje

Buvęs viceprezidentas Nix- 
onas. pasiskelbęs kandidatu 
i prezidentus kitų metų rin-

Studentas negras James Mere 
dith. kuris buvo sutikęs varžy
tis su Powelliu balandžio 11 d. onas, pasiskelbęs kandidatu Nuvainikavus 21 metus dikta 
rinkimuose, bet vėliau, negru or- j prezidentus kitų metų rin- toriškai valdžius; Indoneziją Su- 
ganizacijų spaudžiamas, atsisa- Rimuose, lankydamasis Eu- karną, valdžios vadžios dabar 
kė. Jo vietoje respublikonai pa- ropoję, buvo nuvykęs il‘ Į yra R(n- Subarto rankose. Jam 
statė negrę moterį I.ucilie Wil- Maskva, bet čia įam vyriau- parlamentas pavedė eiti prezi- 
liams. bet iš anksto galima pa- sybės sluoksniuose nebuvo dento pareigas iki kitu metę 
sakyti, kad ji nebus išrinkta. ; kreipiama jokio dėmesio. i rinkimu.

Atsistatydino JAV 
ambasadorius Lodge

JAV ambasadorius Pietų 
Vietname Hemy C. Lodge 
atsistatydino. Jo vieton pa
skirtas taip pat senas diplo
matas Ellsvvorth Bunker, 72 
metų amžiaus. Jo paskyri
mas sukėlė vietnamiečių tar
pe tam tikro rūpesčio dėl 
JAV politikos ateities.

Jiems naujasis ambasado
rius atrodo esąs kompromi
sų meistras, todėl bijomasi, 
kad jis nepadarytų komunis
tams perdidelių nuolaidų. 
Lodge būsiąs paskirtas am
basadorium Prancūzijai.

Vietnamo klausimai
Guamo pasitarimuos

Prezidento .Johnsono su 
dideliu palydovų štabu ir P. 
Vietnamo vadovų susirinki
mo Guamo saloje nutarimai 
rašant šiuos žodžius dar ne
žinomi. bet žinoma, kad P. 
Vietnamo karinės vyriausy
bės galva K v statė prez. 
Johnscnui klausimus: "Ar 
dar ilgai bus leista Hanojui 
džiaugtis neliečiamybe? Ar 
ilgai bus leista komunistams 
slėptis Kombodžijoj? Ar il
gai jiems leista saugiai nau
dotis Haipongo uostu?“ ir tt.

Osvvaldą ir Clem Bertrandą, 
kuris dabar vadinasi Shavv. 
Tie vyrai kalbėję apie Ken
nedžio nužudymą, buvę 
gvildenamos Įvairios smulk
menos, kaip nušauti Kenne- 
dj Ferrie vadovavęs planui. 
Jis pažadėjęs lėktuvu są
mokslininkus nuvežti Į Ku
bą.

Prisiekę posėdininkai nu
tarė patraukti Shavv teismo 
atsakomybėn. Jo advokatai 
teisme stengėsi Įrodyti, kad 
Russo nėra patikimas liudi
ninkas. Kokių nauju Įrody 
mų prokuroras pateiks teis
mui, pamatysime.

Šiandien nevienas mano. 
kad bvla pasibaigs niekais 

’ ir nebus irodyta. kad Ken- 
i nedi nužudė sąmokslininkai.
S o ne vienas asmuo tai sugal- 
! voio ir ivvkdė. Bet spėlioti 
! dabar dar neverta, ir pa- 
! lauksim0 kol teismas tars
! savo žodi.
I

Teroristai nužudė 
lljdfi žmones

Per 9 metus P. Vietname 
komunistų t.eroristai nužudė 
11.967 civilinius gyventojus 
ir 40.988 pagrobė. Šiais me
tais jie jau nužudė 467. su
žeidė 862 ir 738 pagrobė.

Neradioaktyvios

atomilU'S bombos HHHt , Vietnamo valdžios atsto-
švedijosspauda rašo, kad’ Šen. Thomas J. Dodd, kurį eti-į rį0“*™5 reikalauja, kad

du švedų mokslininkai pa- - £
gamino modelį bombos, ku-| «•»" - rinkimų >ajm ,kj Kinų *jSro, ne, ,ik
ri nesukelia labai žalingų ra-i panaudojimo savu priva- ,aip buJ tu|aiky,a, priešas,

dioaktyvių kritulių.
EI. Salvadoros naujasis prezi 
dentas pulk. Vide, Sanchez.tiniams reikalams.

f



Puslapis antras Nr. 12. 19C7 m. kovo 22 d.

Nenusiminkime dėl laikino 
blūdo

. - - * r ’

Kovo 12 d. sukako 20 metų nuo vadinamosios Tru
mano doktrinos paskelbimo, kada JAV prezidentas Tru-’ 
manas bendrame senato ir atstovų rūmu posėdyje papra
šė paskiiti 400 milionų dolerių Graikijai ir Turkijai, nes 
pirmajai grėsė komunistų partizanai, siekiantieji Įsivieš
patauti, o antroji neteko Anglijos karinės paramos, todėl 
taip pat lengvai galėjo būti komunistų užpuolimo auka.

Trumano minties esmė — JAV turi remti tautas, 
kurios priešinasi savo ginkluotai mažumai, norinčiai pa
jungti daugumą, arba iš užsienio besiveržiančiai jėgai. 
Totalitariniai režimai, kurie užmetami laisvoms tautoms 
prieš jų norą. griauna tarptautinės taikos pamatus ir tuo 
pačiu yra pavojingi Jungtinių Amerikos Valstybių sau
gumui. aiškino tada prez. Trumanaš.

Jo mintis buvo suprasta, ir ja visą laiką rėmėsi JAV 
užsienio politika. JAV pastangomis gimė vadinamasis 
Marchalo planas, kuris padėjo karo nualintom valstybėm 
atsistoti ant kojų: Atlanto sąjunga, be kurios kažin koks 
būtų buvęs šiandien Europos likimas: JAV sutartys su 
Įvairiomis valstybėmis, pasižadant jas remti pavojaus iš 
komunistų pusės atveju. Pagaliau ta pati politika nuve
dė JAV ir Į Vietnamą, nes jis be JAV pagalbos jau seniai 
būtų komunistų rankose.

Šiandien JAV-bės. iš vienos pusės bedamos kraują 
Vietname kovoje su komunistų agresija, iš antros — viso
kiais būdais “tęsia tiltus” i Rytus, stengiasi visokiais bū
dais susiartinti su Sovietų Sąjunga, kuri ir šiandien nero
do noro nuoširdžiai su Vakarais sugyventi

Jos vadai ir šiandien kiekviena proga smerkia ir 
plūsta ypač JAV politiką. Sovietai vis didina savo paramą 
Vietnamo k< munistams, siunčia ten vis geresnius ginklus, 
kuriais komunistai galėtų daugiau Amerikos karių išžu
dyti. žodžiu, iš esmės komunistų tikslai nėra pasikeitę.

Mužikas Chruščiovas buvo atviras. Jis pasakė, kad

KELEIVIS SO. BOSTON

Viršuje dešinėje pagarsėjęs kongresmanas Adam Po_ 
well. kairėje Rasių lygybės kongreso vadas Floyd 
Mckissick. Apačioje Powellio advokatai.

forminiais mėlynos spalvos 
drabužiais. Pirmą mėnesi 
kaliniams daromi Įvairūs 
sveikatos ir gabumų patikri
nimai. Naujokams tenka 
dirbti sode, virtuvėje ir vi
daus tvarkos darbus. Vėliau 
jie gauna darbą dirbtuvėse 
Ta tvarka, turbūt, bus taiko
ma ir Hoffai.

Kalėjime vra ir aukštes- 
rioji mokykla (high schoolL 
Hoffa nėra tokios mokyklos 
baigęs, todėl, iei norės, ga
lės ją čia baigti ir iš kalėji
mo išeiti su jos diplomu. Ar 
Hoffa to norės, pamatysime. 
Jis juk ir be tokio mokslo 
galėjo valdyti milžinišką u- 
niją-

PRANCŪZIJA PRIIMA 
POLITINIUS BĖGLIUS Naujausios

KNYGOSPo ilgų labdaros organi
zacijų pastangų pagaliau 
Prancūzijos vyriausybė su
darė specialia komisija poli-1 
tiniams bėgliams globoti.; CHICAGOS ISTORIJA. 
Jeigu atvykėlis negali pasi- parašė Aleksas Anmbrozė. 
naudoti savo krašto konsu- b(>4 psl., daug iliustracijų, i- 
lo globa ir nenori Į savo rišta, kaina $10. 
kraštą grįžti. jis gali kreiptis Chicagos istorija, parašė 
i pabėgėlių komisiją, kuri. Aleksas Ambrozė. 664 psl.. 
gali leisti dirbti, pasilikti gausiai iliustruota, kai-

' krašte ar emigruoti. Užsie
nio reikalų ministerijos Vai

na $10.
Lietuvos konstitucinės tei-

dinmkas pirmininkauja tai lė# klausimais, parašė Kos- 
pabėgehų komisijai, kurią tantinas Račkauskas, 178 
udaro šešių didžiųjų šalpos psjkaina $2.

organizacijų atstovai 
i Prancūzijoje dabar dar v- 

Dirbdamas kalėjime. Hof-Šra keli tūkstančiai politinių
fa galės per mėnesi uždirb 
ti iki $70. bet tuos pinigus 
jis tegaus išeidamas iš kalė
jimo. Išleisti papildomam 
maistui ir tabakui kalėjimo 
krautuvėje jis tegali ne dau
giau kaip $15 per mėnesi.

tremtinių, jų tarpe kelios de-! 
šimtys lietuvių.

JAV priima tik Kubos pa
bėgėlius be ypatingų forma
lumų, tačiau, jei pabėgėlis 
nuo komunizmo pasiekia 
laisvąjį pasauli ir kreipiasi

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb- 

! riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

Amerikos lietuvių politika,
parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai-i Amerikos ambasadą, jam

Hoffa gali gauti atskirą j suteikiama visokia parama, na -Sl-50. 
i kamerą, jei tokia yra laisva. į ir beveik atviros durys at- BALADĖS, šitoj labai 
j arba būti pasodintas kartu; vykti i JAV. Panašiai nuti- gražiai išleistoj, gausiai i- 
i su vienu ar dviem kitais ka-i ko pernai dviem lietuviams liustruotoj knygoj yra sep- 

jūrininkams. kurie nuo rusų tymos Maironio baladės. Tai 
atsiskyrė Afrikoje: ameri- knyga, labai tinkama dova-
kiečiai negaišdami nugabe- noms. Kaina.............. $6.00
no juos Į Italiją ir iš ten at- DELFINO ŽENKLE, pre- 
gabeno i Ameriką. Balfui su mijuotas romanas, parašė 
tais pabėgėliais beveik jokio j jurgit Gliaudą, 234 pusla-
vargo nebuvo, nors apie tų' piai kaina..................$250
jūrininkų žygį Balfo cent-
ras buvo laiku painformuo-l _ lVLE1RA>CIAI, Hennko 

kad R*daU£K° poezijos rinktine,
jei lietuviu, pavvltsta .s oku- 237 I*1’ Poezi> mgėgg.3 
pavijos pabėgti, apie tai Bal- g1 •v,a nepaprasta s,o ista- 
f o centras gana greit sužino. aus P°et0 riet ana. Kaina $o

liniais. Jis galės per mėnesi 
gauti 7 laiškus, o pats galės 
rašyti 3 laiškus per savaitę. 
Ji lankyti du kartu per mė
nesi galės jo šeimos nariai 
ir ribotas kitų asmenų skai- 

1.800.000 5am labai bloga ir kalėjime.! pagal is anksto sudary- 
Vieni sako. kad jis ir kalė- ta sąrašą.
damas iš unijos gaus savo

Hoffai nebus bloga ir kalėjime
Kaip žinome.

nariu turinčios sunkvežimiu
vežėjų unijos. . . , -< tv i • • • i • -----j“ - -j— prezidentasmes. Komunistai, jus palaidosime’. Daoartimai komunis- jame, Roffa ųabar vra Lė

tų valdovai vra gudie>ni r omatai. jie žodžiais savo \yj§l)urgo. Pa . kalėiime. nu
tiksiu neatidengia, bet galvoja tą pati, ką ir Chruščiovas, teistas už mėginimą papirk- 
Ir keista, kad jau šiandien lyg ir norima Trumano doktri- ti prisiekusius posėdininkus 
ną mesti Į šiukšlyną ir sovietams “Įpiršti šamo meilę“. ' (juriesi kalėti 8 su puse me- 
Juk ne kitais sumetimais ir senatas 66 balsais prieš 28 pa- ‘ tų. bei. jei jis gerai elgsis, 
tvirtino konsuliarinę sutarti su sovietais, siūloma plėsti su galės būti išleistas i laisvę 
jais prekyba ir stengiamasi pamiršti, kiek kartų sovietai po 4 metų ir ’
jau yra JAV apgavę.

Tai aiškus biūdas, bet tikėkime, kad jis išgaruos.

> menesių.

Gerai gyveno Hoffa lais
vėje būdamas, bet nebus

L. Bendruomenės rinkimų 
reikalą

Yra Lietuvių Bendruome- Tai kodėl neleisti sąra- 
r.ės rinkimais besididžiuo- šuose atžymėti kiekvieno 
jančių. Esą, jie demokratiš-. kandidato priklausomybės

eivijos sluoksniai tada būtų 
labiau suinteresuoti. O da
bar LB negali pasigirti bal
suotojų skaičiaus gausumu.

Sakysime. Bostone. Wa- 
terbury ir daug kur kitur L. 
B-nės rinkimuose daly
vauja mažiau, nesru vietiniai

James Hoffa ženuia Į kalėjimą. 
Grandine surakintas rankas jis 
laiko paslėpė- p" kažkokiu dra
bužiu.

Hoffa kalėjime gavo nu
meri, ir
žymimas visa laiką, kol ten 
sėdės

naxejxn,r x.u-, R&iRia net pabrėžti. kad
tuo numenu jis bus; . . ,ie,uvM ksta g

Hoffa. prieš eidamas Į ka-; nesvarbu, ar tai Įvyktų Afri-į 
Įėjima, unijos vadovybės! koJe ar Formozoj. Ištirti, 

kaip JAV padeda Rusijos 
pabėgėliams, okupantai jau 

sirūpino i savo vietą paskirti; kelis kartus i Suomiją ar 
ir patikėtini, bet kaip reika-į Švediją yra paleidę netikrus 
lai klostysis ateity, šiandien; paukščius is Lietuvos. Irtais 
nežinia. Unijoje ne visi de-1 atvejais Amerikos pareigū- 
da galvą už Hoffa Kol jis! na* Pa’^e^a ištirti ir atskirti 
buvo laisvėje, jie nedrįso! Pe^us nuo gJ'ūdų 
jam priešintis, bet kai jis j
dabar sėdės kaėljime, tai, 
gali atsirasti kitas asmuo,' 
kuris teisėtai atsisės Hoffos 
vietoje ir jam jos jau nebe- 
užleis. Pagyvensime — pa- 
matvsime.

nariams pasakė, kad jis dar 
j sugrįš unijos* valdyti. Jis pa-

K.L.J.

VISUR SAVI VARGAI

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestii- 
kis. Kaina..................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. Šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina.......$375.

ki. kokių kiti bendriniai, vienai ar kitai grupei arba, į lietuvių klubai turi narių, 
sambūriai neturi. Esama ir kas nenori, parašyti, kad e- Praeituose rinkimuose 
tokių, kurie kitiems prikai- sąs nepartinis? į kiek pagvvėjo Chicagos bal-
šioja, kad jie demokratinių Žmogus, priklausąs kuriai suotojai Mat. čia nenorom 

nors politinei grupei ar ku-rinkimų biją
Da >ar esama visokių “de

mokratinių rinkimų”. Ana 
bolševikai giriasi, kad jų užnugari, tai kartu ir dides- 
rinkimai yra demokratiš- ni pasitikėjimą, negu tas. 
kiausi. O kokie iš tikrųjų tie kuris jokiai grupei ar bent 
bolševikiški rinkimai, čia jokiam sambūriui nepri-

VARPAS NR. 6, 168 psl.
Pietų Korėjoje tarp savęs! Jame Įdomūs dr. J- Pajaujo, 

.plaunasi budistų vienuoliai Į J. Audėno, dr. V. Sruogie- 
!—vedusieji su nevedusiais, i nės. H. Blazo, M. Mackevi-
• Jų taryba, kurioje yra 29 j čiaus. A. Kučo ir kt. straips-
• nevedę ir 21 vedęs, buvo su-j niai. Kaina.................$2.
■ sitaiusi, kad vedusieji galės (Keleivio adm. dar gali-
valdyti astuonias iš 23 įžy- ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku

ris taip pat Įvairus ir Įdomus,

V ARGAS ŠIŲ DIENŲ 

LIETUVOJE

Tam tikros

grupemių šventyklų, bet
... , _ įvedusiu vienuolių nuo tO'Va|na «9\

- ix- aPknkybes; ?Usitarimo atsisakė ir reika-; 
privertė Balfą suregistruoti, ,auja ka(, jieras būtu atj, LIETUVOS 
vienos parapijos neturim- f]uota vaMyti daugunįa tų' Vl-ji laida, parašė dr. V.n- 

šventyklų, nes jų pasekėjai da Daugirdaitė-Sruogienė, 
i sudarą 80G visų gyventojų, 

informacijos apie; J^ reikalauja, kad vyriau
sybė, kuri iki šiol palaikė 
nevedusius vienuolius, pa-

metinę $100.n0< algą, o kiti 
tik ; žmona te- 

>00 per mėnesi.
L. Bendruomenės ligšio- Bet net ir antrur ju atveju tų 

line vadovvbė neturi jokio $4.000 pei mėnesi pakaks 
pagrindo didžiuotis tokiais “galams su galais suvesti“ 
rinkimais ir kartu kalbėti, jam ir jo šeimai.
kad ji atstovauja visai lietu- Geriausi advokatai išvar- 
vių išeivijai. Ji atstovauja tė visas Įstatymų knygas, 
tik savo balsuotojams ir ne ieškodami bet kokios skyle- 
daugiau. lės. pro kuria būtų galėję iš-

Tokiu pasisakymu nenu- gelbėti ginamąjį, bet nesu-

iškilo dvi kandidatų grupės 
riai nors kultūros reikalams Tarp jų ėjo varžybos, ir bai- sako. kad til 

, skirtai draugijai, turi savo; suotoju skaičius‘pakilo. gaus po $4 J

guosius okupuotoje Lietuvo 
je.

ISTORIJA,

aiškinti netenka, nes visi 
juos žino: balsuotojams pa
kiša vieną sąrašą su reika
lingu renkamųjų skaičiumi, 
ir balsuok, žmogau, — pasi
rinkimo jokio.

Lietuvių Bendruomenės 
rinkimai, švelniai tariant, tu
ri savų spragų.

Iki šiol iš anksto nebuvo 
sudaroma rinkikų sąrašo, 
koks būtina sudaryti ir koks 
visuose panašiuose rinki
muose sudaromas.

Kandidatų sudaromas 
vienas sąrašas, sužymint tik 
jų profesiją, bet neleidžia-

klauso
Gi profesija pasako tik a- 

pie kandidato amatą, jo 
verslą ar išsimokslinimą, ir 
tiek.

Lietuviu Bendruomenės

Žinia
tokius nebuvo galima laukti 
iš okupantų, kurie nuolatos

neigiamas nors ir tokios L. rado. todėl kove 6 d. Hoffa 
viršūnės mėgsta kalbėti apie Į Bendruomenė* nuveiktas! su 4 advokatais atvažiavo Į 
lietuvių vienybę, nesiskaldy-j darbas. Jis būtų dar didės- Washingtono teismą skirtos 

Imą i politines grupes ir pa-jnis. jei Bendruomenės vei- bausmės atlikti. Ten esan-

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

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II
omas, redagavo Bernardas

našiai. Jei nuoširdžiai trokš
tama lietuvių vienybės, tai 
yra būtini ųroporciniai rin
kimai, kad juose galėtų pa
sireikšti ne taip skaitlingų 
grupių atstovai, bet savo 
veiklumu jau iš seniau pa
sižymėję mūsų tautos įvai-

ma atžvmėti jų ideologiniai, i riuose veikimo baruose, 
pasaulėžiūriniai Įsitikinimai.! Jei rinkimai i Lietuvių 
Kitaip tartis, nuo balsuotojo Bendruomenę būtų propor- 
nuslepiamas kandidato vi-! ciniai. jei būtų leista a’tžv- 
suomeninis veidas, kokiai . mėti kandidatų priklauso-
grupei jis priklauso.

Tiesa. Lietuvių Bendruo
menė sukurta kultūros rei
kalams. Politikos ji turėtų 
šalintis Bet gyvenime kultu

mybė kuriai nors visuome
ninei grupei, atsirastų savo
tiškos varžybos rinkimų me
tu. Tada rinkimai labiau pa 
gyvėtu. ir i juos būtų Įtrauk

kimu būtu suinteresuoti dar tiems laikraštininkams jis 
platesni lietuvių visuomenės pareiškė, kad jis esąs nu- 
sluoksniai. baustas be pagrindo, kad e-

Dabar nenuginčytinas fak- sąs vyriausybės keršto auka, 
tas, kad senosios kartos išei-, kad jam nubausti buvę pa
vija tais rinkimais nesidomi naudotos neteisėtos priemo
li- juose nedalyvauja. Jiems nės, kad buvę nuklausyti 
prikišti, kad jie pranyko lie- slaptai jo telefonu pasikal- 
tuvių visuomenės gyvenime, bėjimai ir tt. Jei vyriausybė 
negalima. Jų pastangomis i- taip su juo pasielgusi, tai ji 
ki šiol gražiai gyvuoja du galinti taip pasielgti su kiek- 
Susivienijimai ir dešimtvs i- vienu piliečiu, todėl jis ragi- 
vairių vietos klubų, kurių no visus piliečius kovoti dėl 
gyvenime dalyvauja po ke- konstitucijos apsaugojimo, 
lis šimtus nariu. Gal tie klu-. Iš "VVashingtono Hoffa bū-

tvirtina, kad Lietuvoje visur k^iptų savo politika, 
tik gėlės žydi, nauji namai; Nesutarimai tarp vedusių 
dygsta kaip grybai ir pan. ir nevedusių vienuolių pra- 
Todėl surinktos žinios nėra sidėjo 1954 m., kada dabar 
pilnos. Tačiau per metus lai-i jau mirus prez. Rhee įsakė
ko pažįstami ir draugai Bai- patiems budistams apsivaly- 'Brazdžionio ir Benys Bab- 
fo centrui pristatė tik iš vie- ti, pašalinant vedusius_vie-į suskas. 700 puslapių, kaina 
nos parapijos 58 šeimas, ku
rioms sovietinis rojus yra 
tikrai raudonas Tos 58 šei
mos turi 186 asmenis, iš jų nų Įtakoje, kurie Korėją už- į
24 našliai ar našlės. 95 vai
kučiai, 23 seneliai (virš 75 
metų), 33 ligoniai. 12 šeimų! 
grįžo iš Sibiro. 5 asmenys į 
žuvo nuo okupantų rankos 
ir kelios šeimos dar tebėra 
Sibire. Laisvės laikais para
pijoje dirbo keturi kunigai, 
o dabar tik vienas.

ra vis dėlto rikiuojasi su po- ti platesni lietuvių visuome-
litika. Kokia ten bebūtų vi-, nės sluoksniai.
suomeninė veikla, ji turi du Neabejotinai Liet. Bend- 
neišvengiamus atspalvius: ruomenė tuo būdu daug lai-
kultūrinĮ ir politinį. mėtų. platesnieji lietuvių iš-

bai nepasireiškia pakanka
mai kultūros balruose, bet 
tai būtų L. Bendruomenės 
reikalas juos
kiam darbui

tų buvęs nuskraidintas Į 
Lewisburgo kalėjimą lėktu
vu, bet dėl blogo oro lėktu- 

palenkti to-i vai negalėjo skristi, todėl jis 
6 tai galima ; buvo nuvežtas valdiniu au-

tik ju narius sudominus L. į tomobilium
Bendruomenės veikimu.

J. Vllc».
Kalėjime Hoffa tuoj tu

rėjo apsivilkti kalinio uni-

Tai tipiškas Lietuvos’ 
kampelis. Jeigu jo vargelį 
išplėsti į visą Lietuvą, tai 
tie skaičiai tūkstantį kartų 
padidės, ir iš čia pamatome, 
į kokį rojų yra patekusi mū
sų Lietuva.

K.L.J.

nuolius iš šventyklų. Rhee $10. Knygoje yra 61 rašyto- 
sakė, kad Korėjos vienuoliai jo kūrybos pavyzdžiai, 
budistai pradėjo vesti japo-i AUKSQ

<a 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pust, kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
158 jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal

■ x , - ji Chicagoje yra susuktasnuostolių tie gaisra, padare i, k^rio paveikslais 
i 1 bil. 800 m.I. dolenų i įr g

Daugiausia žmonių aukų
buvo tų metų birželio 16 d., ‘

ėmė 1910 metais.

GAISRŲ NUOSTOLIAI

1966 m. JAV dėl gaisrų 
mirė 12,100 žmonių, iš jų 
2,100 vaikų. Medžiaginių

New Yorko uoste susidūrus 
dviem alyvą vežusiem tank
laiviam. kada žuvo 37 asme
nys. ir rugpjūčio 6 d. lėktu
vui ties Falls City, Neb.. už
sidegus, kada žuvo 42 žmo- 

I nės.

Skelbtis 

„Keleivyje** 

yra naudingai

I



Nr. 12 1967 m. kovo 22 d. ,< J >3nvis, sa BOSTON Poslapis traflH

KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

CONNECT1CUT KLONIUOSE

krautuvių ir kt Berlin sutin 
ka apmokėti persikėlimo iš
laidas apie 2 mik dol., ku
rias, aišku, bendrovė laikui

, . _ „ . „ . , . bėeant grąžins miesteliui
kiiojn Fafnir Bearing bend- mokesčių pavidalu.
to\es 4, <00, o kiek vėliau Pakėlusi sparnus laiko ir 
sustreikavo ir Amait (Coi- No|th & ju,|(, ben(lrovė. 
bin) bendroves 1 900 darbi- Ka!bama, kati j; nu irko že. 
ninku Streikas daugiausia saba| Middletown_
kuo dėl nesutarimo su darb
daviai? vyresniškumo reika
lu.

Tai yra vienas iš pavyz
dingiausių streiku, nes Faf- 
nir Bearing fabriko nė vie
nas darbininkas nesiveržia 
per piketo eiles. Iš kaito bu-'

NEW BRITAIN, CONN.

Dviejų dirbtuvių streikas

Nuo vasario 13 d. strei-

Conn. Ta bendrovė keliasi 
ne dėl mažesniu mokesčių, 
bet dėl to. kad per jos skly
pą veda gieitkelį. Bendrovė 
prašė ją aplenkti, bet pasku
tinėmis žiniomis jos prašy
mas nebus patenkintas, to-

. dėl ji privei sta išsikelti i ki-
vo pastatyta policija darb- . • ta
davių nuosavybei ginti, bet ‘ 
ii neturėjo ką veikti, nes pi
ketų sargyba elgiasi pavyz
dingai. Ji praleidžia raštinės 
tarnautojus ir boselius, iš.
kuriu darbdaviai streiko me-' Jaunuoliai (11-15 metų 
tu neturi jokios naudos, bet j sugadino ir apvogė per 200 
algas gauna mokėti. Į “parking meters“. Lietuvis

Paskutinėmis žiniomis, policininkas Vincas Vilčins- 
streiku susirūpino net Wa- kas nusikaltėlius išaiškino ir 
shingtonas, nes helikopte- suėmė.

Jaunuolių nusižengimai 

nesiliauja

Jaunuoliai
Theresa Supulveda, 21 m. amž., Meksikoje prieš laiką 
pagimdė aštuonis kūdikius. Tai nepaprasta retenybė. 
Visi jie mirė. išgyvenę neilgiau kaip 5 valandas.

{DOMIOS knygos

Romanai
LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI
Atsiminimus visuomet į-

KOVA SU TRIUKŠMU Į
i į

Prancūzijoje pradėta ko- 
' va su triukšmu. rPen už-: 
i drausta kačių kniaukimas,!
' šunų lojimas, palikti neuž- Pranas Naujokaitis, ŽY
suktą radųą automobily, DINČIOS DIENOS, premi- domu skaityti, todėl siūlome 
klausytis nešiojamojo radi- juotas romanas, 250 psl., įsigyti šias mūsų žinomų 

i jo viešose vietose ir paleisti, kaina $3.50. žmonių gyvai parašytas at-
, nakties metu įadiją ai tele- Jeronimas Ignatonis, LŪ- siminimų knygas: 
i v.zi» tai,, garsiai. kad pr.-, ŽIA, 301 , kaina $3oo ATQ1U|WIMA, BA-
keltų i? miego kaimvna. Ži-i ATSIMINIMAI IŠ BAL-
noma, už kačių ir šunų nu- Andrius Valuckas, NE- FO VEIKLOS, prel. J. B. 
sikaltimus bus baudžiami jų* MUNO SŪNŪS, romanas iš į Končius, 404 psl., daug 
savininkai. suvalkiečių ūkininkų sukili-. iliustracijų, kaina .... $5.00.

. mo 1935 m., I tomas, 280 i
Taip pat draudžiama pa-į psl., kaina $3.00 • DU MEDINIAI IR TRYS

leisti ilgiau kaip 15 sekun-{ 
džių fabrikų sirenas darbo
pakaitai atėjus arba 12-tą 
valandą. Nešiojamo radijo 
klausytis tegalima tik tada, 
jei turima ausiniai, o auto
mobilyje tiktai važiuojant.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 psl , kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY-
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Gyvenamuosiuose rajo
nuose uždrausta naudotis ra
diju ir televizija nuo tam į minkštais 
tikros valandos, kad netruk-1 
dytų kaimynams. Uždrausti; 
ir triukšmingi statybos dar-j 
bai nakti.

GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD- 
1 RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to

Petr. T&rulu, VILNIAUS^SlS PSl” kai"a 

RŪBAS, 495 psl., kaina'minkįtajsviršeliais ..S2.5o’ 
viršeliais $3.15.

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

riams statyti pritrūksta tų 
dalių, kurias šie streikuojan
tieji fabrikai gamina. Kovo 
13 d. Washingtonas šaukė 
unijos ir darbdavių atstovus 
streiko baigimo reikalu.

Amart (Corbin) bendro
vės darbininkai streiką te
paskelbė vėliau, nes tikėjosi 
susitarti, bet kai pasaliau 
pamatė, kad darbdavys 
šiaušiasi be jokio rimto pa
grindo. tai sustreikavo. Kol 
kas ir ten streiklaužių nėra. 
todėl tikimasi streiką laimė
ti

Pr. Naunčikas

BALFAS ATŽYMI 

GERADARIUS

Panašūs draudimai būtų 
reikalinvi ir mūsų miestuos.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $2.50

Albinas Baranauskas,, TAU, LIETUVA, Stepo 
KARKLUPĖNUOSE, pre- Į no Kairio, 480 psl., kai- 
mijuotas romanas, 224 psl., na ..............................$2.00

1
Gali sustreikuoti policija

Įdomu, kad net mūsų po
licija yra pasiruošusi streiką 
paskelbti, jei nesusitars su 
miesto savivaldybe. Majoras 
grasina uždrausiąs streikuo
ti.

Miesto savivaldybės 200 
darbininkų jau seniai veda 
derybas dėl algų pakėlimo 
ir kitokių darbo sąlygų pa
gerinimo ir grasina streiku.

Jau 6.000 darbininkų 
streiką skaudžiai jaučia vi
sas miestas, o kas bus, jei ir 
policija sustreikuos? Ir da
bar apiplėšimų yra kiekvie
ną dieną, o policijai sustrei
kavus. jau niekas nebegalė
tų nei gatvėje pasirodvti. 
Lietuvio laiškas iš Vietnamo

Leit. Raimundas 
šitaip rašo:

“Aš esu JĮAV lakūnas P. 
Vietname. Kalėdų proga e- 
su gavęs daug laiškų iš gimi
nių ir draugų. Negalėdamas 
jiems visiems atsakyti, siun-i 
čiu per New Britain Herai- Į 
dą nuošii džius sveikinimus 
ir padėką už moralinę para
mą. Aš dėkoju visiems, ku
rie ginate savo krašto tradi
cijas.“

LIETUVIAI KITUR

URUGVAJUS

Vasario 16-sios minėjimas

Jis buvo surengtas Lietu-

HAMILTON, ONT. 

“Talkai“ gerai sekasi

“Taikos“ bankelis isteig-
vių Kultui os D-jos patalpo- tas prieš 12 metų. Vasario 
se. Kalbėjo Lietuvos atsto- 25 d. buvo jo metinis susi- 
vas Anatolis Grišonas, Kul- rinkimas. Jame vykdomieji 
tūres D-jos pirm. Antanas organai davė savo veiklos 
Zupka. kun. Daugintis, Jose apyskaitą.
Martinez Bersesche ir iš Lie- „ . . , , i
tuviu kongreso čia užklvdu- . Pasl,'.'odo kad Per 1966,ra-! 
si Talat-Kelpšaitė. kuri savo tu' eJ° K1?™. P*1”0
kalba "viską pataisė“. Mat, ^.7'6’8’ k"n?,J?U‘P 
pirmųjų kalbos vis tos pa-j SSM39, garam.-,
1 1 jos fondą, $600 įgeradarių.! čios, nieko nauja nepasako-į

Balfo veiklos pradžioje 
daug paramos gauta iš JAV 
vyriausybės. Amerikos kata
likų episkopato bei lietuviš
kų organizacijų. Vėliau Bal
fo šalpos darbai buvo vyk
domi išskirtinai rėmėjų au
komis. Tokių rėmėjų Ralfas 
turi JAV per 10.000. ir jų 
metinės aukos vidurkis Bal
fui yra apie 10 dol. Vieni 
aukoja daugiau, kiti, kai iš
gali, po doleri.

Paskutiniu laiku atsiran
da ir stambesnių
Tai dažniausiai viengungiai, 
kurie mirdami palieka 
bendrajai lietuvių šalpai 
(Balfui) po šimtinę ar net ir 
tūkstantine. Yra ir kelios pa- 

i jėgesnės šeimos, paaukoju
sios Balfui tūkstantines. Tas 
dovanas ar palikimus vals
tybė Įvertina atleisdama 
nuo kartais gana didelių 
palikimo mokesčiu.

Balfo centro valdyba, no
rėdama tokius ryškesnius 
geradarius ilgesniam laikui 
atžymėti, nutarė pagaminti 
bronzinę lentą ir joje tų ge-! 
radarių pavardes, gyv. vie-! 

, tą. datą ir paaukotą sumą 
Matulis.; j£ka]tj Garbės lenta jau ga

minama. geradarių sąrašas 
baigiamas sudalyti.

$600 i švietimo
ma. .r publikos jie nebesu- ?,'ndV ? se™™.^
domina. Jeigu ne viešnia-’? d,Y!d.^į0' 16
Talat-Kelpšaitė. tai taip nie- i?lmnaz,Ja‘ Hamiltono
ko nauja ir ši karią nebūtų 
buvę.

Meninę programą atliko 
tautinių šokių sambūris Gin
taras. pašokęs kelis šokius, 
ir lietuvių parapijos choras 
padainavęs tai dienai pritai
kytas kelias dainas.

Dalyvių nebuvo perdaug

eštadieninei mokyklai $450 
ir susirinkimo išlaidoms 
$350. o likutis paliekamas 
nepadalintame pelne 1967 
metams.

Šių rr.etų sąmatoje yra 
81.500 nenumatytoms išlai
doms, ju tarpe ir lietuviš
kiems reikalams. Pernai lie
tuviškiems reikalams ban
kelis išmokėjo $1,230.

Bankelio valdybos pirm. i 
vra E. Su d i kas.

”T^

Sylvester Higgins iš Newport, 
N.H.. švenčia savo šimtąjį gim
tadieni.

BEŽDŽIONĖS RENKA 

KOKOSUS

kaina $2.50.
Kazys Almenas, UPE Į 

RYTUS, UPE I ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS l

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip-
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ...................... $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, 1 to-KAIRĘ premijuotas romą- į , kaina ’.....$2

nas iš JAV senosios kartos1 1
S lietuvių gyvenimo, 248 psl.. 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL*

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
11 tomas. 336 psl. kaina $5.

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl-, kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 metų atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

mii riręuf GYVENIMO VINGIAIS,NU GIESME, premijuota?,, „ .. . .. .. v ..______ „ on7 f, v P- Kalvaitytes-Karvelie-
$2 50 ’ nės, 360 psl., kaina ..$3.50.

Aloyzas Baronas, TRE-' VIENIŠO ŽMOGAUS 
ČIOJI MOTERIS, premi juo-GYVENIMAS (apie Dėdę 
tas romanas, 196 puslapiai. Šernų), Antano Rūko, 206 
kaina $2 50. !psL, kaina .....................$2.

Kazys Plačenis, PULKIM ką LAUMĖS LEME 
ANT KELIŲ..., romanas iš (apie Salomėją Nėrj), Pet
kun. Strazdelio gyvenimo, ronėlės Orintaitės, 234 psl., 
II laida. 160 psl. kaina $2.00 kaina .............................. $3.

Jurgis Gliaudą, SIKSNO 
5PARNIŲ SOSTAS, premi

A PILIBAIČIO AUKA

BALFUI

F.lizabetho, N.J., šv. Petro 
ir Povilo parapijietis A. Pili- 
baitis. aurėdamas 69 metus 
amžiaus, mirė 1966 metais 
Newarke, N.J. Dar būdamas 
gyvas, iis rūpinosi lietuviš
kais reikalais, bet ypač bu
vo dosnus vargšams. Iš savo

Mirė

Gruodžio 24 d. mirė Pra 
nas Varpušinskas, 70 m. am
žiaus,, kilęs nuo Šiaulių, 
prieš atvykdamas į Urugva
jų gyvenęs Kaune

Gruodžio 26 d. mirė Juo 
zas Gvaraciejus. 45 m. am
žiaus, kilęs iš Mardasavc 
kaimo. Merkinės valse.

Sausio 12 d. mirė Viktori
ja Mackevičienė, 56 m. am
žiaus, kilusi nuo Perlojaus.

Pietį yčių Azijoje yra rr,a- 
caųues veislės beždžionių, 
kurias galima išmokyti rink-į pSl..kaina $2.50 
ti kokoso riešutus, t ai pa.la-' Juoia, Tn.
ryt! pavyksta per menesi ar;NACO UGN1S, premijuota.. 
dgiau. pareina r.uo mokyto-,fOm 205 pusi., kaina 
jo ir mokinio gabumų. Taboro 
darba dirbti išmokytos bež-1 n

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 

juota3 romanas iš politiniu į kaina $2
emigrantų gyvenimo, 265 i ATS|M,NIMAI APIE

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
Liūdžiuvienės, 88 psl.,

Fabrikai bėga ii miesto

Gal šimto metų senumo
Corbin bendrovės akcijų, prakaito r.esukrovė didelių 
daugumą nupirko Amart ; turtų, bet ir mirdamas gal- 
bendrovė. Seniau tose dirb- vojo anie lietuvius varguo- 
tuvėse dirbo per 5,000 darbi-j liūs, išblaškvtus plačiame 
ninku, o naujas mašinas pa- pasaulyje. Jiems pagelbėti į

Sausio 13 d. mirė Rapolas 
Rožėnas, kilęs iš Duemenų 
kaimo. Gulbių valse.

Sausio 14 d. mirė Danė 
Aleksejūnienė ir Salomėja 
Tamošiūnienė.

stačius, darbo neteko per 
3,000 darbininkų. Pagaliau 
bendrovė dirbtuves iškelia

užrašė Balfui tūkstanti dole
rių, kuri jau atsiuntė A 
Raudys, testamento vykdy-

i Berlino miesteli, kur ma- toias. Tos mirusio valios į- 
žesni mokesčiai. Ten didelei vykdymas nekainavo Balfui 
dirbtuvei įsikūrus, aišku, ir, nė cento, net i testamento 
miestelis plėsis, nes bus pa- patvirtinimą teisme Balfo 
statyta gyvenamųjų namų, Į atstovui nereikėjo vykti.

Vasario 4 d. mirė Anta
nas šiupšinskas, 67 m. am
žiaus. kilęs iš Žiupos vienk , 
Stakliškės valse.

Lai jiems būna lengva U- 
rugvajaus žemė.

M. Krasinskas

VOKIETIJA

Krašto tarybos 

suvažiavimas

Kovo 31 d. 3 vai. popiet 
Huetenfelde, Romuvos so
dyboje prasideda P. Liet.
Bendruomenės krašto tary
bos suvažiavimas ir baigsis 
balandžio 2 d. Apylinkių 
valdybos ir seniūnai prašo-į 

Imi paskelbti bendruomenės i
nariams ii- paraginti, kad at-j Šiandien daug kas pagrei-__________ , r___ „______
vyktų stebėtojais į suvažia- tįntai Į kapus nueina dėl to, j romanas Iš Vinco Kudirkos 
vim3- i kad cholesterolis nusėda ant: gyvenimo, 394 pusi kaina

Suvažiavime žada būti ir kraujo indu sienelių ir truk-į $4.00
Vliko pirmininkas dr. K. J. į (i° j°m:s tekėti kraujui. į Aloyzas Baronas: LIEP 
Valiūnas, kuris šiuo metu. . . j TAI IR BEDUGNES, pra
yra Europoje ir iš ten grįš „ Seniai mokslininkai lau- mijuotas romanas, 279 psl. 
oruo K>. 1 n/T/i n virlutn : ZO galvas, ieškodami V aisto _ įmina 43 no

■ cholesteroliui tirpyti

džionės dirba po 6 valandas 
per dieną, dažnai net 7 die
nas per savaitę.

VAISTAS PRIEŠ

CHOLESTEROLI

lės

Aloyzas Baronai: ViENl 
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. km-

! na $ 1,50.
i Juozas Švaistas: ŽIOB 
j RIAI PLAUKIA, romanas
į iš knygnešio kun. M. Sida 
į ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU 
ŽADETINE, premijų o t a s

kaina ............................. $1.
PALIK AŠARAS MASK

VOJE, Barboroj Armonie- 
nės, 253 psl., kaina .... $3.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina .............................. $5.

ŽVILGSNIS I PRAEITI, 
K- Žuko, 476 psl., kai
na ................................ .  $5

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127).

apie balandžio vidurį.

Mūsų gyvenimas trumpas, 
bet mes jį dar labiau su
trumpiname . .nerūpestingu 
laiko švaistymu.

O. Swett Marden

Neseniai JAV vaistų ir 
maisto priežiūros Įstaiga lei
do nuo gegužės 1 d. pardavi
nėti chlofibrate vaistą, kuris 
patikrinus pasirodė gerai 
veikiąs prieš cholesterolį.

i kaina $3,00.
Vytautas Alantas: TARP 

DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
nusl., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRJ2 T A ] 
KALNUS, 509 pusi., kaina
$5.00.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio“ administraci
ja praio gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti paralvti ir sena ii.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — eod<



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Kr. 12. 1967 m. Kovo 22 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Dar du nuteisė kalėti

po dešimt metų

Nepaisant kalbų apie bol
ševikinės valdžios neva "su-

Kremlius didiiuosis ir 

lietuvių kūrybos vaisiais

Montrealio parodoje So
vietų Sąjungos paviljonas

švelnėjimą“ Lietuvoje, nese-l bus vienas iš didžiausių. Jo 
direktorius P. Červiakovas 
Tiesos korespondentui pa
reiškė, kad Sov. S-gos daly
vavimo šioje, parodoje tiks
las esąs — "pademonstruoti 
mūsų šalies laimėjimus per 
50 tarybų valdžios metų".

Korespondentas bandė 
teirautis, ką Lietuva toje pa
rodoje parodys, bet červia- 
kovui tokia klausimo pras
mė. matyt, iš viso nesupran-

niai (vasario 11 d.) ta val
džia vėl atkeršijo dviem lie
tuviams linčišku "teismu“ 
už pasipriešinimą jos siautė
jimui prieš 22 metus.

Povilas Tamulionis. dabar 
40 metų amžiaus, pastaruo
ju metu buvęs Naradavos 
sovehozo (ties Pasvaliu) 
buk gėris. ir Stanislovas 
Šj i-.--mas dabar 46 metų 
a .aut paša toju metu 
buvęs paprastas darbinin
kas
(ties
smerkti po 10 metų kalėti Į "Mr-” paviljone Lietuvos 
"pataisos darbų kolonijoj“, eksponatai bus kone kiek- 

Nusmerkimas, kaip ir pa- vienoje salėje... Ypač gau- 
prastai bolševikinėj santvar- šiai atstovaujama Lietuvai

lama, ir jis atsakė taip. kaip 
Sodeliškių kolchoze] rusas tegali savo supratimu 
Panevėžiui, tapo nu- atsakyti, būtent:

koje tokiais atvejais, buvo 
linčiškas: atliktas remian
tis surežisuotais "Įrodymais” 
ir be galimybės nei gintis, 
nei skųstis. "Nuosprendis 
galutinis ir kasacine tvarka 
i.v skundžiamas". — sako o- 
ficialus pranešimas apie tą 
"teismą". Atseit, neleista 
ginčyti jokių to "teismo" 
veiksmų teisėtumo.

O beatodairiškai neteisėti 
sauvaiiškumai atvirai kyšo 
netgi iš trumpo pačių kaltin
tojų surašyto pranešimo a- 
pie bylą.

Esą, teisiamieji buvę kal
tinami pag~l "LTSR bau
džiamojo kodekso 62 straip
snio pirmąją dalį ir pagal 64 
straipsnio pirmąją dali“.

Iš viso. tas baudžiamasis 
kodeksas Lietuvai yra sveti
mo? valdžios iš Maskvos pa
diktuotas, tad jo taikymas 
Lietuvoje yra ne teisės, o tik 
sauvalios vykdymas.

Juo labiau sauvalia yra 
nurodytųjų straipsnių taiky
mas Lietuvos piliečiams, ka
dangi juose vadinamoji So
vietų Sąjunga reikalauja sau 
ištikimybės taip pat ir iš tų. 
iš kurių to reikalauti ji netu
ri jokios teisės.

Tas 62 straipsnis graso 
nuo 10 iki 15 metų kalėjimo 
ar net ir minimi už "Tėvy
nės išdavimą“, vadindamas 
"Tėvyne“ ne ką kita. kaip

kultūros skyriuje. Tarybi
niame keturių šimtų žmonių 
meno saviveiklos ansambly
je dalyvaus taip pat Lietuvos 
atstovai”.

Atseit, Kremliaus valdo
vai rodys ir didžiuosis, kiek 
ir lietuvių darbo bei kūrybos 
vaisių jiem? pavyko iki šių 
dienų susikrauti i savo kati
lą...

Tik rusai verti premijų

Sovietų Sąjungos lenini
nių ir valstybinių premijų 
komiteto paskelbtame kan
didatų sąraše šių metų lite
ratūros, meno ir architektū
ros premijoms gauti iš Lie
tuvos kandidatų nėra Rusų 
žurnalas Teatr yra pasiūlęs 
kandidatuoti vieną estą — 
Tartu Yanemuinės teatro re
žisierių. Visi kiti kandidatai 
rusai. Net Azerbaidžano 
dailininkų sąjungos pasiūly
ta kandidatė — J. Belašova.

(Elta)

Tulpės kepėjų "išradimas“

Savotiškas "tarybinės pa
žangos“ reiškinys kyšo iš 
Sovietskaja Litva (vas. 26) 
papasakojimo apie Kauno 
Tulpės kavinės kepėjų "iš
radimą". Esą. jie atradę pa
slaptį, kaip iškepti tokį "su
dėtingo recepto tortą“, kuris 
esąs ir skanus, ir išsilaikąs

Jurbaikan darbininkus iri 
mašinas "iškasti mūsų Liepų'

Į alėją". |
Nuo to meto. kai centrinė 

Jurbarko gatvė tapo oficia
liai pavadinta Kapsuko-Mic- 
kevičiaus gatve, jurbarkie
čiai ją vadina Liepų alėja. 
Ji gražiausia gatve Jurbar
ke Esą, ' Nuo seno jurbar
kiečiai mėgo šią centrinę 
gatvę ir kiek galėdami ją 
puošė. Rūpestingai darbščių 
rankų prižiūrimos liepaitės 
išaugo į puikius medžius",— 
rašo. matyt, senai Jurbarke 
begyvenąs žmogų? savo 
skundą. Prieš keliolika metų 
toje gatvėje pastatyta eilė 
naujų pastatų, jų tarpe net 
ir kino teatras, o vis dėlto, 
esą. "Niekas iš statvbininku 
nepalietė žaliojo šios gatvės 
rūbo." Tik dabar, kai atvyko 
tie "požemininkai" — "vie
na po kitos lūžta žalios lie 
pelės. Kurių nenulaužia eks
kavatoriaus strėlė, tas kir
viu nukerta. Iš mūsų Liepų 
alėjos lieka tik kelmai ir ža
bų krūvos”.. Tik klausimas, 
kas bus greitesnis: kirtėjai 
ar stabdytojai. jei tokių iš 
viso atsiras...

(Elta)

Nėra slaugių

Vienas iš opiausių rūpes
čių Lietuvos gyventojams ir 
ligoninių vedėjams, anot 
liesos, — sanitarių (slau-j 
gių) stoka. Esą, priima bet- 
ką. kas tik sutinka, bet neil
gai džiaugiasi Nepasirengu
sios slaugės nemoka to dar-1 
bo, o gydytojai nedrįsta jom 
to net pasakyti, nes pabar
tos paoėga. Vienoje didelė
je \ ilniaus ligoninėje iš be
veik 300 slaugių per metus 
pasikeičia apie 200.

"Apie jaunesniųjų medi-i 
cinos darbuotojų — pirmųjų 
ligonio pagalbininkų — ruo
šimą, jų parinkimą, darbą, 
atlyginimą jau nemaža ir 
daug kur kalbėta. Reikėtų 
veikti”. — taip šį kartą tik
rą tiesą pasakė Tiesa. Tik]
nepasiryžo aiškiai pasakyti, 

kad, kol slaugės gaus vos a- 
pie pusantro rublio už visą 
darbo diena,, tol maža vil
ties privilioti į tą darbą ką 
kitą, kaip tik atsitiktines 
"praeives", dėl kokių nors 
priežasčių nesugebėjusias į- 
sikibti į žmoniškiau atlygi
nama darba.

(Elta)

Panevėžio teatras turės 

naujas patalpas

Panevėžio ("Miltinio“) 
dramos teatras tikisi atei
nantį rudenį persikelt į nau
jus rūmus, jau statomus 
centrinėje Panevėžio aikštė
je. Ligšiol teatras veikė ka
riais vadintame "Montvilo 
teatre", pastatydintame spi
rito valyklos savininko 
Montvilo 1913 metais ir tik 

' iš dalies tepritaikytame šių 
laiku teatro reikalavimams.

TSSR“ (arba SSSR, kitaipi nesugedųs ištisą mėnesį, 
sakant. Maskvos imperiją). Torto vardas — "šakotis“.

Tamulionis ir Šarkanas! Jis taip "visoj šaly” pagar- 
buvo apkaitinti, esą, jie, "Iš-! sėjęs, kad net Sachalino 
vac. r. ns Lietuvą iš vokiškų- šachtų daibininkai užsisakę 
ji 3—”>; :tų... išdavė Tėvv- tą tortą—žmonoms dovanų 
i »ei, * kari < tarnybos kovo 8-tą dieną! (Oficiali 
ir. įsijungę į buržuazinių na- moteių šventė), 
cionalistų gaują, žudė taiy- Iš to vardo ir jo savybių 

aprašymo
ti. kad ' ••

binius žmones”.
O toji "Tėvynė” Lietuvos

juk niekad neišvadavo, — 
tik sau atsigrobė Lietuvą iš 
vokiškų okupantų. "TSRS“ 
nei buvo. nei vra Lietuvos

nesunku numaty- 
’Šakotis“ yra ne 

Kas Kita. Kaip kariais Lietu
voj, o dar seniau ir Rusijoj 
buvęs plačiai žinomas vokiš
ku vardu vadinamas kepi-

piliečiu tėvynė, tad Lietuvos, nys — "Baumkuchenas4 
piliečiai teisiškai niekad ne
galėjo jos išduoti. Lietuvos 
piliečiai nei turėjo, nei turi 
teisėtai nustatytos prievolės 

u'u tai "Tėvynei“ ištikimi, 
lygiai Kaip neturėjo prievo
lės būti ištikimi, pavyzdžiui 
Hitlerio Trečiajam Reichui.
Jie neprivalėjo stoti nei į vo
kiškųjų. nei Į rusiškųjų oku
pantų kariuomenes Varu i 
tą kariuomenę varomi ir 
gaudomi, jie turėjo teisę 
priešintis, kaip galėdami, 
taigi net ir susidėję su kitais, 
k rie nesut ’-'o geruoju tam 
pasiduoti.

Tuloės kepėjų "išradi
mas“ yra tik tos "buržuazi
niu laiku atgyvenos“ atgai- 
vinimas. turbūt, iš kokios 
vyresnio amžiaus moters re
ceptą gavus.

(E)

Šį pavasarį, dar senosiose 
patalpose, teatras dar numa
to prirengti net keturias 
premjeras. — vien origina
lių lietuviškų veikalų, kurių 
autoriai — J. Grušas, R 
Lankauskas, V. Palčinskai
tė, G. Ošerovičius.

šio teatro direktorius yra 
Č. Kasmauskas. vienas iš ja
me dirbančiųjų aktorių tar
po.

(Elta)

Vilniaus studentų pramoga

Didžiausi tautiškai ro
mantiškų pramogų entuzias
tai, komsomolo siūlomais 
užsiėmimais nepasitenki
nantieji studentiškų tradici- 

j jų palaikytojai ir kūrėjai 
Vilniuje yra istorijos ir filo
logijos fakulteto studentai.

Vasario gale jie surengė 
filologų "mediumą” — stu
dijų pusiaukelės atžymėji- 
mo pramogą. Orkestro lydi
mi. universiteto kieman žy
giavo III kurso studentai, į- 
pusėję savo studijas. Litua
nistai. anglistai, germanis
tai, istorikai skaitė ilgus sa
vo studijinių "nuodėmių są
rašus“ ir metė juos į sukurtą 
laužą, pasižadėdami tų nuo
dėmių nebekartoti. Paskui, 
užsidegę prie laužo deglus, 
pro katedrą nužygiavo į Ge
dimino kalną. Po to — šo
kiai universiteto aktų salėje.

Už apkrėtimą 3 m. kalėjimo

Vilniuje rengiasi papildy
ti baudžiamojo kodekso 123 
straipsnį. Tas straipsnis nu
mato iki 3 metų kalėjimo už 
apkrėtimą kito asmens ve
nerine liga.

(E)

M. K. Čiurlionis Odesoje

Sovietų Sąjungos spaudos 
agentūra paskelbė šitokį 
pranešimą:

"Spalva ir muzika“

—šitaip pavadino savo klu
bą įžymiojo lietuvių daili
ninko ir kompozitoriaus M. 
K. Čiurlionio kūrybos mylė
tojai. Klubas įsteigtas prie 
Odesos Vakarų ir Rytų me
no muziejaus.

Įdomus i: nepaprastas bu
vo pirmas odesiečių susitiki
mas su Čiurlionio kūryba.

Skamba kompozitoriaus 
simfoninė poema "Miške”, 
ir klaus; tojams atsiveria 
nuostabus muzikinių spaltų 
pasaulis. Nejučiomis vaiz
duotėje iškyla Čiurlionio pa
veikslai. su kuriais klubo 
lankytojai -usipažino, prieš 
prasidedant koncertui.

Muzikos kūrinių atlikimo 
pertraukoje jaunas Odesos 
inžinierius Yladimas Niko- 
lajevskis papasakojo apie 
nesulaukusio Spalio revoliu
cijos lietuvių dailininko ir 
kompozitoriaus kūrybinį ke
lią. Mūsų amžininkams, 
šturmuojantiems kosmosą, 
ypač artimi kosminiai Čiur
lionio ciklai — "žvaigždžių 
sonata", "Zodiako ženklai“ 
ir kiti. Pasakojimą apie nuo
stabų menininką papildė jo 
sesuo V. Kartižienė-čiurlio- 
nytė ir memoralinio muzie
jaus vyresnysis mokslinis 
bendradarbis A. Nedzelskis, 
atvykęs į Odesą "Spalvos ir 
muzikos“ klubui pakvie
tus “

(Elta)

Jurbarke naikina Liepų 
alėją

"Viena po kitos lūžta ža
lios liepelės“. — rašo vienas 
jurbarkietis i Vilnių, j Tie-

Mėgsta lietuvių kūrinius

"Visų respublikų“ leidi
nius oardavinėjąs Maskvos 
knygynas, kaip rašo Tiesa, 
daugiausia pąrduodąs Balti
jos kraštų leidinių. Čiurlio
nio ir S. Krasausko kūrybos

Buvęs Sovietu Sąjungos diktatorius Nikita t hrušėio- 
vas su žmona eina balsuoti, renkant Sovietijos parla
menta kovo 12 diena.

Trečia ekskursija į Lietuvą

a

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban- 
I tiems, nepamirškite, kad ge- 
i liausią dovana yra knyga, 
štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 

ą išverstos knygos, ku-I
į rios labai tinka dovanoms:
į "Selected Lithunian Short 
* Stories“ (21 autoriaus), 280
psl., kaina $5.60.

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

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

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

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

"The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand

Teko skaityti Keleivyje (užnemunės), šakių, Vilka-j 
skelbimą apie ruošiamą 
ekskursiją į Lietuvą, kvie
čiantį prisijungti prie jos, 
žadanti parūpinti vizas ir at
likti kitus formalumus.

Aš irgi kviečiu Keleivio 
skaitytojus ir visus ki
tus Lietuvos patriotus pake
liauti po Lietuvą — ir tai be
jokių vizų. be sovietų paiy- Myrių, Naugarduko apskr. 
dovu, žvalgybininkų ir ki
tų "paslugočių”. ‘ Skaitydami apie Naugar-į

Tokia trečia kelione i Lie- dūko apskriti ir patį Nau-’Duke of Lithuania by dr. Jo
ti;;'a paruošė iau plačiai ži- gmdul.ą, mes i andante labai seph B. Končius, 211 psl., 
nomas Lietuvos tyrinėtojas Įdomių žinių ir iliustracijų J kaina minkštais viršeliai* 
Bronius Kviklys. Ji pigi. vos bylojančiu apie lietu;ių kil- $3, kietais $4.
10 ar 15 doi. ir duoda gali- ^ės I)Oe5? Adomą Mickevi- Visos šios knygos yra gra- 
mybę lankytis po tokias Lie- ^ų. kuriuo mums tenka da- žiai įrištos, 
tuvos vietas, i kurias sovie
tai padoriam lietuviui eks-’

savinasi. nors rašė apie Lie-į 
tuvą ir rašė su didele meile, 
nes Lietuvą laikė savo tėvy
ne (Lit;vo. ojczyzna moja—
Lietuva, tėvyne mano). Mes 
ji savinamės, ir lenkai nega
li nuneigti jo lietuviškos kil--

viskio, Seinų, Augustavo 
ir Alytaus bei Suvalkų ap
skritys

Čia yra įdomių žinių apie 
baltus bronzos amžiuj, apie 
slavų invaziją į baltų sritis 
12 amž., apie Baltvyžio gi- 
i ias, Baltstogę. Oginskio 
perkasą, Svisločių, Nesvyžių.

lytis su lenkais, nes jis rasėj 
lenku kalba, todėl lenkai ji!

kuršininkui neleidžia nė ko
jos Įkelti.

Aš čia kalbu apie neseniai 
i išėjusią iš spaudos Broniaus 
Į Kviklio Mūsų Lietuvos III-jį! 

tomą. Kaip žinoma. Mūsų! 
Lietuvą leidžia ir spausdina'

J. KAJECKO KALBA 

KONGRESO KNYGOJE

Congressional Record ko
vo 1 d. numery išspausdinta 
Lietuvos atstovo Juozo Ra
jecko kalba, pasakyta Wa- 
shingtone vasario 12 d Lie
tuvos nepriklausomybės at-

albumu tas knygynas parda- statymo paskelbimo sukak-
sos (kovo 1) redakciją, pra- vęs po 7-8 tūkstančius eg-, ties proga. Ten pat išspaus-

i,- rlov įi'Jcical-oc rlinfoa iv volctvKiia aalfrotn-nešdamas, kad kažkokia 
"požeminių darbų statybos 

(Elta) . valdyba“ atsiuntė iš Kauno

Lietuvių Enciklopedijos lei-! mėsines ir pats. klausiama
dejas Juozas Kapočius So. kas jis yra. atsakė: lietuvis 

lietuvis < iit;vinemBostone, atseit. Keleivio kai- esLb lietuvis (iit;vinem jes-j 
mynas I tem’ lituinem). Tai buvo

Malonu paimti į rankas ^enijus- kokilI nedaag tebu-! 
šią stambią 719 psl. gražią] v0 genijus bu-
knygą. gero popieriaus. įriš-l x0 lietuvis. Taigi, ar ne;erta, 
tą i tamsiai rusvos spalvos! 2P!e Pačiai ir išsamiai i 
viršelius su įspaustomis auk-'

zempliorių ir dar užsisakęs dintas ir valstybės sekreto- 
10 tūkstančių. 1 riaus Dean Rusk sveikini-

(E) mas Vasario 16-sios proga.

kaip ir pir-
pasiskaityti Br. Kviklio Mū
sų Lietuvos III-jame tome, 
atsivertus 607 puslapį?

so raiuemi: 
mieji du tomai.

Pažvelkime, į kurias vie
tas ši knyga jos savininką 
nuveda.

Visų pirma. į Šiaulių aps-! 
krities šiaurinę dalį. čia ii-! 
gai klaidžioti nereikės, nes! 
knygoje yra žemėlapis, ku-! 
riame nurodytos tos apskri-! 
ties sienos ir stambesni 
miesteliai. O aprašyme ran
dame eibes istorinių ir geo
grafinių žinių ir kiekviena
me puslapy po keletą lyškių 
vaizdžių iliustracijų, vaiz
duojančių istorinius pasta
tus. paminklus. įvairius rū
mus, bažnyčias, fabrikus ir 
kt., — ničnieko kas svarbes
nio nepraleista. Ir taip per 
visą knygą. Su tikrai vienuo
lišku kruopštumu viskas su
rašyta. sužymėta ir pateikta 
skaitytojui — keliauninkui.
Jūs galite, kiek norite, vaikš
čioti. keliauti po Lietuvą, ir 
tiek niekur neužeisite ir ne
sutiksite, kiek šioje knygo
je. Šis Šiaulių apskr. tęsinys 
užima 112 psl.

Apkeliavę Šiaulių apskr. 
dalį. atsiduriame Sūduvoje, 
kitaip tarus, Suvalkijoje, 
davusioje pirmaujančius lie
tuvių tautinės sąmonės ža
dintojus — Joną Basanavi
čių, Vincą Kudirką. Jonai LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
Kriaučiūną, Kazį Grinių. . MERIKOJE. St. Michelso 
kur čia visus suskaičiuosi!!

Čia taip pat kruopščiai ir j 
plačiai aprašytos Marijam
polės (dabar atėjūnų su-! 
biaurotos Kapsuko vardu).
Kauno suvalkinės dalies

Knygos
jaunimui

SNAIGIŲ KARALAITĖ, 
graži pasaka. V. Stanči
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina .......................  $1.

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

Knygoje randame ir tuos' MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
šaltinius, iš kurių Br. Kvik-; KAS. eiliuota pasaka, para- 
lvs sėmėsi žinias, rašvdamas! šė Vytė Nemunėlis, labai- . j ■’
apie Lietuvą. Jis rašė ne į: gražiai V. S. Stančikaitės 
lubas žiūrėdamas ir ne pro! iliustruota. trečioji laida, 
langą į kaimynų namų sieną. į pasaka ir Lietuvoj turėju- 
bet studijuodamas rimtus] si dideli pasisekimą. Kny-
šaltinius. Vadinasi, čia turi-į gos kaina..............$3.00.
me reikalų ne su pasakomis] BALTOSIOS PELYTĖS 
ar kitokiais išmislais bei j KELIONĖ į MĖNULĮ, 
"patriotiniais pasigyrimais] ,.a,a;ė Danutė• t • 1 * • • • ££ 1 4 *ir pasididžiavimais“, bet su! ng 53 
istoriniais ir geografiniais 
faktais.

Be kitko, knygos gale ran
dame ir raidinį turinį, vadi
nasi, kurios vietos aprašymą 
norime surasti,
alfabetinį sąrašą ir atitin
kamame puslapyje randa
me, kas mums reikalinga.

Ir šitokį lituanistinį turtą 
mes galime įsigyti tik už 10 
dol užsisakydami visus 4 to
mus. ar už 15 dol. pirkdami 
atskirais tomais, kreipda-

Bindokie- 
psk, kaina .... $1.50 

ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

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

GINTARO TAKAIS, J. Na
ftinės eilėraščiai, daug ilius
tracijų. 64 psl.. kaina $1.80. 
JINTARĖIĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka. 24 psl. 
kaina ...........................$1.

pažiūrime į {MURKLYS, A 
130

miesi į Lietuvių Enciklope-jTa pati anglų kalba, ..$.1. 
dijos leidyklą adresu: 361 KETIRKOJIS UGNIAGE- 
W. Broadway, So. Boston, SYS, D. Rudokienės pa-

02127. rašytas labai Įdomus pa-
An. Rg. j sakojimas. gera dovani.

j vaikams, bet ir senelia’
su įdomumu ir malonumu 
skaitvs. Kaina tik $2.00. 

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

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

no vaizdžiai parašyta sic 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00. oooooooooooaooeoooaoooooM

I
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

vusiam 
Angeles 
vienintelį vaisių mango. Ja
me buvo rastos vienos labai 
pavojingos Vakarų Indijos 
vaisinės musės 9 lervos. De
šimt kiškio kopūstų sodinu
kų. kuriuos kaitų su žeme 
savo krepšiuose vežėsi dvi

—O ką šiandien pasakysi. — Bet buvo laikas, kada 
tėve? tėvas pypkės dar nerūkei. Ir

— Visų pirma pasakysiu buvo laikas, kada negalėjai
tegul bus pagarbintas, o pa- dar atsistoti, ropojai visom 
skui pradėsime bartis. keturiom, kaip vėžys. 0

— Ar būtinai reikia bar- šiandien eini dviem kojom,
tįs? i stačias ir nenuvirsti. Tai jau

— Kodėl?
— Jes, Maiki, reikia.
— Pereita syki tu mane

' labai didelė permaina, tėve. 
Ale čia nėra joks tavo

apibrozijai
— Nesuprantu, ką tėvas 

nori pasakyti.
— Aš noriu pasakyti, kad 

užgavai mano unarą.
— Sakai, Įžeidžiau?
— Dac rait. Įžeidei. Pasa

kei. kad aš klystu.
— Bet tai nėra Įžeidimas, 

nes. tėve. klaidų padaro vi
si. Galingiausi valdovai su
klumpa.

— Ne, Maiki, jie nepada
ro misteiko.

— O vokiečių kaizeris ai 
nepadarė klaidos, kai 1914 
metais paskelbė Rusijai ka
rą? Dėl to karo jis prarado 
savo sostą ir turėjo bėgti iš 
Vokietijos. Po to buvo Įsiga
lėjęs Hitleris, bet ir jis pa
darė tokia pat klaida. Gud- 
rus buvo ir Stalinas, bet ii 
tas padarė klaidą, kai. susi
taręs su Hitleriu, užkūrė 
Antrąjį pasaulini karą. Sta
lino kaili tada Amerika su 
Anglija išgelbėjo, bet Hit
leris žlugo. Įžūli Japoniją 
tikėjosi iš to karo pasinau
doti ir užpuolė Amerikos 
laivyną Pearl Harbor uoste, 
tačiau apsiriko ir buvo su
triuškinta atominėm bom
bom. Taigi klaidų padaro 
net ir labai gudrios valsty
bių gaivos.

— Ale pasakyk, kur aš 
klydau?

išradimas. Maiki, ba visi ži
no, kad aš vaikščioju ant 
dviejų kojų.

— Bet praeitą syki tėvas Į 
dar to nežinojai, nes tvirti
nai. kad pasauly niekas ne
pasikeičia. Argi netvirtinai?

— Olrait. olrait. tegul jau 
bus tavo viršus.

— Bet tai dar ne viskas, 
tėve

— O kas daugiau?
— Keičiasi ne vien tiktai 

žmogus, tėve, bet keičiasi 
ir visa gamta.

— Sakai, gamta? O kas 
.ai do sutvėrimas?

— Tai ne ”sutvėrimas“: 
tai yra visų medžiagos ir gy
vybės formų sintezė.

— Nesuprantu. Maiki.
— Bet tėvas žinai, kas y- 

a medžiaga, ar ne?
— Gal medžiai, miškas ar 

kas?
— Gerai, gerai, tėve. Bet 

miško medžiai vra tik viena 
medžiagos forma, o jų yra 
daug daugiau. Matai, gamta 
susideda iš daugybės viso
kių dalykų, iš gyvų ir negy
vų. iš matomų ir nematomų, 
ir visi jie susijungę Į vieną 
daiktą vra vadinami sinte
zės vardu. Ar dabar bus aiš
ku?

— Man. vaike, aišku tik 
nematomas daiktas, ba ži-
nau. kad tai turi būt velnias. 

— Tėvas padarei klaidą — O ar tėvas matai orą? 
tvirtindamas, kad pasaulyje Ar matai radijo bangas, kai 
niekas nekinta — kaip buvo j jos eina erdve? Ar matai
nuo pradžios, taip bus visa
dos

— Nu, ar tas neteisybė? 
— Neteisybė, tėve.
— O kur tavo Įrodymas? 

Kur iiodymas, kad svietas

garsą? Ar matai šilimą? Ai
matai kvapsni? Yra labai 
daug dalykų* kurių mūsų a- 
kys nemato.

— Nu. tai bala jų nematė, 
vaike.

mainosi, a? j — Tėve. kai jau pradėjo-Į šventi abrozdai parodo juos
— Pats tėvas gali būti i- me apie medžiagas ir gyvy-į baltus. Mudu. Maiki. turim 

rodymu. Juk šiandien jau bes formų kritiką, tai vertai tą klausimą davadlyvai iš- 
netoks esi. koks seniau bu- eiti šiuo keliu ir toliau. Tai j-virozyti, ale tai bus gal la
vai. Vadinasi, pasikeitei. yra be galo Įdomi tema. Pa- 

Ne, Maiki. aš nepasikei- vyzdžiui, kodėl kinta gyvu- 
čiau. Koks aš Amerikon at- nu ir žmogaus išvaizda? Ir 
važiavau, toks ir dabar esu. kada, kokiu būdu gyvi daik-
Anistagat. ęaliu pasibažyt! tai žemėje atsirado? Ar tė-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Technika padeda vabzdžiams
(Tęsinys)

PARDAVINĖJO 
APKRĖSTĄ MĖSĄ

Japonijos sostinėje susek
ta, kad mėsininkai paleido

... , ,................... ..... rp , ... . . | į rinką 10.000 kiaulių, kurios
Vienam keleiviui, važia-: ii Tenres,»ee valstijose. ApieKuv0 Skiepytos choleros 

iš Niagaros j Losi 37.000 hektaių98 civiliniuo-Į <}<iepyįs jje nupirko kiaulę 
, konfiskavo vieną se n kaliniuose vidaus n j g- centus (amerikoniš-

po 3.4 kg vienam hektarui. 
Tai įgalino sustabdyti japo
niškojo vabalo, europinio į 
karkvabalio ir straubliuko

kelleivės. atvykusios iš Scot-l plitimą. Insekticidai taip pat 
landijcs j Detroitą, buvo už- ! neleidžia daugintis dirvoje 
krėsti 160 cistų auksinės ne- gyvenantiems vabzdžiams.

taiptav.tinės įeikšmės aeio-j į.aįs pinigais). 0 vartotojam 
dromuose ouvo apdoroti in-| ,avė už 36 dolcrius
sekticidu aieldnnu. imant Tl , . x .Pagal įstatymą tos kiau

lės turėjo būti paskerstos,
; panaikinti skiepai ir parduo
tos muilą ar trąšas gaminan
tiems fabrikams, ir tai ve- 
terinoriams patikrinus.

Keli mėsos prekybos did-Į 
menininkai suimti, kelios |matodos — pavojingo že

mės ūkio kenkėjo, žalojan
čio bulves daugelyje Euro
pos kraštų Taip pat Detroi
te buvo konfiskuota 24 
gvazdikų krūmeliai kartu su 
žeme. Žemėje buvo rasta to 
paties kenkėjo 350 cistų. 
Vieno keleivio, atvykusio Į 
San Franciscą iš Havajų, 
bagaže buvo rasti 4 egzoti
niai vaisiai, kuriuose buvo 
ytų vaisinės musės 28 gyvos 

lervos.
Mokytoja, grįžtanti iš Pie 

.ų Amerikoje praleistų atos- 
į. vežė krepšelyje keletą 

Kavos medžio šakelių su la
pais ir uogomis. Kai inspek 
orius jai pasakė, kad tai už

draustas krovinys, ji labai 
pasipiktino. Brazilijoje ji 
pati nupiovė šias šakeles 
nuo kavos medžio ir atvežė 
jas namo, norėdama parody
ti savo mokiniams, kaip au
ga kava. Inspektorius buvo 
Įsitikinęs, kad uogos užkrės
tos vabzdžių lervomis. Jos 
ouvo konfiskuotos. Analizė 
parodė, kad jose buvo Yi-
luržemio vaisinės musės 58 

lervos,
Kiek reikia vabzdžių, no

rint užkrėsti naują rajoną, 
tiksliai neišaiškinta. Teoriš
kai viena apvaisinta patelė 
gali padėti tiek kiaušinėlių. 
Kad iš jų išsivystys visas bū
tys vabzdžių. Tačiau prak
tiškai. kad būtų užkrėsta 
nauja vietovė, tikriausiai 
reikia nemažai abiejų lyčių 
vabzdžių, prisiglaudusių au- 
gale-šeimininke.

Kaip papildomą apsaugos 
priemonę JAV sveikatos ap
saugos tarnyba aerodromo 
apylinkėse atlieka ”entomo- 
.oginius stebėjimus“. Laikas 
nuo laiko šiuos rajonus ap
žiūri entomologai, siekdami 
ankstyvoje vystymosi stadi
joje išaiškinti ir greitai su
naikinti bet koki vabzdį, ku
ris sukelia pavojų plačiųjų 
masių sveikatai ir kuris ga
lėjo būti atvežtas lėktuvu 
Kaij) apsaugos prieš žemės 
ūkio kenkėjus priemonė, 
žemdirbystės ministerijos 
nurodymu insekticidais api
purškiami gazonai visuose 
dideliuose rytinės pakrantės 
aerodromuose, o taip pat a- 
aerodromuos Missouri, Ohio

Už kelioliką musių 

10 mil. dolerių

Vasarą rytų šalyse, kur 
labai paplitęs japoniškasis 
vabalas, dideli jų būriai 
spietimo metu Įlekia i lėktu

mėsinės uždarytos.

TESTAMENTŲ BYLOS 

GANA 1ŠLA1DŽIOS

Kiekvienas testamentas ]
vus ir po keletos valandų at- turi būti teismo patvirtintas,• •» • 1 A. * *'*’*”•• A. A-siduria Ramiojo vandenyno 
pakrantėje. 1956 m. lėktu
vai, skraidę i tarptautini Mi
ami aerodromą, atvežė i tą 
rajoną Viduržemio vaisinę 
musę. Aerodromo apylinkė
se esančios citrusų plantaci
jos tapo užkrėstos šiuo labai 
pavojingu kenkėju. Po to ši 
musė išplito valstijos 28 ap
skrityse. Ją sunaikinti pavy
ko tik po 19 mėnesių, ir ko
va su ja kainavo 10 mil. do
lerių. 1962 m Miami rajone 
vėl buvo rasta vaisinė musė. 
ir vėl kovai su ja prireikė or
ganizuoti brangiai kainuo
jančią kompaniją.

Nuostabus vabzdžių 

ištvermingumas

teismas prižiūri ir testamen
to vykdymą. Jei testamen
tas gerai surašytas, jo pa
tvirtinimo ir vykdymo išlai
dos nedidelės. Tačiau, jeigu 
testamente atsiranda kliū
čių, — tada mirusiojo valios 
Įvykdymas pareikalauja ga 
na daug laiko ir išlaidų.

Amerikos advokatai daž
nai ir paprastame ieškinyje 
reikalauja sau pusę ar treč 
dali laimikio. To paties jie 
prašo ir testamentų bylose 
nors palikimo suma siekią ii 
šimtą tūkstančių dolerių 
Jei garsesni advokatą sam
dyti tik tik vienam ar dviem 
stojimams Į teismą, jis gali 
paprašyti kelis šimtus dole
rių.

Todėl patartina testamen
to surašymui išleisti šimtinę 
ar dvi dolerių, negu vėliau 
advokatams mokėti tūkstan
čius

K. L Jankus

vas nenorėtum šiuos klausi
mus pagvildenti?

— Jes, Maiki, aš norėčiau 
žinoti, kaip atrodė pirmieji 
žmonės, kuriuos Dievas iš
varė iš rojaus. Aš turiu kra- 
javą Kantičką. ale tenai nie
ko nėra pasakyta. Amerikos 
nigeriai dabar pradėjo tvir
tinti, kad Adomas ir Iieva 
buvo jų tautiečiai, ale visi

Vabzdžių. perskrendan- 
čių vandenynus lėktuvais, 
lekiančiais garso greičiu 
stratosferoje, ištvermingu
mą pažymėjo amerikiečių 
mokslininkas Sulivanas. Po 
karinių reaktyvinių lėktuvų 
sparnais buvo randami žie
duoto kokonverpio kiaušinė
lių sambūriai. Prilipę prie 
išorinių lėktuvo sienelių, šio 
vabzdžio kiaušinėliai pui
kiai pakėlė 30 min. trukusi 
perskridimą 14-15 km. aukš
tyje. Iš šio laikotarpio 12 mi
nučių lėktuvo greitis viršijo 
garso greitį, o oro tempera
tūra siekė —60 laipsnių C.
Kaip parodė kitas eksperi
mentas, 6o', moskitų —gel
tonosios karštinės pernešė- 
jų, kurie buvo neheiTnetiš- 
koje reaktyvinio lėktuvo ra
diolokacinėje kameroje, ge
rai pakėlė —43 laipsniųC 
šaltį, 10 min išbūvu 9 km . .
aukštyje, o 73% priekinėje! mos vls°Je žemelėje, 
lėktuvo dalyje buvusių vab-Į 
zdžių išliko sveiki. Prūsokai — 
ir didieji milčiai. buvę ne
hermetiškoje radiolokacinė
je kameroje, puikiai pakėlė 
50 min perskridimą 4.5 km 
aukštyje, esant —9 laipsniai 
C temperatūrai Tačiau visi 
vabzdžiai, buvę ant radioak- 
tyvinio bombonešio, kuris 3 
valandas skrido 14 km aukš
tyje, esant —50 oro tempe
ratūrai. žuvo. Išvados, ku
rias leidžia padaryti šie eks
perimentai. yra tokios: stra
tosferoje ilgai trunkančių 
perskridimą metu šaltis už
muša didelę <lalį vabzdžių, 
esančiu reaktvviniu lėktuvu• c i
neapšildomose kamerose.
Tačiau bagažo ir krovinių 
skyriai apsaugo vabzdžius 
nuo šalčio. Todėl karantino 
inspektoriai šiuos skyrius tu
ri labai atidžiai apžiūrėti.

Praietinta atmosfera ir 
kosminis spinduliavimas ne-

KAS AMERIKIEČIAMS 

YRA ĮDOMU?

Kai vasario pradžioje 
boksininkas Clay rungėsi 
Houstone su Tereliu ir ji nu
galėjo. tų rungtynių suėjo 
žiūrėti net 37.321 žmogus. 
Tai rekordinis skaičius, nes 
iki to laiko tokiose rungty
nėse tebuvo buvę 35.450 
žiūrovų. Suėjusieji sumokė
jo $401.000 *

Skaičiuojama, kad 100 
milionų žmonių tas rungty
nes sekė televizijoje, nes 
Early Bird ir Lani Bird sate
litų pagalba jos buvo mato-

bai ilga istorija, todėl pali- sukelia vabzdžiams kokių 
kim ją kitam kartui. Dabar: nors esminiu genetinių mu- 
tik paduokim viens kitam taciju. Paleidus Į aukštuti- 
ranką ir pasakykim: Ai sy nius atmosferos sluoksnius 
ju agėn! balonus. buvo įsitikinta, kad

vabzdžių lervos 24 km aukš 
tyje 16 valandų išlaikė kos
mini spinduliavimą. Jų 
chromosomos išlieka nesu
ardytos. ir genai nepatiria 
mutacijų. Valdomo balono 
hermetizuotos gondolos jo- 
nizacijos laipsnis siekė 
14-20 milirentgenų.

šiuo metu projektuojami 
viršgarsiniai transportiniai 
lėktuvai, kuriuos numatoma 
eksploatuoti 1974 m., skrai
dys 3.200 km. per valandą 
greičiu 24 km aukštyje. 
Kiekvienas jų galės pakelti 
250 keleivių. Žemės ūkio 
kenkėjai, Įsibrovę Į tokį "be
gemotą“. lengvai galės rasti 
jame kuklią vietelę, ir jis 
perneš juos i tolimiausius 
Žemės kampelius. Tai rodo, 
kad būtina skirti kuo rim
čiausią dėmesį klausimui, 
kaip sukurti nenugalimas 
kliūtis žemės ūkio kenkėjų 
plitimui po visą Žemės rutu 
Ii

”M. ir T.“

Puslapis penktas

Tai viešbutis Punta Del Estate, Urugvajuje, kur ba
landžio mėnesį susirinks Amerikos valstybių balvos. 
Ten dalyvaus ir prez. Johnsonas.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSaDe—-Montreal, Canada.

Jau baigiamas parduoti

1967 METŲ ' KELEIVIO4

KALENDORIUS
BELIKO TIK KELIOS DEŠIMTYS EGZEMLIORIŲ!

Jo turinys:

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

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

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

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?

Kaip sudilo Atlanto Čarteris?

Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?

Vietnamas faktų šviesoje- 

Straipsnis Jaltai prisiminti.

Kiek vertas mėnulis? <
Kodėl žemė dreba?

Amerikos karų nuostoliai.

Kas išrado televiziją?

Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.

100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.

Be to. kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 
geresnių juokų.

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centai

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

KELEIVI S

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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ANTANAS BIELIAUSKAS

Prisirpusios vyšnios
Praeito šimtmečio pabaigoje ir dar šito pradžioje 

Lietuvos valstiečiai, kiek ekonominiai atkutę, stengėsi 
leisti vaikus j mokslą, šitas "leidimas i mokslą“ dažnai 
pasibaigdavo sūnaus išleidimu i kunigus. Tai buvo ir 
pelninga, ir garbinga, jų akimis žiūrint. Tačiau dažnai 
"kunigėlis*’ greit išpenėdavo, draugaudavo su ūv:.rinin- 
kais ir valdininkais ir savo vargstančiu.' tėvu> greit už
miršdavo. Bet ypač daug tokių ""sūnelių’ i ir ■ ir is"pa- 
saulietinių“ profesijų, kurie, ’šėję aukštuosius moks
lus, gaudavo Rusijos gilumoje geras tarnyba.', vesda'.u 
svetimtautes pačias ir. linksmai gyvendami, visai už
miršdavo ir savo vargšus tėvus ir aplamai Lietuvą ir 
jos rūpesčius. Jie taip ir dingdavo saviesiems. Tėvams 
buvo skaudu ne ekonominės paramos stoka (išpenėjęs 
vaikas kartais dar atsiųsdavo rublį kitą pašalpos). Ijet 
jų socialinis paniekinimas, stoka užjautimo, stoka sū
naus moralinio dėkingumo. Jie pridėjo daug vargo ir 
išlaidų, kad sūnaus būvi pagerintų, o faktinai nustojo 
sūnaus. .Jis atsidūrė kitoje, poniškoje, klasėje, žiūri i 
juos kitomis akimis ir neturi jiems šilto jausmo, o jie 
net nežino, kaip jam pataikauti ir Įtikti, nes vis dėlto
tai jų vaikas ir dar. "ponas“.&M •

šitokie kaimiečių tėvų ir jų "inteligentų" vaikų 
santykiai atsispindi ir mūsų senesniojoje literatūroje.

Nepriklausomybės laikais tas "kaimo ir miesto“ 
ryšis pasidarė jau daug glaudesnis, nors irgi ne be trū
kumų. Galima būtų galvoti, kad komunistinėje san
tvarkoje, kuri skelbiasi "ponus“ išnaikinusi, to inteli
gentų vaikų atitrūkimo nuo savo kaimiečių tėvų lyg 
ir neturėtų būti. Deja. čia tų ""ponelių*", tik jau tary
binių. priaugo dar daugiau. Dabar jie yra inžinieriai, 
direktoriai ir kitokie pareigūnai. Ir tėvų ir vaikų santy
kių problema dažnu atveju yra tokia pat kelianti liū
desį, kaip ir kadaise Lazdynų Pelėdos apysakoj Klaidoj.'

štai čia iš Literatūros ir Meno perspausdinamoje 
Antano Bieliausko novelėje "Prisirpusios vyšnios*’ ran
dame jau tokį sovietinių laikų sūnų "poną** inžinierių. 
Su kokia meile tėvai saugo vyšnias ir vaiko nuo jų 
paukščius, kad pavaišintų atvykstanti sūnų ir jo šeimą: 
su kokia meile jie slepia tėvo nepagydomą ligą. kad ne
sudarytų tam sūneliui skaudžių rūpesčiui O jis? Jis 
net neatveža jiems parodyti savo vaikaičio ir. tik trum
pą laiką pabuvęs, jau ima bodėtis savo tėvais...

Tėvų ir vaiko šiltų šeimyninių santykių laikas pra
ėjo negrįžtamai, kaip laikrodžio rodyk Ič TiCgTĮŽ Bet 
tėvai turi gyventi savu gyvenimu, kad ir netekę taip 
ilgai puoselėtų vilčių. Po tokio susitikimo tėvu g :■ vėmi
mas vėl grižta ipraston vagon. Bet ■; š:r<:’. - skau; i* i
mu užgeso graži iliuzija, kurią užrū’.ė : i-m 
sūnus...

Red.

KELEIVIS €0. BOSTON

Stalino duktė Svetlana, pabėgusi iš Sovietų Sąjungos. 
Ji norėjo apsigyventi JAV. bet čia jos tuo tarpu nepri
ėmė. nes nenorima pykinti Maskvos. Laikinai ji apsi
stojo Šveicarijoje. Ji. aišku, žino daug paslapčių iš savo 
tėvo gyvenimo, kurias gal kada nors atidengs. Tuo 
tarpu ji jokių savo atsiminimų nenorinti pasakoti, 
žurnalistui tik tiek tepareiškusi, kad dabar, sovietuos 
suniekinus Staliną, jai, kaip Stalino dukteriai, pasidarę 
ten beveik neįmanoma gyventi dėl ir jai reiškiamos 
paniekus, šioje 1955 metų nuotraukoje ji matoma su 

savo ankstyvesnio vyro dviem sūnumis.

Teisės patarimai

Į Klausimas

Advokatė M. gveikausltienė sutiko ataa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausinius teisės 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spanddMšMiė' Sldftie skyriuje. 
Laiške reikia paž;mėti, kad esate Keleivio■ t- »
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. ūv eik suskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Ave., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

kad

VELYKOS

J. Narūne

Atėjo, atėjo džiaugsmingos Velykos!

Ir grįžtančiom gervėm padangėj suklykus, 

Jau šiepiasi žemė, šakoj pumpurėlis 

ir daigas į saulę galvutę iškėlęs.

Ir linksmas, kas gyvas... ir ilgisi širdys — 

Velykiniu džiaugsmu pavasaris girdys!

Ar skaitei 

šias knygas?
NULAUŽTA ŠAKA, tri

jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Varagaitė-Petei sonie- 
nė, 81 psl.. kaina $2.

STEPONO STRAZDO 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
159 psl., kaina $2.50.

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

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

linkybių sprendžiu.
Į Tamstos vyras neturi ”rei-

Esu ištekėjusi moteris, 38 kalingos" priežasties skyiy- psj, aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo-metu amžiaus ir turiu tris boms gauti. Tokiu būdu jam 

'vaikus. Jau keletą metų mu- j vargiai pavyks su Tamsta
su vvru mastai sugvve- issiskirti.

' Skyrybų atveju tėvas, ku
du
nome. Jis duoda man užten- . 

į karnai pinigu pragyvenimui rlam Matymai uždeda pa- 
1 ir vaikams aprengti, jis ne-1 mažamečius vaikus įs
igeria it niekuomet nemuša mokėti už jų
; nei manęs, nei vaikų. Aš pa-' ^laikymą motinai, jei vaikų 
1 ti diibu 3 diena? savaitėje ir, Plie^ū,a (custody) yra teis- 
' savo oinigus išleidžiu rū- mo Jai pavedama. A yrąs

taipogi turi pasirūpinti savo 
buvusios žmonos išlaikymu. 
Tai vadinasi alimony. Tams
tos vyro pasakymas, kad jis 
Tamstai nemokės nė cento, 
nieko nereiškia. Tai nepa
reina nuo jo valios, noro ar
ba nenoro Tamstai mokėti. 
Teismas nuspręs, kiek ir ką 
jis privalo duoti Tamstai ir 
savo vaikams, jei skyrybos 

buvo namie. Jis’ būtų suteikiamo.-.

į bams, dovanoms ir pana
šiems reikalams. Vyras nie
kuomet nekalbėdavo apie 

į skyrybas, o aš pati kartais 
; pasakydavau, kad nėra pras- 
i mės kanu gyventi ir kad ge-
i riau būtu vieną kartą išsi
skirti. ir baigta. Prieš kelis 

■ mėnesius atėjo vvras namo 
ir man pareiškė, kad jis no
ri su manim pasikalbėti. 

. Vaiku ne
Kaip aukščiau pasakyta, na $6. 

mylėjęs kitą moteri. kad jis eptendžiant is Tamstos in- 
nori skvrvbų ir kad jis neat- f°™aciJos-^ynku būtų i ast!

kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesi priešina 

i komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAATE MES
GIMĖ. lietuvių dainynas, 

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

PLAUK. MANO LAIVELI, 
Petro Segate eilėraš-iai. 
111 psl.. kaina.......... $2.00

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
Jonas Aistis, POEZIJA.

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

' man pranešė, kad jis yra įsi-'

: sisako išiaikvti mane ir vai- Priežast!. «1 kurios Tams-
kus. iei aš jam lengvai duo
siu skyrybas.

Man toks jo pranešimas

tos vyrui 
skyrybas (divorce).

LITUANISTIKOS DAR
BAI, studijų rinkinys Jų

pasisektu gauti Š“?* V- Ma<iūr:o 'Naujoji 
‘ dokumentine

Patarčiau Tamstai netu-
medžiaga apie 

Antana Strazdą**. J. Gimbu
to „Mažosios Lietuvos kr'kšbuvo kaio tikta bomba, tik-! .nereikalingų "skrupu-, - Seak 'M,i

ra? smūgis. Nors aš maniau,! £ L 1 P3;' ! ų ,.foxT’?omm ri.\nyv' smuJei Tamstos vvras dar nesi-į‘-1 .
_j kt., 221 psl.. kairkad aš jo visai nebemvliu,, ... , ,

bet kai jis man pranešė apie' kieme pas . advokatą, 
ta kita boba. mane prakaitas! Tamsta.‘ v,s?ek *>utų Pravar- 
išmuėė ir indi suspaudė, ir' L* su advokatu,
ai sup: atau iš karto, kad aš Tarasui būtų suteikta reika-
ii vistiek tebemyliu ir neno- bnga informacija tuo atve- 

ju, jei pasirodytų, kad vyras 
nutarė kreiptis i teismą skyrių su juo skirtis. Be to, ir 

vaikams geriau vra tėvą tu-
rėti. Aš jam tuoj pasakiau, 
kad aš nesutinku jam duoti 
skyrybų, ir jis pasiuto. Pra-j 
dėio mane plūsti ir net pa-i 
stūmė šalin nuo savęs, kai 
aš priėjau arčiau jo. Jis man 
pasakė, kad jis gaus skyry
bas ar su mano sutikimu, ar 
be mano sutikimo, bet kad 
jis man nė cento neduos, jei 
jam reikės skyrybas

rvbu reikalu.

ŠIAURĖ ŠILTĖJA

Kai Molienė pramerkė akis. kar.barv;--.- a b; .f . 
tamsu. Tik lango viršus truputi bolavo.; t -- -. att
kad lauke jau brėkšta. Bet pirmoji artėja r ką a^-:ą ..a- 
juto didelė žeminė bitė, kuri. visą nakti . - att taian- 
gės, ėmė čiužinėti stiklu čia žemyn, čia a.- :t t i taip 
įkyriai zyzė. jog net senas laikrodi- r/-- -t-tt t ciz-ė- 
jęs. Molienė didžiuoju pirštu perbraukė ;ž--.a- aki' 
ir mėgino įsižiūrėti į laikrodžio švytuok', ę. k--. .’ - ėg . Tik 
jo garsas per daugybę metų buvo taip -i ežę- i au-i. kad 
ir didelių pastangų dėka ne visada j,i gai ima būdavo iš
girsti. Jis susiliedavo su popieriumi nukiiju- tomi- sieno
mis, su senu, dar jaunystėje Molienės i-siuvinėtu kilimė
liu. su nudžiūvusiomis ant lentynos gėiėmi-. sutręšusio- 
rois lubomis ir ten dingdavo. Tik švytuoklė kartais lyg už
sikirsdavo ir truputį sugirgždėdavo. O paskui vėl pasigirs
davo jaunas ir švelnus ciksėjimas, ir Molienei atrodydavo, 
kad laikrodis, kaip ir ji — gyvas, kad jis viską girdi, kas

Rytas visada Molienei atneša kažkokį keistą nerimą:
, reikė? tą ir tą padaryti, ten ir ten nueiti, pašerti, nuravėti, 
išskalbti... Tarsi nematomas sargas stovėtų šalia ir ra- 

, gintų. Ir miegas tada — nebe miegas. Tokiomis nerimo
minutėmis prieš atsikeldama Molienė vi.-ada pasišneka -'arr- reikės skyrybas gauti
su Teofiliumi.. į prieš mano norą.

As nenorėčiau eiti

. $3.00.
VYNUOGĖS IR KAKTU

SAI. Julijos švaboitė-? ei
lėraščiu rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS K VM ANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščiu 
premijuotas rinkinys. 94 
psl.. kaina $2.

AITROS TAURĖ. Masio 
Santvaro 5-ii edenas čių 
knyga, 150 puslapiu, gra- 

kaina. . . $2.59.
n

Ledai šiaurėje vis trau
kiasii atgal. Tai ilgų metų j KATPYNA. Sallv calmi- 

o Įasį ?ar?jos švedų rašyto*

ziai inšta.

_______ pas
Prie stiklo vėl ėmė zyzti bitė. Ir Molienei staiga vįetjni advokate, nes mes

gyvename mažame mieste
lyje. kur visi visus pažįsta 

— Tėvai, — pakuždom ji ištarė pro miegus. — Te- s ir vienas apie kitą paskala’ 
vai. Aš ją. tą prakeiktą... įleidžia. Nežinau, ar mano

.Molienė pakėlė galva, bet lovoje Teofiliaus nebuvo. x^,a?. -iau ^mo, nuėj§^ Pas 
Ir patalas pūpsojo, nusmauktas į kojūgali, visa. nepajudin-, * advoka
tas. Ji pasižiūrėjo, langą , (a ne= f,a tjk (Iu a(lv0.

Jokios bitės nebuvo. Ir kambaryje dar tėbetvyrojo Ratai iš viso.
Labai prašau man per 

laikrašti pranešti: 1. ar vv 
ras gali gauti skyrybas be 

i mano sutikimo ir 2. jei jis 
i skyiybas gautų prieš mano 
i norą. ar jis neprivalėtų duo-

Jis sėdėjo prie lango, abiejomis rankomis parėmęs i rnan vaikams iš-
galvą. ’ , laikyti?

Žmona D.P.

pasirodė, lyg ji kartu su ta bite kiltų Į statų kalną, paskui 
leistųsi žemyn ir vėl...

I

tamsa.
— Tėvai. Na, kur dabar tu vėl trankaisi, — paskuti

nis žodis pasirodė ne toks, ir ji pasitaisė: — Eitum į pata
lą, tėveli. Oi-oi... ką darysi, — nusižiovavo moteris.

— Miegog. miegok. Man čia geriau. — tarė tėvas.

dedasi namuose. Jis caksi nuo pirmosios Molių sutuoktuviu — Ar ne taip gnyba? į ,- > Massachusetts.
Geriau, — vėl pakartojo tėvas tuo pačiu sausu į

balsu.
dienos, kai jie dviese pradėjo bendrą gyvenimą. Laikro
dis pirmas išgirdo Kazio ir Stasytės veiksmą. Jis kabo 
šalia nukryžiuotojo paveikslo, todėl visada būdavo liudi
ninku, kai Mollienė melsdavosi, prašydama aukščiausiojo 
atitolinti nuo jų namų vargą. Rečiau jis girdėjo šiuose na
muose juoką ir dainas Bet visada jis ėjo vienodai. Net 
per karą, kai į pievą nukrito trys bombos ir išbyrėjo visi 
trobos langų stiklai, laikrodis nesustojo.

O dabar netoli jo, prie lango, lyg norėdama išgraužti 
stiklą, zyzė paklydus bitė.

Moteris dar kartą užsitflėrkė. štai ji eina prie lango, 
jj atidaro, pūsteli gaivus pievų vėjelis, ir bitė išlekia. Ir 
vėl ji girdi ciksint seną laikrodį. Vėl bražka sienų popie
riuose vabalas, paskui gręžia medį trandis.

Atsakymas

stebėjimų išvada. Jei 
veiksmas ir toliau tęsis, tai 
ateis laikas, kada šiaurės le
dyne nebebus ledų. Bet tada 
labai pakils jūros vandens 
lygis.

— O sako, kad tie daktarai irgi n- visada supranta
Ana toji Marcelė, kaip jau kankinosi. Stenėjo ir stenėjo 
susirietus. Girdi — vėžys. Daktarai atsakė. O žiūrėk, trū
ko votis žarnose, ir gyvena. Ką tie dabar daktarai.

Molienė šituos žodžius kalbėdavo kiekvieną rytą, vos 
tik pramerkus akis, ir jai atrodydavo, kad jie skamba vis ,
naujai, tartum graži vaikystės pasaka. Bet ji nesuprato.' l)rie^a?tVR skyryboms gauti
kaip skaudžiai jie geidavo Teofilių. Senasis Molis savo ’ ?’a t * , 1. * • — 1^

_ k- -• • brėžtos. Jei tokios pnezas-
j ties nėra Įstatymų numato- 
i mos. tai skyrybos nebus su- 
i teikiamos.

Iš Tamstos aprašomų ap-

Skyivboms gauti kitos pu
sės sutikimas nėra reikalin
gas. Įstatymai draudžia sky
rybas, kurios yra vykdomos 
susitarus fcollusion). Tačiau

ligą nešėsi jau daugelį metų ir gerai žinojo, kad ji ne 
pagydoma.

(Bus daugiau).

i.

jos romanas. 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knvga apie te ^ie^te ir a- 
pvlinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaiiytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps!, 
kaina $2.00.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI.

J ATSIMINIMAI, parašė Ju>
• za? Liūdžius, 246 pusia-
I piai. kaina.......... $3.00.
VIENIŠI MEDŽIAI, nema

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............. $3.50
VEIDU PRTE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario. 225 psl., kaina $5. 
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl.. kaina .... $10. 

i Tas knygas galima gauti
Carote Scofield pa«iruo*uri sli- Keleivio administracijoje: 
dinėti Poconos kalnuose, netoli’ 636 E. Broadway, 
Tannerscille, Pa. ! So. Boston, Mass. 02127
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fo valdybos narys ir Vasario 
16 gimnazijos būrelio narys.

A. a_ Elenos Steponaitie
nės mirties proga LF auko
jo inž. B. Galinis 25 dol.. 
inž. J. Rasys ir L. Jasutienė 
po 10 dol., W. Lendraites ir 

į Simonaičiai 20 dol.. G. Mic
kevičienė, A. škudzinskas ir 
A. Juozapaitis po 5 dol , St.

Lietuvių Rondo atstovui Bosto-> Kazlauskas 7 dol., E. Bajer- 
ne inž. A. škudzinskui (kairėj) Čiu73~dol."'ir"£7 V. Andriu 
Jauninu Metų Komiteto Bosto- šiai 5 dol. Iš VISO 105 dol. 
ne pirmininkas č. Kiliulis (vidu-

Mirė K. Grigalaitis

Kovo 13 d. mirė senas 
Keleivio skaitytojas Kazi
mieras Grigalaitis, kilęs iš 

, Pusių kaimo, Raudėnų para- 
ipijos, į JAV atvykęs 1910 
[metais. Jis palaidotas Šv. 

Mykolo kapinėse. Velionis 
priklausė So. Bostono Liet. 

' Pil. Draugijai.

KĄ TIK GAVOME

Žydinčios dienos, Prano 
Naujokaičio premijuotas ro
manas. 250 psl., kaina $3.50.

Kritusieji už laisvę, para-

Geri
žodynai

ir kitomis Įvairiomis 
; rogomis nėra geresnio 
kaip importuotas

Anglų-lietuvi į kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 

šė Vladas Ramojus, tai vei- 30,000 žodžių, oiS3 puslapiai 
kalas apie partizanines ko- k„ina ........................ 56.01

kai-

??

D A - J vas Lietuvoje. 182 psl
Padidėjo Arūnų ir Gustaičių j na ^9 50

giminė Į Nar<jžio pujkatt galės

Inž. Algimantas Gustaitis Į Vaivorykštės, kaina $2. 
ir Rasa Arūnaitė-Gustaitie-Į Skaidrytė, Balės Vaivo- 
nė New Yorke šj pirmadienį rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
susilaukė dukters Inos Mari- i kaina $2. 
jos. Taigi tuo pat newyorkiš-į ...... ,
kiai Arūnai ir bostoniškiai Į Jonukas keliauja, pasaka,
Gustaičiai jau turi du vai-j P^gal Kanapnickienę patašė žodžių. 586 psl., kaina 51.0 ’ 
kaičius Geros kloties tėvam *^onas Valaitis, kaina SI.50

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai 
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo 
dvnar. Vidaus Peteraičio. 1 
laida, daugiau Kaip 30.09*

Lenkiškas kumpis

Kiliuli
ryje) ir ižd. Henrikas Čepas j- 
teikia komiteto auką fondui — 
100 doleriu.

LIETUVIŲ FONDO 

NARIAI

Bostono LF Vajaus 

Komitetas

Rimtai paminėtas 

dr. Jonas Basanavičius

Jaunimo Metų Komitetas Šiemet vasario 16 d. SU- 
LF paaukojo 100 dol. Komi-; kako 40-tos metinės nuo dr. 
tetas Įsisteigė 1966 m. ir per: Jono Basanavičiaus mirties, 
tą trumpą laiką aktingai pa- Ta proga Bostono Kultūri- 
s i reiškė lietuviškame darbe, nių subatvakarių vadovybė

Organizavo ir patys rinko' 
parašu? po peticija Jungti
nėms Tautoms dėl Lietuvos 
laisvės Surinko 6.000 para
šų, tart) jų buvo ir kardino
lo Richardo Cushingo para
šas.

Aktingai prisidėjo prie 
Liet. Jaunimo Metu organi
zavimo darbo. Kongresui 
surinko 2.500 dol.. išplatino 
Jaunimo metų kalendoriaus 
100 egz. ir 300 ženklelių.
Priėmė ir globojo apie 30 
svečių, atvykusių iš kitu 
kraštu i -Jaunimo Metų Kon
gresą.

Išrinko Bostone gražiau
sia ir talentingiausią lietu- 
vaite Giedrę Galinytę. kuri 
Chicacoje laimėjo Miss Li
thuania vardą ir gintaro ka
rūną.

Organizavo ir patys rašė 
laišku.- kongresmanams dėl 
416 rezoliucijos priėmimo.
Viso buvo parašyta apie 
1000 laiškų. Buvo sudaryta 
ir pasiusta delegacija pas 
Mass. valstijos gubernatorių 
J. Volpe. Bostono miesto 
burmistrą Collins ir kitus žy
mius asmenis, ir iš jų buvo 
gautas raštiškas pasisaky
mas dėl Lietuvos laisvės.

Laiškais ir per spaudą pa
ragino Bostone ir jo apylin
kėse gyvenančius lietuvius 
tėvus, kurių vaikai nelanko 
lituanistikos mokyklų, kad 
jie savo vaikus verstų moky
tis lietuviškai.

Per 1966 metų Kalėdas 
surengė meno ir šokių vaka
rą su loterija, kad sutelktų 
lėšų atstovui nuvykti į Pietų 
Ameriką. Atstovu buvo iš
rinktas Česlovas Kiliulis, ku
ris Argentinos sostinėje Bu
enos Aire? dalyvavo Jauni
mo Metų Kongreso uždary
me, Studijų savaitėje ir 4- 
tame Pietų Amerikos Lietu
vių Kongrese.

Jaunimo Metu Komitetec
sudaro: pirm. Česlovas Ki
liulis, sekr. Irena Veitienė 
ižd. Henrikas Čepas, nariai 
Stasys Aųgonis, Juozas 
Venckus. Uogintas Kubilius 
Algis Laošvs, Jonas Vizba
ras ir Nijolė Vaičaitytė.

Stasys Augonis LF auko
jo 100 dol. Jis iš N.H. į Bos
toną atsikėlė tik prieš 2 me
tus, bet čia jau spėjo gražiai 
pasireikšti lietuviškame dar-

praeitų šeštadienį surengė 
tikrai vertingą šio lietuvių

ir bočiam!

Atsivežė pergalę I
So. Bostono L. P. D-jos; 

šachmatininkai kovo 19 d. i 
viešėjo Worcestery ir ten 
turėjo draugiškas rungty
nes su Maironio Parko ko
manda. Rungtynės baigėsi 
bostoniškių naudai 412-1į, 
Paskmės: K. Merkis įveikė

Dabartinės lietuvių kalbo
Gedimino sapnas ir Nerin- žodynas, ,euega'- c 

ga, eiliuotos pasakos ir le- Balčikonis ir kt.. yra 
gendos, parašė Jonas Valai- 15.000 žodžių, 990
tis, kaina $2.25. »ain#

GREITA PAGALBA

Neauaiaiink, gauti pagalbą. 
..Vaistai, kurie buvo ilgai lau- ku 

Ged. Janulą. A. Leonavičius *»■»». nuo reumatizmo, ranką, 35 
sužaidė lygiomis su Alf. Šar-, utirpimo ir skaudėjimu 
kausku. B. Skrabulis laimė jau yra.

jo prieš Joną Pipirą, Saulius! *1 «ke*imą ir

oro f.
api’ 
psl.

SU 2 Oi
PIGIOS. ĮDOMIOS

knygos " 1 ■■u

Ekskursija į Lietuvą
Derliaus vainikas, J. Mi-

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

Grožvylės meile, P- Oren
taitės apsakymai, 165 psl.. į 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376' 
psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis. George Or-' 
wel bolševikinės santvarkosJ Taip 
satyra, 71 psl., kaina $1.00. savo

Per giedrą į audrą. Myko-

1 savo vardą su antrašu, ir 
atsiųsime vaistą išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS
tautos patriarcho paminėji- Girnius įveikė P. Grigalaus- 
mą. kurio pagrindinę dalį ką ir Kęstutis Makaitis —

- j—• •- ™ -i j , , • > Adolfą šermukšnį.
Maironio Parkas turi dvi 

komandas, kurios nuo ru
dens dalyvauja Worcesterio
tarpklubinėse varžybose ir! 1/lCVO KdTctlyStBS 

Poetas Stasys Santvaras, neblogai laikosi: viena 
pristatydamas dr. A Ma- ”Championship Division“ ir;

sudarė įdomi iš Philadelphi 
jos atsikviesto įžymaus mū
sų literatūros istoriko dr. 
Antano Maciūno paskaita.

Nerth Sta„ P.O. Bos 9112 
Newark 4. Ne* J«

V •

ciūną, suminėjęs eilę jo žy- kita II grupėje, 
mių dai bų iš lituanistikos į Sekmadienio rungtynes 
srities, drauge pabrėžė įvai- aplankė Worcesterio čem-

žinios
Tema: Prisikėlimas iš numirusių

(Tęsinys)
:o Vaitkaus 
atsiminimu IV tomas

Yra susidariusios grupės, kurios vyksta į Lietuvą šiais 
metais birželio 7, liepos 13 ir rugpiūčio 2 dienomis.

Jei kas norėtų prisijungti prie šių grupių, patartina regist
ruotis iš anksto, nes grupių dydis yra ribotas. Gyvenantieji 
Kanadoje taip pat gali su šiomis grupėmis keliauti.

pat galite atsikviešti j svečius 
gimines iš Lietuvos.

1909-191 <8 m Dokumentų paruošimo ir ekskursijos reikalu kreiptis įm.
272

rių sukakčių paminėjimo Dįonas t Barham ir kiti a- D?evo. 5Utvertai psl., kaina kietais viršeliais!
A™. ,.„„A L?arna'n "1U a «>»*! i g.75, minkštais - $2.50. !reikšmę ypač dabar, kai nu- merikiečiai. 
sipelnę žmonės jaunesnio- Maironio Parko 
sios ir net senesniosios kar
tos dažnai jau pamirštami.
O tokie sukakčių paminėji-

patsai Sutvertojas pasakė į jį: i *»«****—’~*~ j
Šachma- "žemė bus prakeikta dėl tavo ■ Inicialai po tiltu, A- Tūlio 

tininkai balandžio mėn. ža- Ji.tau želdins erškė- novelės, 156 psl., kaina kie-
da atvykti į So. Bostoną at- žolę. Savo veido prakaitu tu vai-: tai5 t n sėliais $_.->0, minks- 

, sigriebimo rungtynių. gysi duoną, iki nesugrįš i žemę. i tais — $1.90.
mai turi didelės tautinės; Bostono tarpklubinėse ko- iš ku.rios ęsi paimtas, kadangi
reikšmės, ir ši tradicija ne-į Vo 17 d. Lietuvių I, praradu- dulk® ir v€1 dulkėmis pa‘
turinti išnykti ypač dabar. ; gi vieną taška be kovos (ne- , ,

* , , r • • . . Aišku, kad čia pasakvta, kadDr. Antanas Maciūnas.! aty.Ykus Ezenmui). pralai- gyvoj i siela, esybė, žmogus, gy- 
naudodamasis gausia me- meJ°_ rungtynes su Lincoln; vasis sutvėrimas, turėjo numir

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: AN 8-8764

Ką dovanoti?
i,.. " .y:. ■ rr: :; ■ "tk; ■ «..

gausia
džiaga, išsamiai nušvietė 
dr. Jono Basanavičiaus 
vaidmenį įvairiais mūsų mū
sų tautinio atgimimo laiko
tarpiais ir nepriklausomybės 
metais iki jo mirties. Prieš 
mus vėl iškilo dr. J. Basana
vičius Aušros redaktorius, 
Vilniaus seimo pirmininkas, 
mokslininkas, žmogus ii* tau
tos patriarchas, stovįs aukš
čiau įvairių politinių srovių, 
lyginąs pasitaikančius tar- 
pusavo nesutarimus, vieni
jąs visus bendram tautiniam 
ir valstybiniam darbui. Ypač 
idomūs buvo senosios kartos 
įvairiu pažiūrų ir srovių vei
kėjų pareiškimai, kuriuose 
visi lygiai dr. J. Basanavi
čių vertina ir pripažįsta jam 
patriarcho vaidmenį ir var
dą.

Gaila, kad šitame įdomia
me subatvakaryje šį kartą 
beveik nebuvo jaunimo.

J minėjimą atsilankė sve
čiai iš Ne wYorko bei Broke- 
tono dr A, Budreckis. dr. 
S. Sužiedėlis ir jo sūnus.

Pabaigai inž. Ed. Cibas 
kaip visada su gaiviu humo
ru bei linksmu žodžiu prisi
minė subatvakary buvusius 
Juozus, kuriuos valdybos 
nariai O. Vilėniškienė ir inž. 
A. Griauzdė apdovanojo gė
lėmis.

2:3. Po tašką pelnė J. Ozols U pasidaryti negyvu. Kad nebe- Jeigu yra reikalas ameri
' liktų tuo klausimu iokių abejo-
• nių, Dievas dar pridėjo kito 
‘ šventojo pranašo liudijimą: 
’ “štai visos sielos yra mano; kaip
• tėvo siela, taip ir sūnaus siela 
i yra mano“, “Siela, kuri nuside
da, ta turi mirti“. Ezek. 18:4.20.

• Dovydas buvo kitas iš šventų 
I jų Dievo pranašų, ir savo Psal- 
! mėse jis pasakė: rNes nėra kas

t - , • n • m * P™8are (kape. ebrajų šeole)
Lietuvių Pil. Dr-jos III a. t atsimintų tave.“ “Ne numirėliai 
salėje Skautų akademikų ęiria tave. Viešpatie, ir ne tie. 
Velykų šokių vakaras

• • *

ir Br. Skrabulis.

Bostono

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Kovo 26 d. So Bostono

Kiečiui padovanoti knygą.' 
tai Keleivio administracijo-; 
je galite gauti šias tinkamas ; 
knvgas:* o

i
Awakening Lithuania, a 

study on the rise of modem 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

kurie žengia į pragarą (j kapus, 
į Šeolę, mirusiųjų

"Lithuania
M

, .. . .. A Tenka, pastebėti, kadbe. J,s pr,klauso bet. para- buv0 bene
pijos chorui, yra LB Bosto-, ... , . __ , f.
no apylinkės valdybos iždi- kurie šiemet paminė-
ninkas, Jaunimo Metų Ko- J° dr. J. Basanavičiaus su- 
miteto valdybos narys. Bai- kaktį.

Nepasitikėkite kunigaikščiais, 
žmonių vaikais, kurie negali gel-

t • x • tv, n •  ttt _ ; bėti. Ju dvasia išeina, ir jie griž-no Lietuvių Pil. D-jos III a. ^a j žemę, tą dieną (mirties va- 
salėje Bostono Modernaus t landoje) žūna visos jų mintys.“ 
Teatro vaidinimas, —Psal. «:6: 115.17: 146:4.

Visi šitie pranašų žodžiai pa
rodo, kad nuodėmės alga yra 
mirtis, o ne amžinos kančios. 
Taip sako Apaštalas Povilas. Ro
miečiams 6:23: "Nes nuodėmės

Balandžio 1 d. So. Bosto-

• •

Balandžio 7 d Jordan 
Hali salėje pianistės Veros 
Veinbergs koncertas, rengia 
Pabaltiečių draugija.

• * •

buveinę)“, roes," paraše 
kaina $4-75.

Į alga mirtis. Dievo gi dovana am- 
; žinasis gyvenimas“. Rašydamas 
•' apie tą patį dalyką, šv. Povilas ;
. dar sako: “Todėl kaip per vieną 

Balandžio 9 d. So. Bosto- į žmogų nuodėmė Įėjo į pasaulį ir 
no Lietuvių Piliečiu Dr-jos! p«r nuodėmę mirtis, ir taip mir 
III aukšto salėje Minkų ra- pertj,> ant visl! žraoni’’ ka'
dijo talentų popietė ir N.

land of he- 
L. Valiukas

Vytautas the Great Grane* 
Duke of Lithuania. dr. J- B. 
Končius, iliustruota. 211 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUAN1 
AN RECIPES- parašė Juzė
Daužva-dienė. kaina $2

dangi visi jame (Adome) nusi-, 
dėjo“. Įsidėmėkite, kad čia pasa-

Anglijos lietuvių gražuolės kyta, kad per nuodėmę atėjo 
“mirtis“, ne amžinas kankini-, 
mas. Taipgi kiekvienas protau-; 
jąs žmogus, ypač tikintieji, ta-i 
rėt ųaiškiai suprasti, kad tų mi- 

. , . rusiųjų draugai, giminės ir ar-
me Sheraton viešbutyje ren-; timieji miega ir ilsisi. Jie ran-
giami labdaros pietūs Matu- dasi kapuose, mirusiųjų buvein ,
laičio vardo seneliu namu "’i®’ šeo,e- nežiūrint to, kaip ir laicio yarao .enenų namų rair- arba -uvo
statybai paremti. ' žinios. Apie visus negyvuosius

Šventajame Rašte kalbama kaip 
apie esančius “kapuose“.

• •

Balandžio 16 d. naujaja-

* * «

Gegužės 6 d. (šeštadienį)

Imkit ir skaitykit

Kipro Bielinio 
knygą

TERORO IR VERGIJO 

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai,

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

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

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

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

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2,00 j. metus.

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

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

Kas įdomaujasi tiesa, kreipki- 
a So. Bostono aukšt. mokyklos tės žemiau nurodytu adresu;
1 salėje (Thomas Park) Bos- prisiusime veltui spaudos, kny. troliai, . e.ser s, gimines n 
• tono bUvių Dr»m« S»». ka,na ~ dovana

beri* M.K. Petre VeKMte . 76 cental.
pjesę "Nuodėmingas Ange
las“. Pradžia 7 vai. vak.

Keleivio prenumerata - gera

šiuo adresu: L.B.S.A., 212 E 
3rd 8t., Sprlng Vallev, III. 61362 
USA.

1 (Bu* daugiau)

progomis!

T i



Puslapis aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 12, 1967 m. kovo 22 d.

•a**#*#****###**#****#*#*********##****#******#*********************1; Kodėl visada taip nedaro?

Kovo 17 d. So. Bostone 
kasmet būna didelis para
das anglų išvijimo iš Bosto- 

«; no sukakčiai paminėti. Ka- 
J dangi ta diena yra ir airių 

šv. Pat; iko diena, tai galima 
įsivaizduoti, kokios "links-

Vietines žinios
i•♦•♦♦♦•♦♦♦♦♦a********************************************************

Velykų šokiai 1
Kovo 26 d. Bostono Aka-! 

deminis Skautų Sąjūdis ren
gia Velykų šokius So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėje. Pradžia 7:30 vai. v.

Pelningas ir vasaris

Kovo 16 d buvo So. Bos- mybės“ So. Bostone dedas, 
tono Lietuvių Pil. Dr-jos mė- .. ..
nesinis susirinkimas. Jame Trečiadienį čia labai 
paaiškėjo, kad nuo praeito daug prisnigo, bet jau ket- 
susirinkimo mirė 3 draugi- virtadienĮ eisenai numaty- 
jos nariai, kuriu atminimas lose gatvėse jo nebuvo. Jis 

’ ’ nuvalvtas net

Aukos Tautos Fondui

Vasario 16 d. proga per 
Br. Paliulį Tautos Fondui 
aukojo:

Dr. Jonas Kuodis $25.

Po $10: S. Griežė-Jurge- 
levičius. Br. Paliulis ir J. 
Vembrė.

Iš viso suaukota $55

Padėka

siems. kurie mane lankė Ii-į 
goninčje ir sveikino laiš-j 
kais:

Nuoširdžiausiai dėkoju vi- COSMOS PARCELS
E X P R E S S CORP-
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
O. Antlriuiionienei. J. Ar-* BOSTONO I LIETUVĄ 

lauskienei, J. ir A Audic-'.
kams. M. ir V. Anestams, O J w k,tut Rusijos okupuotus 
Gegužienei. dr. J. Gimbu- 
lienei, A. ir J. Januškevi-'

J

Tautos Fondas dėkoja

Tautos Fondas atsiuntėPiogiamą atliks Bostono j pagerĮxas susikaupimo mi- buvo skubiai nu . ___ ______
Modernus Teatras ir Trjs: nute pef vasarj0 m^nesį pa_ ir nuo šaligatvių Jei ne ta jam aukojusių Bostono inži- 

jamų buvo $8.796, pelno Ii- šventė, tai kažin kiek laiko
ko $1.931.

klajūnai. Programai vado
vaus Rita Ausiejūtė Gros 
garsusis Worcesterio Dia
mond orkestras, veiks baras 
ir bufetas.

čiams, A. Ląnei. J. Lėkiui. 
P. ir 0 Mučinskams, O. 
Mockienei, M. Plevokienei, 
A. Russell, K. Šimėnui. E. 
Simonienei, V. ir A. Stelmo-švente, tai Kazin Kien lamo nierių sąrašą, prašydamas ji į '.į' j i v’d H 

dar botume po smgą t balas pakibti. Bet m inžimerią į
braidė.

Visi. ypač artimųjų kolo
nijų lietuviai, kviečiami at- 
silankvti.

Girdėsime Žibuoklių 

sekstetą
Baltijos ir Žalgirio tuntai

dėkoja visiems skautų tė- 
Minku radijo Talentų po- veliame ir rėmėjams už šau- 

pietės ir gražuolės baliuje niai pavykusią Kaziuko mu- 
balandžio 9 d. So. Bostono gę. Be visų nuoširdaus bend- 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš- radarbiavimo būtų neima- 
to salėje pirmą kartą Bosto- noma tokio masto parengi- 
ne pamatysime ir išgirsime mą suruošti. Ypatinga padė-

____ Žibuoklių sekstetą, kuriam ka tenka dabartiniam tėvų
vai vak? So? Bostono UetJ yad.°V^^a Liud^ ,Stukat ?r komitetui — Bacevičienei. 
Pil. Dr-jos patalpose. Prašo
me organizacijų atstovus ir 
visus Bendruomenės narius: 
gausia: dalyvauti.

L. B. apylinkės 

valdyba

Metinis susirinkimas

Bostono Lietuvių Bend
ruomenės svarbus susirinki
mas ivvks kovo 31 d 7:30

pavardės jau anksčiau buvo ti r t
paskelbtos, todėl dabar čia 
spausdiname tik Tautos 
Fondo valdybos padėką:

Tautos Fondo

Biršto
nu! iš Gloucesterio. J. ir A. 
Martišiams iš Wrentham, 
J. ir A. Virbickams iš Ran? 

valdyba dolpho J. Babilukei. M.
širdingai dėkoja visiems au- Jakštienei. A. ir J. Pečiu-
kotojams ir ALIAS-gos Bos 
tono skyriaus 
pavyzdingai

liams, A. ir M. Tumams is 
valdybai už Nonvoodo, L. ir P Gaide- 
organizuotą liams iš Brightono, A. ir Z.

talką aukomis paremti Lie- Shallnams, M. ir S. Budvi- 
tuvos laisvinimo darbus. čiams, T. Banienei. J. Šaram 

iš Cambridgeo. P. Viščiniui 
Tą proga prašome kitus iž Brocktono. J. Krasinskui. 

Lietui iu Irz. ir Arch. S-gos y. jr p. famĮiams įt Wor-

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p. 
Tei. AN 8-2712

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

J P C D I N I S 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston. Mass

•y#***#*##**#*#**#*#*#####****#***#
TEL. AN 8-2124

lDr. Amelia E. Rodd]
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST®
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVYAY
SOUTH BOSTON, MASS.

!!
;•G

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 

Tel. SVV S-2868Dėti cite, New \orke, Clevelando. B. Gailiūnienei 
iš Pennsylvanijos, P Jurgė- 

iš Chicagos. 
'anu- 

I.
Kubiliūnui iš Colorado. V. 
VanDernoot. E. Gimbutie
nei iš Californijos. J. Gar- 
vey iš New Jersey. Audė
nams ii V. Grayson iš New 
Yorko, M. Chiarui. J. Ne
riams, L. A. Stasiuliams ir 
V. P. Yankui iš Floridos, 
SLA antrojo apskrities su
važiavimui. taip pat Sanda

kuris dainuoja Stuko radijo žiaugrienei. Gineičiui, J. skyrius Chicagoje, Clevelan
programoje Nevv Yorke Venckui ir Kuncaičiui — už cesterio, P. Miščiukams

gardžių lietuviškų valgių
ges parengimo, taip pat at- 
vykusiems jos aplankyti ta
riame nuoširdų skautišką

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvų linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius n užsa
kyti rusiškų prekių.

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

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

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

Vedėja: Aldona Adomonis

• aciu:

Didis ačiū aukojusiems 
pinigais: A Škudzinskui, A.. 
Valiui. T. Bogušai. E. Juciū- 
tei. I. ir I. Sirutavičiams, T. 
Vilkui, O. Gegužienei, O. 
Andriulionienei.

Iki pasimatymo kitais me-
tai;

Jūsų

Bostono skautų vadovai 

ir skautai

Lith. National Fund,

64-14 56 Road,

Maspeth, N.Y. 11378.

Tautininkų vadovybėje 

visi nauji asmenys

A.L.T. Sąjungos Bostono, . ros pirmam apskričiui. San-skvriaus valdybon išrinkti , 1 _ . , . . . : .* * * riome Lrnnnoi ■»>• lorivv
pirm. Juozas___ , daros 7-tai kuopai ir Jadvv-sie asmenvs: pirm. Juozas ..... r e . 

Rentehs, licepirm. Pranas f,31 Keslenenei Sandaros 
Mučinskas. sekr. Povilai Moterų Klubu, dėkoju uz to- 
Janėausk^ ižd Vytautas kl? Pu,kl? (,ovan«'
Stelmokas, namų administ
ratorius Antanas Vilėniškis, 
narys

Ačiū. kad neužmirštate
ilČKote"Manomai"tiI: nelaimėje sa™ naliM-

Į
— Priimkite visi ir visos

rtttrrrrrttrttmano didelę padėką už dau-

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas 
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namas.

kpdraudžia namas ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę ir sveikatą.
389 Broadway, So. Boston, 

'telefonas: 268-6030

gybę gėlių ir kitokių dovanų 
ir už gražius raminančius 
žodžius. Dėkoju kunigams 
A. Kontautui ir A. Janiūnui.

Atsiprašau, jei kuri ir Į>a- 
miršau paminėti.

Dabar namie po truputi 
sveikstu ir gaivinuosi, atsi
mindama Jūsų visų bičiuliŠ-
kuma.I *

Jūsų
į

J. M. Tumavičienė

yra vienintelė oficiali jstai- ![ 
ga Worcestery, kuri siunčia ![ 
siuntimus tiesiog iš VYcrces- ![ 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi- ;: 
jos valdomas sritis- Čia kai- jĮ
bama lietuviškai, patarnau- <!

_ tap«stingai taisome laikrodžius.jama greitai ir sąžiningai, ;!
Siuntiniai nueina greitai ir <! 
tvarkingai.

Čia galima gauti Įvairiau- <! 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų

Dažau ir Taisau 3

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

žiedus, papuošalus

379 W. BROADYVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

daiktų, tinkamų Lietuvoje,; * 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau^

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadwav 

So. Boston. Mass. 02127
Tei. AN 8-1761

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

k

Televiziją 
ir radiją

Išrašykite

KELEIVI

■s44
4

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

>^>s<9»Bos<sos)0)Boeiooe<coeoBne>

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
savo draugam Programa Naujoj Anglijoj

oooeoeooeoeoisoooisoonoeoeoe

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON • FAIRLANE 

FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 V AL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talko* perkant naują ar vartotą maliną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j

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

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTCRINfi RADIJO PROGRAMA 1

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
FM Bangomis 105.7 megaciklu 
IS WK0X, Framing'nam, Maaa.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St

A.J.NAMAKSV *
Real Estate & Insurance

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

Tel. 332-264S

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY 327-1000

COVENEY FORD Sales Ine.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistiną.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S„ Reg. Pharm.

V82 a W. Brosdway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefoaas AN M02g

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vn išskyras šventadienius ir seku.

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Banjamin Monre Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys namam 

Reikmenys plnmbariama 
Visokie geležies daiktai

f


