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Sėkminga Vliko pirmininko 
viešnagė Australijoje

Lietuviai džiaugiasi, sulaukę Vliko pirmininko. Jis 
gerai supažindino australus su Lietuvos byla.

Australijos Lietuviu Bend
ruomenės pirmininkas S. 
Narušis balandžio 2 d. rašy
tame laiške praneša, kad 
Australijos LB Krašto val
dyba savo ir didžiųjų Aust
ralijos lietuvių kolonijų var
du reiškia pasitenkinimą dėl 
Vliko pirmininko dr. J. K. 
Valiūno apsilankymo, jo 
nuoširdžių ir išsamių paaiš
kinimų apie Vliko ir visų lie
tuvių laisvajame pasaulyje 
vieningo darbo, siekiant 
Lietuvai laisvės. Rašo, kad

„Visose kolonijose tautie
čiai laukė gerb. dr. Valiūno 
su dideliu susidomėjimu ir 
išklausė jc pranešimus su 
pasigėrėjimu. Negalite isi- 
vainzduoti, kad kiekvienoje 
kolonijoje dr. Valiūnas kal
bėdavo daugiau kaip po va
landą. o paklausimai ir at
sakinėjimai užtrukdavo iki 
pustrečios valandos. Bet vi
sur tai vyko sklandžiai, nuo
širdžiai ir kultūringai.

„Vliko pirmininko apsi
lankymas Australijoje pla
čiai nuskambėjo Australijos 
spaudoje ir radijo bangose. 
Dr. Valiūną priėmė Sydney 
arkivyskupas kardinolas 
Gilroy. o The Catholic 
Weekly Įdėjo pasikalbėjimą 
su juo.“

Toliau Australijos LB pir
mininkas rašo, kad Vliko 
pirmininką Caberroj priėmė 
užsienių reikalų viceminist
ras (nei paties užs. reik. mi
nistro. nei premjero tą dieną 
sostinėje nebuvo), po to Vli
ko pirmininkas turėjo pasi
kalbėjimą su žurnalistais. 
Toki pasikalbėjimą pirmi
ninkas turėjo ir Melboume. 
Adelaidėje pasikalbėjimas 
buvo perduotas per radiją, i

Rašydamas laišką, Australi
jos LB pirmininkas dar ne
turėjo Camberros ir Mel- 
bourno laikraščių, tad pri
dėjo tris pavyzdžius iš Syd
ney ir Adelaidės, kitus pa
žadėjo atsiųsti vėliau.

„Žodžiu“, baigia praneši
mą Australijos LB pirminin
kas, „Vliko pirmininkas dr. 
J. K. Valiūnas atliko didelĮ 
darbą Australijoje. Ne tik 
plačiau supažindino Aust
ralijos gyventojus australus 
su Lietuvos byla ir lietuvių 
tautos kančiomis Sovietų 
Rusijos okupacijoje, bet 
praskaidrino ir lietuvių tar
pe per daugeli metų susida
riusias nepalankias nuotai
kas Vliko atžvilgiu.“

Dėmėsi patraukiančios 
antraštės Australijos laik
raščiuose prie juose per
teiktų pasikalbėjimų su Vli
ko pirmininku dr. Valiūnu 
liudija, kad Vliko pirminin
kas Lietuvos bylą laikrašti
ninkams dėstė aiškiai ir 
laikraštininkai ji gerai su
prato.

Richmond. Ind.. sporto dalykų krautuvėje dėl dar neišaiškintos priežasties įvyko baisus sprogimas, 
žmonių aukų yra daugiau kaip 50. Griuvėsiuose dar ieškoma užgriuvusių žmonių.

Prezidentas Johnsonas lankėsi 
Hawajnose

Prez. Johnsonas buvo išvykę* į Hawajus. Ten tarėsi 
kariniais ir politiniais klausimais. Matėsi ir su Pietų Ko
rėjos prezidentu.

Prez. Johnsonas. kalbėdamas 
Žemės ūkio departamento 66 
pareigūnų pagerbime, ragino 
daugiau grįžti iš miestų į žemės 
ūkius. Jis pats nutaręs duoti to
ki pavyzdį.

The Catholic Weekly 
(Sydney, kovo 28) pateikė 
klausimą — Kodėl Lietuva 
siekia nepriklausomybės? Ir 
atsako Į antrašte iškelta iš
trauka iš dr. Valiūno pareiš
kimų :

„Nauru (6900 gyventojų) 
gavo nepriklausomybę. Mes 
tereikalaujam to paties Lie
tuvai.“

Ir teksto vidury pabrėžtas 
australams plačių paaiškini
mų nereikalaująs pavyzdys:

„Kraštas (Lietuva)—maž
daug Tasmanijos dydžio — 
techniškai yra sudėtinė SS 
SR dalis. Bet tai tik gražus 
vardas dalykui, kuris iš tik
rųjų yra tusų kolonija. — 
ir tai tokiu metu, kai koloni
alizmas miršta“...

The Advertiser (Adelai
de. kovo 25) antraštėje pa
reiškė, kad „Rusų okupacija 
Lietuvoj Jungtinėms Tau
toms“ (suręsti), nes — ci
tuojama iš dr. Valiūno atsa
kymo — „Baltijos valstvbės 
—Lietuva. Latvija ir Esti-! 
ja — yra vienintelės Euro
poje dar likusios kolonijos“.

Davlv Mirror (Svdnev, 
kovo 21 d.): „Egzilas- prašo 
pagalbos. Nori. kad Austra
lija padėtu laisvės planui“ 
(Atpasakota, kas vra Vil
kas. ko jis siekia, ką daro, 
pridėta pirmininko nuotrau
ka). „Jei pajėgsiu išlaikyti 
žmonėse susidomėiimą Lie-' 
tuva, ji tikrai vėl atgaus ne-į 
prinklausomybę“, cituoja
mas vienas ir dr. Valiūno 
pareiškimu.

(ELTA)

Washinytone mirė
K. Žalkauskienė

Balandžio 5 d. Washing- 
tone mirė Kotryna Jurkšai- 
tė-Žalkauskienė. 68 m. amž., 
palikusi du brolius ir dvi se
seris Lietuvoje.

Lietuvoje velionė yra 
daug dirbusi Įvairiose lab
daros ir kitose organizacijo
se.

Jos vyras Karolis Žalkaus- 
kas. buvęs Lietuvos u-to 
profesorius, Klaipėdos kraš
to gubernatorius. Vliko Vyk
domosios Tarybos pirminin
kas. mirė AV’ashingtone prieš 
kelerius metus.

Studentu riaušės
Vokietijoje

Balandžio 11 d. Vak. Ber
lyne buvo sunkiai sužeistas 
studentu demonstracijų va-Į 
das Rudi Dutschke. I ji šovė 
Joseph Buchmann. kuris, 
sako, garbinęs Hitleri ir ku
ri tokiam žvgiui paskatinęs 
M. K ingo nužudymas.

Dutschke, kursai 1961 m. 
pabėgo iš Rytų Vokietijos, 
skelbias teorija „nepaliau
jamos kovos prieš supuvusią 
visuomenę“.

Kai paplito žinia anie tą 
ivvki, studentai Įvairiuose 
miestuose surengė demonst
racijas, kurios tęsėsi kelias 
dienas. Jie visur puolė spau
dos galiūno Springerio lei
dyklos pastatus, norėdami 
sutrukdyti jos laikraščiu iš
leidimą. Springerio spauda 
kaltinama, kad sukursčiusi 
visuomenę prieš Dutschke.

Yra daug suimtu, kelios 
dešimtys sužeistų. Iš atosto
gų grižes kancleris Kiesin- 
ger Įspėjo studentus liautis! 
kėlus riaušes. Jis žada imtis • 
griežtu priemonių.

Kas tie tokių demonst
racijų rengėjai, aiškiai pa-
sako
kiai.

JU komunistiniai šū-

Rytų Vokietijos
nauja provokacija

Rytų Vokietijos valdžia 
paskelbė uždraudžianti Į V. 
Berlyną Įvažiuoti Vak. Vo
kietijos ministram ir kitiem 
aukštiem pareigūnam. Tas 
jos draudimas tegali sutruk
dyti kelionę tik važiuojan
tiems žemės keliais, bet lėk
tuvų niekas netikrina, todėl 
jais kaip skraidė, taip ir to
liau skridys visokie ministe- 
riai ir kiti.

1
Toks R. Vokietijos veiks

mas yra neteisėtas, gryna 
provokacija, nes pagal JAV, 
Britanijos. Prancūzijos ir 
Sovietų S-gos susitarimą 
sovietai yra atsakingi už 
normalų Vak. Vokietijos su
sisiekimą su Vak. Berlynu.

Respublikonu kandidatas į pre
zidentus liktorius Ronald Rea-
gan. Kalifornijos gubernatorius

Naujas Lenkijos
prezidentas

Atsisakius oficialiai dėl 
blogos sveikatos, o, pasak 
jugoslavų spauda, dėl stu
dentų riaušių prez. Ochabui. 
jo vieton išrinktas buv. kraš
to apsaugos ministras gen. 
Marian Spychalski. 61 m. 
amžiaus.

Jis yra Įžymus architek- 
tas, 1931 m. Įsijungęs i ko 
munistų eiles. Kai naciai už
ėmė Varšuvą, jis pabėgo ' 
sovietų valdomą Lvvovvą, be- 
po 2 metų sugrįžo ir organi
zavo slaptą komunistų liau 
dies armiją. 1944 m. jis bu 
vo paskirtas Sovietijoje or
ganizuotos lenkų kariuome
nės vadu, Varšuvą komunis 
tams užėmus, buvo pirmasis 
jos burmistras, vėliau min. 
pirm. pavaduotojas.

1950 m. jis buvo suimtas 
ir kaltinamas rengęs per
versmą, bet po 4 metų buvo 
išleistas i laisvę. Stalino lai
kotarpiui Lenkijoje 1956 m. 
pasibaigus, Spychalskio nu
kritusi žvaigždė vėl kilo ii 
dabar ji nuvedė net i prezi
dento sostą.

Priešas Vietname
nesnaudžia

Valstybės sekr. Rusk se
nato užsieniu reikalų komi
tetui pareiškė, kad i P. Viet
namą vis daugiau Įsiveržia 
komunistų, nors ir rengia
masi taikos deryboms.

.Jis pateisno ir .JAV puoli
mą Saigono srityje, nes rei
kia ta sritį išvalyti, kad ne
grėstų sostinei pavojus.

J.4F šaukia 24,000
atsarginių

Gynybos sekr. Clifford 
paskelbė, kad aktyvion tar
nybon šaukiami 24.500 at
sarginių.

Iš Tautinės gvardijos bus 
pašaukta apie 16.000. kiti 
iš atsarginių rezervo.

Prezidentas jau seniau 
buvo numatęs vykti i Hava
jus ir ten tartis su kariniais 
vadais, bet tą kelionę dėl 
kun. dr. Martino Kingo nu
žudymo atidėjo, ir ten iš
vykti begalėjo tik šios savai
tės pradžioje.

Kai laikraštis pasieks dau
gumą skaitytojų, preziden
tas jau bus grįžęs po pasita
rimų visais opiaisiais kari
niais ir politiniais klausi
mais, susijusiais su Vietna
mu ir Pietų Korėja.

P. Korėjos ir P. Vietnamo 
vyriausybės būkštauja, kad 
JAV taikos derybose su ko
munistais jų „neišduotų“, 
kaip nekartą pasitaiko di
džiųjų valstybių politikoj, 
pirmoj eilėj statančioj savo 
eikalus.

P. Vietnamo vyriausybė 
jau yra pareiškusi, kad vis 
iėlto taikos derybose pačių 
vietnamiečių baisas turėtų 
būti gal net svarbiausias, 
nes toji siekiama „taika“ 
tiesioginiai liečia jų valsty
bę ir jos ateitį.

P. Korėjos prezidentas 
taip pat rodo didelio susirū
pinimo amerikiečių politika 
ir su ja susijusiu savo krašto 
^augumu. Esą, jei amerikie
čiai nepajėgia atgauti iš ko
munistų jų pagrobto povan
deninio laivo, tai kaip ten 
dabar būtų rimtesnio pavo
jaus atveju? O pastaruoju 
metu šiaurės Korėjos komu
nistai provokuoja visokius 
pasienio incidentus ir jau 
prez. Johnsonui vykstant i 
pasitarimus, prie pat Pan- 
munjom nušovė du ameri
kiečius ir du korėjiečius.

Havvajų pasitarimuose, 
greičiausiai, prez. Johnso
nas visus savo sąjungininkus 
Azijoje užtikrino, kad JAV’ 
iu saugumo neišduos ir per- 
didelių nuolaidų komunis
tams taikos deiybose nepa
darys.

Naujas karo vadas ir 
paštų ministras

1 .JAV karo paiėgu vado 
A’ietname gen. We3tmore- 
land vietą paskirtas Įo pava
duotojas gen. Creighton W. 
Abrams. o Ramiojo vande- 
nvpo laivy no vadu — adm. 
John S. McCain, vietoje iš
einančio i pensiją admirolo 
Grant Sharp.

Paštų ministrui Lavvrerce 
O’Brienui atsisakius, jo vie
ton paskirtas Martin Wat- 
son.
t###########*##*#######*#**###**#**

Sovietų kompartijos CK 
nutarė sustiprint kovą prieš 
„buržuazinę ideologiją“.

Namus pardavinės
be diskriminacijos

Lapkričio 11 d. preziden
tas Johnsonas pasirašė svar
bų civilinių teisių Įstatymą. 
Jis tuoj panaikina negrų 
diskriminaciją visuose fede- 
raliniuose pastatuose ar na
muose su daug butų, kurie 
yra apdrausti federalinėmis 
lėšomis. Nuo šių metų gruo
džio 31 d. tas Įstatymas pa
lies visus didelius namus, iš
skyrus tuos, l.ti; "e turi 
nedaugiau kaip 4 butus ir 
kuriuose gyvena pats savi
ninkas. Nuo 1970 m. sausio 
1 d. jis palies ir vienos šei
mos namus, kurie parduoda- 
dami per pardavimo tarpi
ninkus.

Tas Įstatymas numato 
sunkias bausmes asmeninm, 
kurie grasinimais ar Įžeidi
mais palies asmenis, vyk
dančius savo civilines teises. 
Federalinis nusikaltimas bus 
keliauti iš vienos valstijos Į 
kitą. kurstant riaušes, ir ga
minti. parduoti ar demonst
ruoti ginklus riaušėms.

Naujasis Kanados liberalų par
tijos vadas Pierre Trudeau. iš
rinktas . Pearsonui atsisakius. 
Jis tampa ir vyriausybės Ralva. 
Sakoma, kad už jį daugiausia 
balsavo motervs.

N. Zelandijos Boeing 707 
sprausminio lėktuvo vairuoto 
jas Charles Taylor. 47 m. amž., 
nepametė galvos ir. palyginti, 
laimingai nusileido Londono ae
rodrome. tik vienam .motorui 
veikiant ir sparnui degant. Iš 
126 lėktuve skridusių asmenų 
tik 5 žuvo. o kiti. net su mažais 
vaikais, spėjo iš lėktuvo išbėgti.
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liaciją valiuta, kad galėtų naujai išrinktam gen. Svo- 
jj laikyti paprastu krimina- bodai. Kaip Pilotas norėjo 
listu. Todėl jau nubaustas ir rankas nusiplauti 1 
sėdėjo kartu su Įvairiais kri- Naujoji komunistų val- 
minalistais. ; džia Čekoslovakijoje žada

Benešą' kalėjime tesėdė- apkarpyti visagalės slapto
jo 9 rrėne.'iu.'. JĮ amnestavo sios policijo- teises. Bet dar 
pats Novotny, prieš perduo- pažiūrėsime, kaip jai tas 
damas prezidento pareigas pavyks.

* i M1 i

Ryšium su Įžymaus negrų vado kun. dr. Martino K>- 
go nužudymu, daugiau nei 100 miestų kilo didžiulės riau
šės, prilygstančio beveik sukilimui. Kai kur gyvenimas 
ir dabar neįėjo i normalias vėžes, dar vyksta daug nera
mumų ir nėra tikra, kad jie vėl neišsiplės i visa naik 
minios siautėjimą.

Toms riaušėms malšinti, be policijos, buvo pašaukta 
apie 66.00" karių. Keliolika tūkstančiu riaušininku buv.. 
suimta, keli tūkstančiai yra sužeistų, žuvusiu skaičius arė
ją prie 50.. medžiaginių nuostolių skaičiuojama daugiau 
nei 30 milionų dolerių. Jų daugiausia padaryta 5Ya-hir.z- 
tone — S13 mil.. Chicagoje — >10 mik. Baltimore ū — 
a milionai dolerių.

Vien Washingtore buvo daugiau nei 500 gaisrų, su
degė ar apdegė 645 namai. Tokių gaisru nebuvo net ta i- 
kai 1814 metais britai padegė Washingtoną. Jei '.'ridėtu
me dar sudegintus namus ir išplėštą turtą kituose miestuo
se. tai skaičiai būtų tiesiog gąsdinantieji.

Kas visa tai padarė ir ko tuo norima pasiekti ?
Klystume, jeigu tvirtintume, kad tai visų negru dar- Į 1 lietuviškoms informacijoms kime bent lietuvių tautos

bas ir kad tai visų negrų kaltė. Tai padarė tik negrų c-ru- Negru vado koa. dr. Martino kinęo paskatinė ke lionė į Atlantos. Ga_ kapines. Jo laidotuvėse da- skleisti. švenčiu progomis! Kodėl
iiganai. vandalai, karštagalviai, neapykantos apsėsti ir i ,rrav° aP>« l»i0.ooo žmonių. - Nusiskundžiame, kad a- tu<> reikalu neparagina Lie-

Kas kitur rašoma
DUODA VELTUI. 

BET NEIMAM

Algirdas Gustaitis i:

pa - ergtos irtautos. Afrika 
t.t. be galo.

”Dar nesu girdėjęs nei 
j o, vieno drąsaus lietuviško pa-

! Angeles Draugo balandžio -ikalbėjhno roKiose progra- 
4 d. laidoje iškelia mūsų, ga-1 n?°'; r.e ti.-s. pa.Kvie.-uO sve-

; Įima sakyti, dideli apsileidi- C1°’ bet ir ^-ambinto- 
mą. Jis primena ir ragina

‘ pasinaudoti radijo stotimis Kodėl vis; tyli? Pajudė- 
• lietuviškoms informacijoms kime ber.t

demokratinės tvarkos priešininkų suagituoti. Dauguma ===========
kultūringesnių ir aplamai protaujančiu negrų yra patvs tu
Įvykių išgąsdinti, patys pro ašaras žiūri Į liepsnas ir srlu- Jums : ašiai* apie J.B. Smels- 
vėsius. nes sudegė daugiausia jų pačių pastogės, jų £. toriaus paskutiniąsias gyve- 
čių turtas. jų pačių tautiečių rankomis takumas. Be to-.' — - valandas. Pažadėjau 
šiose riaušėse nukentėjo tik jų pačių garbė., nes a to au- L^.s 1 apasakoti. kaip "da- 

,jrrV. vatkos" apkartinojo gyve-

merikiečių spaudoje ir per, tuviy per.druomenė, \ hkas, 
radiją sunku iškelti Lietu- Altas ir gausvbė Kitų organi-

dant dr. M. Kir.gą, vadinamąjį taikios akcijos š 
buvo pasiek ta visai priešingai jo skelbtiem ____
demontruojant neapvkantą ir kerštą. i 'efsd2jr ‘JS ii eiti išpažinties.

»s - - - - • - t . I or.im.ti sakramentus, vienuPatvs s'viesesmen neonai supranta. .<aa kruvir.- —-ū . ... ,u .
. : j - - " - i - .......... ’ žodžiu—sande nuversti at-nausemis. namų deginimu ir krautuvių plėsimu iokios;-;se—=: -9vr

tarprasmes meiles r.eisugdys: ir piliečių sugyvenimo ne- savo Įsirikinimų. savo pra- 
pagerinsi. į gyvento gyvenimo turinio.

Todėl visi turim reikalauti, kad c r. lLš Įganai ir van- savo žmogiškos garbes. Y- 
dalai, kokios spalvos jie bebūrų. turi būti suvaldyti, r.even- pač stipri argumentą turėjo 
giant ir griežčiausių priemonių. Tai vyriausybės pareiga. L B. Smelstoriaus žmonos 
Ji turi apsaugoti visus savo piliečius ne tik nuo išo riniu ,r ano mamos i motina. Ji 
priešų, bet ir nuo vidaus santvarkos griovėjų nes visa tai ' Fr-ei
veda tik i anarchiją. į demokratijos pakasynas ir diktatū- ta"?'a
rą. Laisvė negali būti naudojama tai pačiai laisvei griauti. r'*° ^oaz.ru.es .-.„n.^m 
Tokie Įvykiai pakerta valstybės orumą ir užsieny.

Blogiau dar tai. kad kaikurie politikai šiais rinkimi
niais metais tokius neramumus bando išnaudot savo reika
lui, tyliai ar garsiai pataikaudami chuliganams. Tai jau 
yra valstybės vieningumo ir saugumo išpardavimas savo kad ' akviėstū jam kunigą, 
asmeniškiems interesams. į tik prašė, kad pakviestu ko-

Žinoma. reikia Įsidėmėti, kad vadinamasis negru 1 ~ois o ne jauną fa-

, ' ■ nimo r». - tčl . TT" w

ALTO ATSTOVAI 
LANKĖS WA5HINGTONE

1968 m. balandžio 5 d.

Lietuvai naudingus pasu? vos reikalus, bet. kaip Alg. zacyų^
' Gustaitis nurodo, nešinau- mėgstam.rimus.

Šia proga abu ALTo at
stovai at lankė Lietuvos oa-c. -.o. u-iiiv ,’V fL • * v * T -r* • _ - • t n— t-s

askutir.iasiaš dienas. ALT E- Bart- rUntinybę ir tarėsi įvairiais
kus ir pirmasis vicepirmi- - - “ -
rinkas dr. P. Grigaitis buvo
nuvykę Į Washir.gtor.ą D.C..
Lietuvos nepriklauso mybės 
50 metų atžymejimui jubi
liejinio pašto ženklo reikalu, 
aplankė pašto departamen
to filatelijos skyriaus direk
tore Y. Brizendine. su ku
ria ’turėio išsamų pasikalbę- ia>
iima lietuviams rūpimu paš- -°? ^jungoje li
to ženklo -įkalu. Buvo pla- Lietuvoje Komunistai elgesį
čiai išdėstvti lietuviu m.otv- neK.OffiUG^- ar :r. - . * komunistais. Kurie ’u siap-vai šiuo Klausimu, ir Brizen- . . .. . ,tu-• __ tajai poneliai atrodė neisti-CiUe oa^-.zaceio s. reikalą, , / . • • ...kimi to neto generalinei . a*.artotinai mesti 1 atitm- *

OKupuotą Lietuvą liečian
čiais .-rausimais su Lietuvos 
atstovu J. Rajecku.

KAIP STALINO LAIKAIS

Šiandien visas pasaulis

dojame mums lengvai priei
namu. veltui gaunamu šalti
niu

Visur radijo stočių pro
gramose tam tikras laikas 
skiriamas tiesioginiam pasi
kalbėjimui su klausytojais.

"Los Angeles jos vyks
ta." rašo Alg. Gustaitis, "di
delėse keliose stotyse ištisą 
diena ir vakarą. Žmonės

Kodėl vis labiau 
a garsinus ir skųs

tis savo tarpe, nei tiesos — 
be dejonės — nuomonę pa
sakyti gal šimtams tūkstan
čių amerikiečiu vienu pa- 
skambinimu ir trumpu pasi
kalbėjimu amerikiečių radi
jo bangomis?"

Kas tai turi atlikti? Aiš
ku. mūsų intelektualai, ku
rie moka gerai anglų kalbą 
ir keltinus klausimus išsa-

KU...
Juk neleis laidoti šventoje 
žtmė’e šalia žmonos! Už
kas kain šuni kartu su pa
karuokliais..."

Tėvas "aaraiiau sutiko.
.-iamos Komisip.s balandžio 
20 dienos posėdi persvars
tyti anksčiau pa arytam nei
giamam rutarimuL 

Po to
bės depart2me to Baltijos 
skyriaus virsiu: ka A. Jen-

klausimas negali būti lazda išsprendžiamas, čia reikia ra-;<a- Kuomet kunigas bu-

skambina Įvairiais reikalais.' miai išmano. Tokių, jau čia 
kas tik jiems tuo momentu išėjusiu Įvairins mokslus, 
rūpi: Vietnamas. Korėja, turime nevieną tūkstanti. Jų 
mokyklos, automobiliai, mo- pareiga būtų nors tuo būdu 
kesčiai. administracija, poli- atlikti savo patarnavimą 
tika. vvriausvbė. mažumos. Lietuvos laisvės kovos rei- 
komunizmas, arabai, žydai, kalui.

to meto
linijai". Kam tas dar neži
noma. gali sužinoti nors ir 
iš K. Bielinio knygos "Tero
ro ir vergijos imperija So
vietu Rusra". Knvga gauna- 

a Ke \ aisty- ma Keleivyje už 75 cen-

akviestas. šiedu nebe-
žmonės užsidarė vie- uens.su kuuu i-įp pat p.a- Bet mažiau tebuvo žino-

ĮJOS 
pasikeitusi, 
atstovai iš-

jų kultūrinės pažangos. Žir 
aukšta kultūra ir turimos gausios r 
nes sulygina, paskatina juo 
ii tautybes, ir tikėjimus. Ne neapykanta, o visų. juodų, 
baltų ar kurios kitos spalvos žmonių, gera valia, viens kito 
vargų ir kitų problemų supratimas turi mus suartinti kely 
i geresnę ateitį, pagrįstą teisingumu ir pagarba vienas ki
tam. Neapykanta, viens kito niekinimas, skriaudimas ir 
išnaudojimas visus lygiai veda į anarchiją ir pražūti, ku
rios jau seniai JAV priešai laukia. Tad savo elgesiu r.e- 
pasitamaukime JAV duobkasiams.

J.B.SmeIstoriaus sūnauslaiškas

J. B. Smelstorius

kumpas nedavė jokiu Kitu 
sakramentų. Matyt., kad tai pažinimą, yra r 
buvo- protingas kunigas, nes Ta proga ALT

viešoatavo iki šių dienu. 
Toks kraštas buvo Čeko-

;e
liaus

iš
man netiesogiriai teko susi
tikti su šiuo kunigu. 19-16 m. 
senelė, matydama, kad tėvo

flspažiuro? religijos Klausimu

kad jis Liettnoje mirė. Bet 
štai Keleivio skaitytojas F. 
Lavinskas dabar gavo iš Lie- ’' 
tuvos laišką, kuriame kalba
ma apie Joną Smelstorių.

Rašo jo sūnus štai ką:
"Brangusis Drauge 
Lavinskai!

Pagaliau Jūsų pasiųstą 
knyga — Sielos Balsai — 
gavau! Tartum susitikau su 
tėvu, su juo pasikalbėjau...
Juk jau dvidešimt penki 
metai greit sukaks, kai jo 
lūpos nutilo. O Jūsų atsiųsta

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUS&-

ramentas tam kliūčių neda- U”~------- ----------- ****’’ i LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto
rvtu bet kada’* d JAV pri- ' pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas. 416 psl.
klauso Tarptautinei Pašto Štai jauno rašytojo Jano j Čia Įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
Sąjungai, jo nuomone. So- Ber.ešo istorija. ; laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
vietų Sąjunga tarytų tam
trukdymu ir mtestuotu. Jis buvo nuteistas kalėti!

padare man Įtakos ir aš a: 
sisakau eiti bažnyčion, atsi-
»ka« a;I3nr.ęti gpižinl:; - g, t0 ALTc ^mininkM 5 metus už tai. kad rašė! 
ir ai kreipėsi i ą kunigą. E A Bar.kus h straipsnių, satyrinių kurinių į

pr nereikės ;ai •____ _____ - čeku emigrantu Parvziuiei re:

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
II tomas, 480 psl.

Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

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

Kaina buvo $6.00. dabar ....................... $2-00.

PENKTIEJI METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai**, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug Įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar........................ $2.00.

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

Kaina buvo $2.50. dabar .............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

636 Broadiray, So. Boston, Mass. 02127

e'spublikoni ardios cent, . ėmigrantų Paryžiuje
Į leidžiamame žurnale. Jame 

buvo išspausdintas Benešo 
satyrinis kūrinys, kuris bu
vo gavęs komunistų laikraš
čio Rude Pravo premiją, bet

mus. šitoks atsakvmas nu-įvui — tikėjimo pomirtiniu cenzūra Čekoslovakijoje ne-J

prieš t:eTą . Kad; r2 turėj0 reikalingus ir! 
jos namuose gyvenąs bedie- j 
vis? Kunigas pasakė, kad* 
t-enkiokkos metu berniukas i'
’ ats atsako už savo veiks-

ramino mano serelę. ir jinai Į gyvenimu. O ga’. šis kunigas leido jo spausdinti. J. Bene- 
jau ir tuomet nebetikėjo? šas sako. kad ji tardė su per- 
Daug yra netikinčių kunigų, traukomis du tardytojai 6 
Jie nemeta savr. įinigystės mėnesius. Vienas tardė die- 
tik todėl, kad nemoka nieko nomis. kitas naktimis. Vie- 
kito dirbti. į ras grasinęs, antras buvęs j

Jūs. be abejo, skaitėte bu-Į "draugiškas“. Kalėjime jis, 
vusio kunigo J no Ragaus- sėdėjo su vienu ar dviem ki-’ 
ko rąsųs. Ga! Jums prisius-* tais kaliniais, kurie stengė-

manęs. savo anūko, neišva
rė i gatvę.

1948 metais, kai daugu
ma Lietuvos dvasininkų la
bai aktyviai pasisakydavo 
prieš tarybinę santvarką 
Lietuvoje, o kai kurie net su 
ginklu rankose kovojo prieš.

redaktorius, dirbo prie Ke-; drg. Gradauskas Jono B.Im^tė kunigystę, nors buvo 
leivio. rašinėjo eilėraščius ir. trmelstoriaus nuotrauką. da-Į Įgy senas žmogus ir iš naujo

(Eikite., mišios jau pasibai-: 
naujo gė i jis labai nuoširdžiai pa- Maistas kalėjime buvęs

rė Lietuvos respublika, jis pamatyti mano tėvo 
išvyko tenai darbuotis. Nuo - ir išgirsti jo sielos 
to laiko mes nieko apie jį Ačiū.

veidą <qUO kunigu-žmogumi gale- ti už man suteiktą džiaugs- 
balsą. j0 jam f|aug daugiau duoti mą. už Sielos Balsų atsiunti- 

tikėjimo gyvenimu ir žmo- mą.
Įdomu, kad teisė jį ne už 

priešvalstybinę veiklą, bet
negirdėjome, tik žinojome,1 Praėjusiame laiške aš nėmis, nei kunigas mano-tė-i Jūsų V. Smeletorius*4 už policijos sugalvotą speku-

oaz.ru.es
uens.su
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

I surastas naujas centro rei- 
• kalų vedėjas, kuris darbą 
; pradės birželio mėnesį. Bal- 

New Yorke, o gal ir visoje 0 a^°'ll suvažiav imas sie- 
Amerikoje, seniausias lietu
vių dainos mėgėjų choras 
bene bus Operetės choras.

Bus Operetės choro 

koncertas

GARDNER, MASS.

Pagarba nepail
lietuviams

Kitais metais jis minės 50 
metų sukakti.

Seniau šis choras buvo 
mišrus — vvru i moterų, — 
bet nuo pernai metų vyrai 
dingo, ir choras tapo tiktai 
moterų choru, darbštaus 
chorvedžio Mykolo Cibo vadovaujamas.

Iš senesnių choro daini
ninkių paminėtinos M. Ake- 
lienė. L. Gudelienė. Glins- 
kienė, M. Klevenskienė, Br. 
Spūdienė.

Per savo veiklos ilgus me
tus choras yra daug nusipel
nęs lietuvių visuomenei. Jis 
yra surengęs ne tik daug 
koncertų, bet ir suvaidinęs 
nemažai operečių. O, be to, 
choras yra daugeliui organi
zacijų atėjęs pagalbon, įvai
riomis progomis joms atlik
damas meninę programą. 
Paminėtina, kad Pasaulinės 
parodos metu New Yorke, 
tos parodos komiteto prašo
mas. choras ir parodoje ke
lis kaltus koncertavo.

Operetės choras kasmet 
renčia «avo tradicini kon
certą. šiemet jo koncertas
bus balandžio 27 d. Knight* 
of Columbus salėje (8622 
Jamaica Ave.„ Woodha- 
ven).

Programoje dalyvaus so
listas Benediktas Povilavi
čius iš Bostono, aktorius Vi
talis Žukauskas ir pats cho
ras. C h omi akompanuos ži
nomoji pianistė Aldona Ke- 
palaitė.

Programai pasibaigus bus 
pramoginiai šokiai ir vaišės.

Choras laukia svečių iš 
Nevv Yorko ir apylinkių.

Operetes choras yra pa
kviestas koncertuoti Balti- 
mcrėje gegužės 4 d.

Choristai ten važiuos au
tobusu. Kas norėtų kartu su 
choristais važiuoti, turi už
siregistruoti pas Operetės 
choro pirmininkę Olgą Dai- 
lydytę, tel. VI 6-1813, arba 
pas choro reikalų vedėją 
Liucija Gudelienę, telefonas 
733-7639.

ši choro išvyka nėra pir
moji, nes choras jau seniau 
yra koncertavęs į Vainose 
lietuvių kolonijose ir susi 
laukęs gero pasisekimo ir 
šilto publikos įvertinimo,

LDD susirinkimas

Balandžio 7 d. buvo Lie
tuvių Darbininkų Dr-jos 
kuopos eilinis susirinkimas. 
Kuopos atstovas Alto sky
riuje J. Gaidys pranešė, kad 
Alto susirinkimas, kuriame 
turėjo būti duota Vasario 16 
minėjimo piniginė apyskai
ta, atidėtas,, nes dar daug 
kas siunčia savo aukas. Su
sirinkimas bus sušauktas vė
liau. kad būtų galima duoti 
pilną apyskaitą. J. Gaidys 
pastebėjo, kad pagal susita
rimą surinktos aukos turi ei
ti Amerikos Lietuvių Tary
bai.

Br. Spūdienė, atstovau
janti Balfe, pranešė, kad jau

met įvyks Hartforde.
Iš kitų pranešimų paaiš

kėjo. kad margučių vakaru, 
kuris bus balandžio 20 d. 
Bručo salėje, (8616 Jamai
ca Avė.), daug kas yra su
sidomėjęs, kad jau pusė bi
lietų išparduota.

Po pranešimų buvo adv.

”Nei kraštas, nei gyveni 
mo sąlygos neišraus man Tė- ‘ 
vynės meilės iš mano šir-i 
dies, gimiau lietuviu, tokiu1 
ir mirsiu!“

Be reikalo nesvaidykime 
akmenų į savo artimų

pročius. Del to atspariai ki
ti kovoja, nejaugi mes vie
ni norime būti tokie apsilei
dėliai?

Jei sugebėjome įsteigti 
savų laikraščių, įvairių orga
nizacijų, tai daug lengviau 
jose palaikyti lietuvybę, jos 
gyvybės sielą — kalbą. Įvai
rūs klubai turi lietuviams 
kaip žiburiai šviesti, juose 
turi visada įusenti lietuvy
bės ugnelė. Turime suprasti, 
kad kas savęs negerbia, to 
ir kiti negerbia.

P&kruojietis

IAš byro nelaikinu — ge
riau vyskę.

Nesumiksink silverių, — 
į dėk į diferent pleisus.

Džekis stedi kortom plei- 
( nina.

j t • i Govermonas nufainavo.Mėginimą sutrukdyti Lie- _.....
' tuvog nepriklausomybės at-j Dzianas nusimutmo į sa- 

Tautiniu solidarumu su- gavimo 50-ties metų sukak-1 voauz3
! sirūpinusi lietuvių giupė š. ties minėjimo programos at 
tinka ’ m- kovo mčn.15 d. susirinko likimą, 
i Šiurlionio Ansamblio na 1

VIENYBĖS REIKALU

Mei ė nemoka draivyt. 
Medicinos man nealpino.

lietuviškoje'^“1““*““ „ Prie* tai ir P° to pasiro-j Vakar čalis davė raidą
kolonijoj gyvenantiems Ve-: J™1?8* C1evelande pasileis- dziusius visuomenę klaidi- dviem leidėm. 
lutei ir Aleksui Nakučiams. kuS1OS s.u geiU liet.uv!° vardu rančius raštus ir Čiurlionio Eiliniai bemoksliai maišo 

c* d - • kur Aleksas atšventė savo į lselvlJ.0J.? gerinančios. Ansambį ir jo vadovybę į- žodžius, norėdami p&siro-
St. Briedžio paskaita apie sukakti, 0 jo - nesantaikos priežasčių ap-, geidžiančius atvirlaiškius. dyti, kad iie amerikonai,
auksą, jo atsiradimą, ieško- nimo . tarti. • cievelando II-sios A- moka angliste

Šie žodžiai 
mūsų mažoje

labai

j imą, vertę ir tt. Kituose su 
slinkimuose ji bus tęsiama, 
bus kalbama apie valiutą, 
dolerio vertę ir kt.

Narių buvo pageidauta, 
kad vasaros metu būtų su
rengta išvyka į kurio nors 
nario sodvbą.

J. V.

Atsiminkime margučių 

banketą

Lietuvių Darbininkų D- 
jos kuopa kasmet rengia 
margučių banktetą. Šiemet 
jis bus šį šeštadienį, balan
džio 20 d. 7 vai. vak. Bručo

angliškai kalbėti, bet
Susirinkusieji priėjo vie-j pylinkės valdybos paskelbtą kai jiems tenka su ameriko 

Sveikiname juos ta pro^a ningų nuomonę, kad ypa- Čiurlionio Ansamblį provo-. nu susitikti, prašo daugiau 
ir lenkiame galvas prieš tingai šiais Laisvės Kovos kuojantį pareiškimą. j mokantį: ’’Eik, paklausk,
juos už ju dideli pasiaukoji-j Metais Lietuvos nepriklau-i Čiurlionio Ansamblis 1940 ko tas žmogus nori, aš gerai 
ma ir atliktus darbus Lietu- , somybės atstatymui ir lietu- metais įsisteigė Lietuvos sos- nesuprantu“.
vai ir visiems sutiktiems Be-i vybės išlaikymui yra reika-i tinėje Vilniuje puoselėti Seniai man vos atvvkuc 
tuviams. ! lingas visų lietuvių tautinis! tautiniam ir liaudies menui, j šį tolima, visiškai svetimą

... ...... ! solidarumas, tarpusavio to-
Aleksas atvyko į sį kraštą' jerancjja jr vienybė. Deja, 

prieš daugeli_ metų, dar ne-, pastarųjų metų tarpusavio 
tuiėdamas nė dešimties me-. ginčai šmeižtų forma prasi- 
tų. Teko jam dirbti Įvairius ( veržė net į kaikurią spaudą, 
darbus ir pergyventi Jvai_ Jje yra ir toliau skleidžiami 
rlus„ laikus, bet us nuo pat pasirašytų laiškų ir net ano- 
mazens buvo labai aktyvus otv,<u;5Vi« n<»r.i_
įvairiose lietuviškose

savo dama ir giesme tautos kraštą, viena moteris, atėju 
dvasiai kelti ir skatinti ryž- si į svečius, maišė savo kal
tui kovoti už tėvynės laisvę, bą angliškais žodžiais ir, kai 

Bolševikų ir nacių teroro ji pasakė ’užeisiu į store 
metais persekiojamas, čiur- milko nusipirkti“, aš iai pa- 
lionio Ansamblis neatsisakė stebėjau, kodėl ne i ”krau-

gijose, ir lietuviški reikalaiiam visuomet huvo nirmoie'

5 niminių atvirlaiškių pagal- pare«os' Tuo tUvę V”0 n,Usipirk!.i',7 Ji
drau- ba * H labiau, būdamas laisvame man piktai atšovė: As ne

! krašte ir jausdamas Cleve- vakar atvažiavau!“ 
Susirinkusieji nutarė, kadj lando lietuvių visuomenės! Riti, gal net daugumas.

gardžių valgių ir gėrimų. 
Visiems bus linksma. Visi 
tie malonumai tik už $6.

Savo parengimų pelną 
kuopa panaudoja geriems 
visuomeniniams reikalams. 
Dabar jis skiriamas Dariaus 
ir Girėno sukakties paminė
jimui.

Visi kviečiami dalyvauti.
Rengėjai

R. Žiugžda išvyko

Balandžio 11 d. Į Lietuvą 
laivu išplaukė Robertas 
ir Ona Žiugždos. R. Žiugžda 
čia 3 metus išbuvo sovietų 
laikraščių (oficialiai Mos- 
cow News) atstovu. Laisvie- 
čiai jiems surengė išleistu
ves.

duos keletos asmenų aklei-! tUS- jej už toki apsileidimą 
džiamai skaldančiai veiklai. I galima atleisti tiems, kurie 

Ansamblis visuomet lai-' neskaito lietuviškų laikras- 
kėsi ir laikosi tautinio soli-1 čių, knygų, tai kitiems — 

. . . . . . darumo ir visuomeninės • tikrai ne! O juk daug kas ir
Susirinkimas vieningai pa- drausmės, išeinančios iš mū- i tų, kurie skaito lietuvišką 

, sisakė prieš šmeižtų auto- gų aukščiausios vadovybės, i spaudą, dalyvauja lietuvių 
Kuriantis Lietuvai, jis r’us bei išsišokimų organi- Sportininkų išvykos į o-' organizacijose, nevengia Be

rinko pinigus ir pardavinė- zatonus. kūnų keliama ne- kupUotą Lietuvą, tiek Ryto'tuviu kalbos darkyti. Ypač

iš Lietuvos, ir. kaip anks- slPeĮnĮusl Čiurlionio An- 
čiau atvykęs į šį kraštą, bu- irJ° yadov4» skaldo
vo savotiškas ju globėjas, Cievelando lietuvių visuo- 
organizatorius bei išvažia- menV’
vimų rėmėjas.

io bonus Lietuvos reikalam, santaika 
Taip pat daug laiko kasmet Sėtuvių 
pašventė lietuvybės išlaiky- priešui, 
mui.

ROCKFORD, ILL.

Pagerbkime mirusį Balfo

reikalų ved. kun. L Jankų

Balfo skyrius. įvertinda
mas velionio darbą šalpos 
srityje, balandžio 21 d. ren
gia jo pagerbimą. 11 vai. 
bus pamaldos Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, o 2 vai. 
popiet Lietuvių klubo ma
žojoj salėj — susirinkimas, 
kuriame apie velionio kun. 
L. Jankaus veiklą kalbės iš 
Chicagos atvykęs Alb. Dzir- 
vonas, Balfo centro sekreto
rius. ir Rask-Raškauskas pa
rodys Lietuvoj pagamintą 
filmą.

Balfo valdyba kviečia vi
sus rockfordiečius kuo gau
siau dalyvauti.

Perkūns

PIRMOJO PASAULINIO

KARO VETERANAI

Pirmajame pasauliniame 
kare dalyvavo 4,744,000J, 
A.V. karių, iš jų žuvo 116. 
060. šiandien, 51 metai po 
to karo, dar gyvų veteranų 
yra apie 1.8 mil. Iš jų apie 
102,000 yra invalidų, kurie 
kasmet gauna apie 154 mil. 
dolerių, o 851,000 gauna 
892 mil. dol. pensijos.

Antrajam pasauliniam ka 
rui praūžus, suradęs giminių, 
Vokietijoje, atsikvietė juos į 
pas save ir visuomet buvo i 
nuoširdus naujuių ateivių ] 
rėmėjas. Pas jį visuomet ga
lima buvo matyti svečiuo
jantis naujųjų ateivių, o taip 
pat ir jį ju tarpe. Jo nuošir-’ 
durnas užsitarnavo visų pa-Į 
garbą ir meilę jam.

šeima sukūrė su Verute, 
atvykusia jauna gražia mer-

tik pasitarnauja 
tautos bendram

Susirinkimo įgalioti:

Henriku Brazaitis 

Antanu Butkus 

Juozu Darnusis 

Danielius Degesys 

Viktoru Palūnu

PAREIŠKIMAS

Cievelando lietuvių visuo
menininkų grupės paskatin-

Babicko Ansamblyje daly-į dėl to peiktini tie,, kurie už-
vavimo klausime Čiurlionio 

' Ansamblis griežtai laikosi 
i mūsų veiksnių Cievelando 
nutarimų ir Washingtono 
politinės konferencijos iš
vadų.

ima vadovaujančias vietas 
organizacijose, bet nesisten
gia vengti ’’makaroniškos“ 
kalbos. O kiti jau net ir vi
sai nebenori lieuviškai kal
bėti, nors skelbiasi, kad dir-

Ansamblis, kaip organi- bą lietuvišką darbą...
zacija, tais klausimais sau- 
vališku žygių nedaro ir ne-

Kaip gaila, kad pamiršta
ma seniai žinomas dalykas:

darys. Taip pat ir kitoms ne-j ištižėliu niekas nemėgsta ir j

saite ruo Panevėžio, ir siltas> LT M Čiurlionio An 
lietuviška šeima yra didelis į gamblis nutarė viešai pa- 
lietuvybės ramstis abiejų, reikšti savo nuomonę apie 
gražaus sugyvenimo, kerosi £ ą liečiančius, iš sporti- 
širdies ir meilės dėka. Netu- njnkų kelionės į okupuotą 
rėdami savo vaikų, iie ir to-. Lietuvą išplaučiančius, įvy- 
liau rėmė savo gimines Lie-1 kįug.
tuvoje, o taip pat ir visus 
lietuvius šiame krašte, ypa
tingai jaunimo organizaci
jas, ir dažnai matome juos 
jaunimo organizacijų pa
rengimuose Worcesterv ar 
kur nors kitur, jau nekalbant 
apie ju darbus lietuviškose 
vietinėse organizacijose, ku
riu yra nuoširdūs rėmėjai ir 
aktyvūs darbininkai.

Linkime Aleksui ir Veru
tei d*r dau^ gražiu dieru, 
nepavarsti ir tob’au būti to
kiems pat nuoširdiems Ke-

Nužudyto kun. dr. Martino Kin
go žmona.

Dr. David Krech, psichologijos 
profesorius, vienam senato po-

kompetetingoms organizaci-j nevertina. Suamerikonėti komitečhri, J*rK». na”j*
joms ar asmenims i savo vi-į suspėsim. Lietuviais esame 
daus tvarkos reikalus kištis: mes gimę, lietuviais stenki- 
neleis. Bet visais būdais iri mės ir mirti. Pasilaikykime.
priemonėmis prisidės išlai-jkiek galime, ką atsivežėme kontroliuoti žmogaus protinį 
kyti vienybei ir su pa-' brangiausio — kalbą, pa- jėtfumą. 
garba ir meile savo tautai'
ir tėvynei sieks savo užsi
brėžtų tikslų.

L.T. M. Čiurlionio 

Ansamblio Taryba
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technikos mokslo keliančias do* 
ros klausimus, pareiškė, kad po 
5-10 metu mokslas bus pajėgas

Floridos Lietuvių kalba
Išprusęs žmogus, kalbė- kartos lietuviai. Jų daugu- 

damas kuria nors kalba,| mos kalba yra angliškai lie- 
vengia į ją maišyti kitų kai-! tuviška ar atvirkščiai — nei 
bų žodžius. Maišymas kitos lietuviška, nei angliška kai-i
kalbos žodžių liudija to 
žmogaus neišmanymą, nu
tautėjimą ir apsileidimą.

Būdamas Floridoje, prisi
klausiau, kaip kalba ten 
pastoviai apsigyvenę ar tik

tuvSku reikalu jr jaunimo; įįvažiavę atostogauti lietu- 
rėmpiams. Dar daug ilgų ir vjai, todėl noriu apie tai pa-
gražių metų!

S.

Mūsų gyvenimas 
bet mes jį dar labiau 
trumpiname
laiko Švaistymo.

O. Swett Marden

rašyti.
Daugelis naujųjų ateivių, 

vadinamųjų dipukų, norė-

ba. tiktai kažkoks abiejų 
kalbų mišinys. Rodos, rašy
tojas kan. Juozas Tumas 
kadaise tokia kalbą pavadi
no makaroniška. Štai keli 
pašnekesiuos? nugirsti saki
niai:

Gut momink, kaip misis 
fylini?

Einu į marketą šapint. 
Džiovas sudemedžiojo sta-

dami parodyti savo mokslin- lą.
gumą, į savo kalbą kišai Rufas lykina, repėrinau,
tarptautinių žodžių ten, kur 
be jų galima visiškai leng- 

I vai apsieiti. Floridoje jų ne- 
į daug. čia daugiausia atva-
žiuoja apsigyventi senosios

pentmau.
Aš nelaikinu to noizerio. 
Dar dišės n e vaši n tos. 
KiČino floras dortinas. 
Siūtą reikia klynyt.

JAV pirmosios kavalerijos brigados kariai trankia į 
Khe Sanh stovyklą, karią jie jau spėjo išlaisvinti iš 

priešo apsupimo.



Nr. 16, 1968 m. balandžio 17Poslapis ketvirta^

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

REŽ. ANTANAS SUTKUS 

MIRĖ

vo vienas ių nepriklauso
mos Lietuvos teatro kūrėjų, 
kurių darbo vaisiais iki šios

Mus pasiekė vėl liūdna dien«s. tietioPniai al',ne! 
žinia, kad š. m. balandžio •>' okupuotos Lie-]
5 diena Kaune mirė ir vienas
Įžymiausiųjų Lietuvos dra
mos teatro kūrėjų, aktorių 
ir režisierių — Antanas 
Sutkus. Taigi senoji mūsų 
teatralų karta, amžiaus nai
kinama. vis greitėjančiu 
tempu tirpsta tarytum snie
gas. palikdama mus tik sa
vo kūrybinių darbų atsimi
nimus.

Antanas Sutkus gimęs 
1892 m. sausio 26 d. Šalny- 
nės viensėdv. Paežerių vai., 
Šakių apskr. Vaidybos me
ną jis pamėgo dar mokyda
masis Kauno gimnazijoje, o 
vėliau, išvykęs mokslo siek
ti Rusijon, studijavo F. Ko- 
misarževskio vadovaujamoj; 
dramos mokykloj ir vaidino 
šio teatro spektakliuose. 
Maskvos teatruose jis ruošė
si ir režisieriaus darbui, bet■ 
vis nenutoldamas ir nuo lie
tuviškosios visuomenės rei
kalų ir rūpesčių.

1918 metais grižęs Lietu
von, jis Kaune suorganizavo 
Tautos Teatrą, veikė Įsijun
gęs i Meno Kūrėjų draugiją. 
Įsteigė dramos studiją, ruošė 
profesionalus aktorius, išug- 
dydamas visą jų kaitą. Ilgus 
metus darbuodamasis Vals
tybiniame dramos teatre.

tuvos teatras.
Antano Sutkaus mirties!

pranešimą ir apie ji žodi j 
Tiesoj pasirašė tik "Grupė) 
draugu“. — be pavardžių... I

DU LAIŠKAI IŠ 

LIETUVOS

Kartais čia nugirstam, 
kad dabar Lietuvoje žmonė

KELEIVIS, SO. BOSTON

šitaip siautė vandalai Chicagos vakarinėje daly, ryšium su kun. drš M. King nužudymu Memphis.

Nūdienės Lietuvos mokytojai
daugiau laisvės.tiem

štai neseniai
atėjusių dviejų 
traukos, kurios

ii
iš Lietuvos 
laiškų iš- į 
rodo, kad i

oja
kalba. Bušuose daugumas 
konduktorių kalbėjo rusiš
kai. bet rodė. kad supranta

ten dar nesaugu sakyti, ką 
mąstai. O nemažai laiškų' 
bolševikų tikrintojai sulai-1; 
ko. Jau pokarinėje Lietuvo-' 
je mokslą išėjęs jaunas vy
ras rašo savo giminei Ame 
rikoje:

1. "Mano laiškai Jum: 
gal neįdomūs, nes gyveni 
mas išmokė mane nepatikę-. j,, 
ti popieriui savo minčių, ’ 
jausmų, samprotavimu, o 
rašyti arba kalbėti apie nie
ką man nelabai sekasi.

Mus visus gyvenimas la- 
1 bai lepino, o mūsų tėvai pa
tyrė žymiai mažiau džiaugs
mo ir laimės, nei jie to nusi-

tinio vienuolikos metų 
mokslo. Pereitais metais tik 
23'« baigusiųjų aštuonme
tes mokyklas toliau nesimo
kė. Esama ir nuotrupų iš aš
tuonmečiu mokvklu. Tokiu— V fc v
daugiau pasitaiko Eišiškių, j 
Skuodo. Širvintų, Vilniaus ii 
Trakų mokyklose.

Ką dovanoti?

Lietuvos nepriklausomy- deniop buvo sovietinės san- 
bės metais visose mokyklose tvarkos kūrėjų sušauktas 
darbavosi per 10 tūkstančių Kaune, sporto rūmuose, mo- 
mokytojų. Jie buvo susi- kytojų suvažiavimas. Čia 
skirstę Į tris pasaulėžiūrines buvo stengtasi jiems Įrodyti

__ Taip, ju buvo ir gimi- grupes: demokratų, katali- bolševizmo pranašumas, jo
kų ir tautininkų. Kiekviena išganingumas žmonijai ir 
grupė turėjo savo laikrašti. Stalino išmintingumas, bet 
Mokytojai rinkdavosi kas- po visu karštų kalbų suva- 
met. 1940 m. Įsibrovus Į Lie- žiavusi mokytojija liko ne- 
tuvą raudonajai armijai ir paveikiama — suvažiavimą 

i apie džia-i ir primetus sovietinę vidaus-uždarant, visi sustojo, irpa- 
sueiti ir su! santvarką, tų pačių metų ru- sigirdo ryžtingai ir galingai 

giedamas himnas— Lietu
va, tėvyne mūsų... Prezidiu
me sėdėję bolševizmo 

y diniai sumišo
esą išėję tam tikrą aukštąjį tai sėdo ir nebeišmanė, ką

' ir lietuviškai
— Ar teko susitikti su jau-

nimu?

Kaip ten bebūtų ir nepai
sant iškraipytos programos,, 
pasuktos bolševizmo reika
lui ir naudai, vis dėlto švie
timo srityje padarytas šuo
lis. Tai ir nenuostabu, nes 
nuo tų metų, kada Lietuvos 
pogrindyje veikė skulpto
riaus Rimšos Įamžinta mo
kykla, Lietuvos žmonės vi
sada troško ir siekė mokslo, 
o nepriklausomybės laikais 
i mokslo šviesą jau visi ver
žėsi dideliais žingsniais. Tai 
dabar tik tęsiama tai, kas 
nepriklausomybės metu bu
vo plačiu mastu pradėta, su
organizuota ir Įsiūbuota. 
Čia joks komunistų partijos 
nuopelnas, nors suvažiavi
me ir labai prikišamai buvo 
stengiamasi girtis, kad, esą. 
tik partijos dėka buvo Įgy
vendintas visuotinis moks
las. kad dabar jau visi savo
vaikus leidžia mokytis. Tai! 
tik normali pažanga, kuri į 
būtų buvusi dar didesnė., 
jei Lietuva būtų nepraradu
si savo laisvę, nes tada dar 
ir mokslo lygis būtų aukštes
nis, nes mokyklų programos 
nebūtų perkrautos komunis
tinio katekizmo nieko su tik
ru mokslu bendro neturin- 
čiais poteriais.. Gi Europoje 

- tai rtojo,| ^.a kur visuotinis
pradžios mokslas jau Įgy-. 
vendintas beveik du šimj- •

nių tarpe. Mačiausi ir su stu
dentais. Jie kalbėjo grynai 
lietuviškai. Jie daugiausiai 
teiravosi, ką dirbu, ką mo
kaus, kiek uždirbu, ar turiu 
mašiną, teiravosi 

tt. Teko
mokslo asmenimis — muzi-l
kais, menininkais, 
l iais ir medikais.

— Kaip jaunimas žiūri i 
?

. . ..... pelne. Ir dabar mes. vaikai,
kultame ligi mirties pergy-j galėdami, stengiamės 

jiems atlyginti tą skriauda 
ir suteikti jiems kuo daugiau 
giedrių valandų.

Jūsų dovanėlės (siuntiny-1
.............. je) suteikė jiems taip pat

nas pagrindinių steigėjų iri daug džiaugsmo, ypač man 
pirmojo Lietuvoje satyros malonu buvo matyti toki 

linksmą tėtę, ir aš dar kar
ta Jums už tai iš širdies dė-

veno visus režimus ir Lietu
vos okupacijas, jis čia Įsiam
žino, kaip viena kūrvbin-į 
giausių asmenybių.

Antanas Sutkus buvo vie- f

teatro Vilkolakio, kuriam 
jis visą laiką (1919-1925) ir 
vadovavo, pastatydamas čia kojų 
eilę satvrinių veikalų, pla-' 
kančių to meto visuomenės 
ar politinės vadovybės ydas, 
sukėlusių didžiulį publikos; 
susidomėjimą.

Pastoviai darbuodamasis:

inžinie- i

gyvenimą .
— Vakarais jaunimas lan

ko restoranus, kur gali pa
šokti. Nėra bai-ų, tik restora
nai. Ten groja visokio tipo 
muzika. Buvo nustebinti, 
kad aš kalbėjau lietuviškai, 
užtai priėmė mane nuošir
džiai. Jie visi nori turėti ge
resnius namus, automobi
lius, duoti aukštesni mokslą 
vaikams. Sovietų valdžia su
daro didelių sunkumų lietu
viams. Sunku tautiškai pasi- 

• reikšti kultūrinėje veikloje. 
Reikia Maskvai atiduoti

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je gante gauti sias tinkamas 
kn\gas:

Tundra Talės, Manyland 
Books leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba a- 
pie gyvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

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

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

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.03.

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

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas. M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius), 

į 209 psi., kaina $4.95.
’lhe Ordeal of Assad Pa- 

sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl», 
kaina $2.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kair.a $7.

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

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J. B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais viii eliais 
$.4.00. minkštais $3.00,

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- oarašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.50.

sam-i

ikimokyklinio auklėjimo daryti. Dėl to kitų metų bir- 
mokslą. ir tik "žymi dalis“; želio mėnesi žmonių me- 
esą Įgiję atitinkamą viduti- džioklės metu beveik vienas meciaL 
nj išsilavinimą. Apie liku- trečdalis visų mokytojų bu
stus tokius pedagogus sako :j vo suimta ir išvežta Sibiro 
"Deja, i musų ikimokykli-
nes Įstaigas vis dar ateina

vergijon.

dirbti auklėmis moterys, ne-i Prieš k ierius metus bu- 
turinčios elementariausiu vo šusa’j. a- antras mokyto- 
žinių apie vaikų auklėjimą? JŲ suvažiavimas, palyginti, 
Jei būtų padidinti atlygini-! buvo kukius. Jame jau apsi- 
mai. reikia manyti, susida-' e^a be La tuvos himno, nes 
rytų galimybės pasirinkti ge-1 G^i jau buvo pakankamai i- 
resnius šeimininkių kadrus.“; baugi :...

Neskaitant nedaugelio iš- a- ....... ,- -- . , -ii Siu metu kovo men. pa-imcių miestuose, vaiku dar- k v •- , *• .. baigme ta p pat Kaune ir—n-—- pataluosi duoklę. Spauda ir literatūra 
2. "Jūs sakėt, kad aš ne- turi garbinti rusus. Kiekvie-

atrašau atsakymų Į Jūsų lais- nas meno ansamblis turi pa- Lail šaukt; < trečiasis mokytojų
kus. Iš savo pusės galiu pa-; rodyti pagarbą rusams. FYo- Pa?.n.ciaA, nepntaikintos,j SUVažiavimas. Kas dešimt 
sakvti. kad aš atsakiau i gramos pradžioje sudainuo-1 ne 1?1^nis. °5- Neparupmta mokvtoju turėjo teisę išsi- 
kiekviena Jūsų laišką. Na, ja rusiška daina. i reikalingą auklėjimo bei , •

- Ką galvoj, apie užaieJ m0,kym0 Pne™°niy< gera: važiavima IA vi?0 
ant ma-. nio lietuvius? I metodines litera- (ia,.buojasi 32 tūks.

-Vieni mano. kad esą-i tur0?: Dauguma vadovėlių- tančiai mokvt0Jjų Tuo bū.
nutautėję, turim daugi \?rsl ls ,u'r ‘a'bfJr Jle([u suvažiaviman atvvko 

tikra, netinka vadovautis!ka:p

i želiams 
parinktos

esančios 
atsitiktinės, tai į toje pac.b je vietoje buvo su-

i

Kaune, jis vra surežisavęs ir.............. . . _ T _
keletą veikalų Klaipėdos te-i 0 ^ei nePa:?iekė Jūsų, tai 
atre, visur būdamas ištiki-! Prasau neįurtauti 
mas savo studijų metu Įsisa- n^_ . .
vintiems teatrinio darbo ir! . . una nartais
jo krypties principams rei- kai ^pasiekia adresato. Į pinigų. Bet visi nori artimes- 
kalaudamas" apskaičiuoto į kaiP ka(l ?*\itiko su visais' nių ryšių. Žurnalistai norėtų 
tikslumo "eros tarenos h? laiska5S’ aunuos vežė per j daugiau informacijų apie 
taisvklingos lietuviu kalbo* Į AtJanta Danus lr Girėnas. ! lietuvių kultūrinę veiklą as- 

Antanas Sutkus buvo ir T\esa’ būt Įdo-, meniniais keliais, kviečia at-
.urim.-nicP-o+rv i žinot, jeiis tarybinės, silankvti, atvežti knvgu,,.. .. ...

'palai-i spaudos kartais neskaitėt,; spaud'os, daugiau parodyti 1"rg“1.'seI
kyti discipliną, o kuri laiką ka(1 sl.u? metu sl,e.<’u na.reūs! mū5^ vakarietišką gyveni- 
vra buvęs ir radiofono di-, hetuMai \ia palaidoti San-tmą.

cių kaliuose. Juos ten palai-

geras teatrų 
rius. sugebėjęs teatre

rektorium.
Iš žymesniųjų jo išugdytų 

aktorių, vėliau sudariusių 
vyresniosios kartos valst. 
teatro dramos branduolį, j 
galima būtų paminėti J. Si-' 
pari, K. JuršĮ, N. Vosyliūtę, 
P. Pinkauskaitę ir eilę kitų, 
jau kiek jaunesnių.

Jis yra pastatęs tokius ka
daise populiarius veikalus, 
kaip K. Inčiūros "Vincą Ku
dirką“, Dickenso "Kalėdų 
giesme“, Fodoro "Brandos

dojo po to, kai atrado Medi 
cinos Instituto rūmuose 
(Kaune), kur jie buvo karo 
metu paslėpti.“

Vilniuje daugiau kalba 

rusiškai

me

Vaikų darželių vargai

Lietuvos mokytojams lei
džiamame laikraštyje (T. 
.Mokytojas, kovo 20) nuro
dyta ištisa eilė nesutvarky-

J a- i «Uvadovautis; dau(riau
auklėtojams, bandantiems; , i» , -•
mokvti vaiku- lietuviškai i , , . . .
kaltreti. Ir pedagogmese mo-i . ■ ■■ , -, ,, i • : nu hitu > vietijos tautiniukvklose, kurios turėtu reng-’ J
ti auklėtojus vaiku darže-

monių: Dalis metodikų.
! vadovėlių. — mažos apim
ties, pasenę, o nauju nesu
laukiame... Vėlesnės laidos 
ikimokyklinės pedagogikos 
vadovėlių rusų kalba stoko
ja net pedagoginių mokyk
lų dėstytojai...“

Atseit. Rusija — vienin

kitų
teritorijų įvairūs švietimo 
pareigūnai, tarp kurių, nebu
vo pamil sta pakviesti ir Ka- 
raliaučiaus srities (Kalinin
grado) atstovas, — atvyko, 
žinoma, rusė.

Suvažiavime ilgus prane
šimus padarė A. Sniečkus ir 
vadinamasis švietimo mi
nistras M. Gedvilas. ŠĮ kar
tą jų pranešimai, palygina-

O štai suvažiavusių moky-; 
tojų sudėtis.

Suvažiavime dalyvavo! 
2419 mokytojų moterų, ku-i 
rios sudarė 67.2' ) visų su-į 
važiavimo dalyvių. Vidurį- j 
nių mokyklų mokytojų su-' 
važiavime būta 1100, aš
tuonmečių mokyklų—570 ir 

Į pradinių — 317: vidurinių j 
mokvklu 381 direktorius, aš- 
tuonmečių — 237 bei 140 jų 
pavaduotojų ir kt.

Mokytojų amžius iki 30 
metų — 539 atstovai, iki 40 
metų— 1873, iki 50 metų— 
900 ir vyresnių 288 atstovai.

Komunistų partijos narių 
buvo 1968. arba 54.6') visų 
suvažiavusių, komsomol o— 
290 ir nepartinių — 1352.

Šiuo metu visose šiandie
ninės Lietuvos mokyklose 
dirba 7.057 komunistai ir 
per 8,000 komjaunuolių...

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos I
4

tų dalykų vaikų darželių rei-j švietėjams, ir tas pats apte- 
kaluose. Moterys ne tiktai 
mieste, bet ir kaime dabar 
dirba daugiausia toli nuo 
namu. Daugumas jų neturi

telis šviesos šaltinis Lietuvos ma'- buvo saikingi, be jokio 
užpuldinėjimo užsienio Iie-

męs.

Tėvynė balandžio 5 d. iš
spausdino pasikalbėjimą su
jaunu inžinierium Algiu1 kur palikti vaikus ir neturi. 
Kazlausku, kuris neseniai kas juos prižiūrėtų. Todėl 

atestatą“. Schillerio ’’Wil- lankėsi Lietuvoje. Inž. A. i vaikų darželių reikalingu- 
helm Tell“. Pastaraisiais Kazlauskas inžinerijos mok-j mas labai aštrus, 
metais dar pastatė keletą! slą ėjo Australijoje, kur jo! šiuo metu Lietuvoje jau 
lietuviškų ir tarybinių pje- tėvai atsidūrė po Antrojo esą Įsteigta 590 ikimokykli- 
sių, buvo apdovanotas nusi- pasaulinio karo. Jis Vilnių-1 nių Įstaigų — vaikų darže- 
pelniusio meno veikėjo var- je išbuvo 11 dienų. 1 lių, ir juose esą 50,714 glo-
du ir išėjo Į pensiją. Dalį to pasikalbėjimo čia bojamų vaikų, bet "patal

pinti i darželius visus norin-

(ELTA)

Rado 7,000 metų senumo 

gyvenvietę

Lietuvos archeologai Šven
tosios upės pelkėse, netoli

tuviu. 
buvo
kištas šiauiės Vietnamo 
bombardavimas ir imperia
lizmas. Lietuvos komunistų 
partija atitinkamu atsišau
kimu taip pat kreipėsi i su
važiavusius. Visiems jiems

bet JAV vistiek ne
pamirštos, joms pri-

Iš suvažiavusių 1723 yra 
baigę aukštąjį mokslą, 696 
aukštojo mokslo nebaigę ir 
1173 baigę specialųjį vidu
rinį mokslą.

Pedagoginio darbo stažas: 
iki 5 metų — 270 atstovų, i- 
ki 10 m. — 534, iki 25 m.— 
2498 ir per 25 m. — 298. 
Taigi didžioji mokytojų da
lis (bent šių atstovų) yra jau 
nebe naujokai,

Suvažiavusių tautinis vei
das : lietuvių — 3067. rusų 
—252, lenkų — 113, gudų 
—78. ukrainiečių — 31 ir 
kitų —»59.

f

Suvažiavime buvo 660 
sovietų delegatų, 184 nusi
pelnę mokytojai. 488 ordi- 
nuoti, 943 gavę medalius, 
be to, dar ir kitais įvairiais

Derliaus vainikas, J. Mi-
kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

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

Gyvulių ūkis, George Or- 
\vel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą j audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75,

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės, J 56 psk, kaina kie
tais viršeliais $2.50, .

Teatro klausimais jis yra spausdiname: 
rašęs spaudoje nemaža — Ar Vilnius sudaro lic- 
straipsnių. o prieš mirtį pa- tuviško miesto išvaizdą? 
liko parašęs savo teatrinius; — Vilniuje išbuvau 11 
atsiminimus. dienų. Gatvėse girdėjau

Rež. Antanas Sutkus bu- daugiausiai rusišką kalbą.

eius dar nėra galimybės — 
gana didelės laukiančiųjų 
eilės“.

Darželiuose dirba 4107 
jiedagogai. Iš jų da,’ tik 198

PALENGViNK'TE MOŠŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume. jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys. be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant,

, rūpi mokytojų bei besimo 
Palangos, atkasė.20 žmonių: kančių užkariavimas ir jų 
gyvenvietes, ktąios, s|»ėja-Į klusnumas partijai. Tarp at-
ma, bus iš neolito amžiaus,, vykusių svečių kalbėjo ir pavadinimais apdovanoti 
5.000 metų pi ;eš Kristų. I Maskvos švietimo darbo va-i m .

Rasta gerai tarp molio 1Ovai ' Tai toks nūdlenės Lletu*
sluoksnių išsilaikiusių kerą-' ’ į vos mokytojijos veidas. Su- .
minių, namų apyvokos daik- Iš pranešimų paaiškėjo,! važiavimo svečiai buvo visi mažiau bebus tokių, ku
tų. gintarinių- papuošalų, kad aštuonerių metų visuoti- iš kiti a-—1 < . ......... . —.
medinių drožinių, žvejybos nis mokslas jau veik Įgyven- nistai.

kitur atvykę seni komu- riem* reikės siųsti primini
mus.

Įrankių, audinių gabalų. dintas ir jau siekiama visuo-' J. Vlks. Keleivio adra-ia

i
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Po SI: J. Simokat. Dor- Mass., Ma’kun. Maspeth. N. 
ehester, Mass., A. Miliaus- Y., Passiel, Houuiam, Wa- 
kas, Wilker Barre, Pa., VV. shingtor., Matukuias,
Pundis. Binghampton, N.Y., VValesley, \V. Zevis.
J. VValaitis, Detroit. Mich., Easthampto. . .Mass., J.

Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tėvu

Naikini su tėvu aukojo

ifK
4

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Deltuva, Providence, R. I.. 
P. Žilinskas, Paramour.t, 
Calif., šturmą. Toronto, Ca- 
nada. A. Keršis, Toronto,

Silks. Nev, Britain,, Conn., 
S. Jaremskis. Port Evvan, N. 
Y., A. Cross. tVco'Ctovzn, N.
J., S. Bau i Yonkers, N.'

Canada, Z. Martinaitytė, So. Y., D. Rui-u. ( inton, Ind.t, 
Boston, Mass., Jakavonis.i B. Gurskis. hk-a-:o, IR., A. 
Bristo!. Conn., Šukys. Lux-į Bugai’iškis. 'amilton, Ont., 
enburg, Charaška. Brook- E. Baranauskas. Detroit. 
lyn, N.Y., P. Deveikis, Det-
įcit, Mich., Klemas, Chica
go. Ilk, Ragauskas, Aurora,
Ilk, K. Reder, Toronto, Ca
nada, A. Vencius, Sutton,

, J. Jakštys,, St. Pe- 
tersburg, FN„ J. Strumskis. 
Brockton. Mass., Z. Danile
vičius, Suf’.' ; Ont., V. 
Binkauską-. Amsterdam, N. 
Y., E. Ma Sius, VVrentam, 
Mass.. I. Baranauskas. 
Bronx. N.Y. P. Trejeris,

ST. CATHARINES, ONT.

Nepadarė kaip reikėjo

Viso laisvojo pasaulio lie
tuviai buvo laginami kuo iš
kilmingiau minėti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
50 metų sukakti. Ir St. Pa
talines Lietuvių Bendruo
menes vaidyba tam uoliai 
ruošėsi. -Ji. norėdama geriau 
apjungti visus lietuvius ir 
juos laoiau paskatinti daly- 
.auii tame minėjime, sudarė 
iš'esamų oi ganizacijų speci
alų komitetą, kurio bendra
me posėdy buvo nustatyta 
minėjimo tvarka ir pasi
skirstyta pareigomis.

Kaikurie nariai savo pa
reigas ėjo be priekaištų, o 
kiti prasilenkė su komiteto 
nutarimais ir nevykusiai pa
vestą darbą atliko. Kaikam 
rūpėjo daugiau parapijos

ar tu kalbėjai

riaušės aprimo. Tačiau 
' per keturias dienas ir nak
tis išplėšta daug krautuvių!
ir sukelta daug gaisrų, iš- Hill> X.Y.. S. Radzevičius, 
daužyta tūkstančiai langų.! Peabcdv AIas, g witkaU5_ 
Riaušių buvo ir kitur: Balti-: kas._ gc’otia> \- Y.. A Duoba.

Grand Raimis, Mich.. *. .. , - • ‘ vadovo pagerbimas, nei viMatukams. ( anfieid, Ont., .......t: .,,..,.
M. Tatarūnas. Lavvrence,,
Mass., J. Ka-,er. Richmond!

— Gal prasidės revoliu
,9

\ — Maik,
. .poterius?

C' — O kodėl aš turėčiau 
- juos kalbėti? i
k — Prezidentas liepė, kad šių kurstytojas Stok lis Kar-1 — Ale jo 

visa Amerika melstųsi už ni- maikel jau- Įiasakė M ashing- demonstracijų nerengia.*■ .._ . . .. I « z • 1 4

morėj, Pittsburghe, Detroi- į 
te, Bostone, Minceapoly, į 
Nashvillėj, Durhame, Mem- 
phise ir visur ta pati "pro
grama“: langų daužymas, 
krautuvių plėšimas ir namų 

į deginimas.
| — O kas btno tas King?i Kontautas Clifton, N. J..

Gazietos vadina jį kunigu. shaltman. Hartford. Conn., 
bet nepasako, kokios vieros.

— Jis buvo baptistų dva
sininkas. Toks yra ir jo tė-:

Monistee. Mk-h., S. šneku- 
tienė, So. Boston, Mass.. K.; 
-Jonikas, Pkiia.. Pa., Ramo-
naitis, VVarrior. Pa., Kalma- 
tavičius, Hamilton. Ont.. J. 
Gi imas, Toronto. Ont.. Ka- 
lašnikov, Hartford. Conn..

su didumu iškelti Lietuvos 
vardą.

Gražu ir malonu buvo ma
tyti. kaip pakilo Lietuvos ir 
Kanados vėliavos prie mies
to rotušės, bet dalyviai vie
nas kitą klausinėjo, kodėl 
nesugiedota himnai. Maž
možis, bet minėtinas — nuo
traukoje vietos laikraščiui 
greta burmistro stovi para-

Phnom Penn„ Kambodijos sostinės, vaizdai. Ten buvo 
siūloma susirinkti JAV ir šiaurės Vietnamo taikos de
rybų reikalu. Bet ta vieta deryboms atpuolė.

jgerių karalių, kuris Mem- 
phis mieste buvo nušautas.

— Jis nebuvo karalius
■- tėve.

* — Tai kodėl gazietos va

cija. ar ne
— Galima tikėtis didžiau-! vas ir toks jaunesnysis bro- 

sios anarchijos, tėve. Riau-jUs.
šių kurstvtoias Stoklis Kar-i *— Ale jo brolis kitoks.

tone: 
skelbė

'Balta Amerika pa- Bet vistiek Amerikai
mums kara. Mes tu-i pranašauja mirti.• i

Chapulis, Sudbury, Ont., A. 
Vilėniškis, Dorchester, L. 
Rudžiūnas. West Roxbury, 
Mass., Padv.ick. East St. 
Louis. IR., S. Miškinis. To-

pijos klebonas, bet nėra L. 
Bendruomenės pirmininko. 1 

Keistai buvo suruoštas ir 
pobūvis Įžymiems kanadie
čiams. spaudos atstovams ir 
kt. Tai padarė du nariai, pu
siau slaptai pasamdę mažą 

1 salę. Buvo ten ir tautodai-

dina ji King?
— King buvo jo pavardė,

tėve. Negrai mėgsta puoštis 
žymių žmonių pavardėmis.

— Ale pasakyk, kodėl ji 
taip garbina? Kai jį laidojo, 
bažnyčios skambino var
pais. storai užsidarė, ir A- 
merikos flagės buvo nuleis
tos iki pusėį stiebo— ir ne 
tik namie, bet ir už jūrių, 
ant visų laivų ir visose Ame
rikos krepastyse, kurių yra 
pristatyta po visą svietą. 
Kodėl jį taip gerbia? Juk 
jis nebuvo Amerikos prezi
dentas, nei generolas, nei ki
toks didvyris.

— Daug kas nesupranta, 
tėve. kodėl visas kraštas bu
vo apvilktas oficialiu gedu
lu.

— O ar tu supranti?
— Suprantu, tėve.
—Nu, tai pasakyk ir man.
— Tėvas žinai, kad pra- 

! eitą vasarą negrai buvo su 
! kėlę didžiausią terorą Ame
rikoje. Miestai buvo degina
mi, plėšiami, gatvėse buvo 
šaudoma. Daug žmonių bu
vo užmušta, daugelis nete
ko savo pastogės, nuostoliai 

Ibuvo milioniniai.
— Jes, Maiki, aš tą žinau.
— Bet ar tėvas žinai, ko

pei taip buvo?
— Negalėčiau pasakyti.
— Aiškios priežasties ne- 

Isimato,. tėve. Valdžia neg
rus glostė, kaip įmanydama. 
Stengėsi pagerinti jų gyveni
mo sąlygas. Skelbė jiems vi
sokių teisių. Tenkino viso
kius jų. reikalavimus. Spau
dė biznierius, kad duotų; 
negrams darbų. Juodi vei
dai pasirodė televizijoje? 
parduotuvėse, ofisuose ir. 

(bankuose. Ir jeigu vis dėlto 
praeitą vasara negrai kėlė 

i riaušes, degino miestus, tai J 
šių!ko būtų galima tikėtis 

metų vasarą, kai dabar 
miausias jų vadas buvo 
šautas?

Į rim atsikirsti. Kova ei 
’ miestų gatvėse“. Ir to gali
ma laukti. Todėl valdžia no
ri parodyti negrams didžiau
sios užuojautos dėl Magin
gos jų vado mirties. Kai jį 
laidojo. visos bažnyčios 
skambino varpais, valstybės 
vėliavos buvo nuleistos iki 
pusės stiebo, tapo uždaryti 

J bankai ir mokyklos. Visa tai 
daroma, norint sumažinti 
negrų neapykantą baltie
siems. Bet ar pasiseks juos 
nuraminti, dar pamatysime.

— Gazietos rašo, Maiki, 
kad velniava jau prasidėjo.

— Ir nereikėjo ilgai lauk
ti, tėve. Kai tik Kingas kri-! 
to nuo nežinomo užmušėjo 
kulkos, Washingtone tą pa
čią dieną negrai pradėjo: 
daužyti langus, plėšti krau-' 
tuves ir deginti namus. Kad; 
ir labai norėdamas, prezi

kuri
taip, kaip į 

ketino

roftto. Ont.. Maksvytis. Chi
cago. Ilk, A. Karaliūnas, 
Chicago, II!.. Juškevičius,: 
VV. Cheshire.. Conn.. P. Gle-; 
neckas. Baltimorė, Md., J. Į 
Krunklys. Brooklyn. N. Y.J 
Yudicki. Nashua. N.H.. V

lės parodėlė, bet ji būtų bu
vusi kul kas gražesnė ir po
būvis įspūdingesnis, jei iš 
anksto būtų paraginti visi 
prisidėti savo turimais daik
tais ir dalyvauti bankete. 
Ten kalbėjusieji lietuviai

VOLVO)
MERCEDES-BENZ

PORSCHE BMW
— Kaip tai?
Kalbėdamas baptistų baž

nyčioj anądien jis pasakė: 
"Amerika, ateina tavo mir
ties diena.“ i

— Nu, tai
Chruščiovas
Ameriką palaidoti.

— Amerika., tėve, turi! 
daug priešų. Daugiau
sia dėl Vietnamo karo.

— O kažin kaip Kingo 
mirtis atsiliepė Vietname?

dentas Johnsonas pašaukė; dėl nėgių vadui

tenai

Vaičėnas. VVaterburv. Conn.,, 
S. Šurkus, San Jose. Calif., Į 
P. Banis. Mi’lir.ocket. Ma..Į 
Brikis,, MilKnocket, Ma.,' 
Alminauskas. Chicago. III..; 
A. Pocius. Rockford. III., M.1 
Tamošauskis.. Maspeth. N. Į 
Y., A. Seliokas, Levviston? 
Ma., M. Sovvick, Uniontovvn.į 
Ohio. Tomkevičius. Montre
al, Canada. A. Stapulionis, 
Dorchester.. Mass.. A. Su- 

Detroit, Mich., J. 
Indelis. No. Andover. Mas?..

nesugebėjo kaip reikiant pa
vaizduoti kitataučiams lie
tuvių tautos padėties.

Nepasirūpinta minėjimą 
surengti didelėje gražioje 
salėje, žodžiu, dėl kaikuriu 
kaltės mūsų didžioji šventė 
nebuvo tokia, kokia turėjo 
ir galėjo būti.

Kor.

VOLVO
Ar Amerikos vaiska 
taip pat jį garbina?

— Amerikos kareiviai te- 
nai negali suprasti, teve, ko-
dėl Amerikoje jis dabar taip j Blumas, Camlaehie, Ont. 
garbinamas. Jie tenai kas- T Tuma? Rosemont Cana 
dien stovi prieš mirti ir kas
dien miršta, bet bažnyčios 
varpais neskambina, mo
kyklos neužsidaro ir Ameri
kos vėliavos nenuleidžia
mos iki pusės stiebo. Tai ko-

reiskiama

da, B. Mudenis, VVorcester. 
Mass., J. švedas. Elizabeth. 
N.J.. Karpa, Dovvnsvievv? 
Ont.. Peseckis. Toronto. On
tario. Alekrievvich. Montre
al. Canada, J. Trusas, Brigh-

, . . _ . ton,. Mass.. Barauskų, Garv.
. pą§alba- klausia jnd Andriukaitis, Hamil-

kaieiviai. . . ; ton. Ont.. Jasiulevieius. Wa-
„ Slt.? biznio, Mauki, lr j terbury, Conn., A. Valuckas, 

as negaliu suprasti. Tu sa- Deti.0-t 1|ich p
kai, kad musų prezidentas; Rockfor(I. nu Balnionis. 
nori toKiu budu nigenus nu- t- ,

— Girdėjau, kad ir Čika-i spakajint, ale ir jis 
goj buvo didelė zavieruka. matyti, kad juodo narodo

— Tenai. tėve. kaip pra- nenuspakajinsi: kuo dau- 
neša laikraščiai, devyni giau ji lagadvsi, tuo daugiau B. Paikios, Wappimr. 
žmonės buvo užmušti, bet jis buntavosis. Ai beč jur Conn.. C. Pangonis. Ėrnest.

kariuomer.ę. 11.600 karei
vių. 4,186 riaušininkai bu
vo areštuoti ir šeši užmušti. 
Per tris dienas buvo sukelta 
600 gaisrų ir sunaikinta 300 
namu.

tokia

Chicago, Iii.. T. Kazla
tui etų \Vaterburv.

au■kas

Aukojo mažiau kaip Si"

kai miestan atėio kariuome- laif.

Canada,, Jauga. Harvard, 
Mass.. N. Raktis, Atlantic 
City, N.J., W. Shlovas, 
Brooklyn. N.Y., V. Dobro
volskis, Fhila., Pa., E. Gim
butienė, Los Angeles, Cal.. 
Valengavich. New Britain, 
Conn., P. Linkus, Edwards- 
burg. Mich., S. Aušrota, La- 
kevie\v. Calif., Vaivada. 
Toronto, Canada, J. Doba, 
Easthampton. N.Y., Dūkštą, 
Chicago, III.. J. Jasinskas, 
Chicago, Ilk, J. Medik, Pa
taline,, N.Y., C. Yuška, 
Montreal. Canada, Kairys. 
Fairfield, Conn., A. Kaupas, 
Brooklyn, N.Y., ir F. Shant, 
Westville. Ilk.

Visiems aukotojams nuo- 
širdiai dėkoja

zy-J
nu-1 Kairėje namas 

koiif »••(«» kini
iš kin io lango pikiadat 

(ir M Kine, kada iam žnmeži
šovė i kun. dr. M.

džio kulk;, m

Pa., A. A i aūis, Montreal. Keleivio administracija

uesiiiejt 
taikė j xa|v;i

kurio

pirksi

pigiau pas

J. Adomonį

TRANS-ATLANTIC MOTORS INC.
HYANNIS, MASS.
Telefonas: 775-4526 

arba SOUTH BOSTONE

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 W. Broadvvay 

Telefonas: 268-8764
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KAZYS BORUTA

Uršulė, velnias Pinčukas ir 
Girdvainis

(Ii "Baltaragio malūno4 
(Tęsinys)

Pasodino vargšę Uršulę j aukso karietą, atsisėdo iš 
dešinės pusės piršlys, iš kairės — jaunikis. Nenustovi 
juodbėriai žirgai, piršlys ir sako:

— Važiuosime užsakų.
Nusigando ir apsidžiaugė Uršulė, nespėjo neišverkti 

mergautinių ašarų. Juodbėriai žirgai kaip slibinai šoko iš 
vietos, sudundėjo žemė, ir jie nulėkė, kaip viesulo pagauti.

Visa laimė, iš tos baimės spėjo Uršulė persižegnoti, 
sužaibavo tada dangus kryžiumi, ir viskas staiga dingo. 
Nei karietos, nei piršlio su jaunikiu. Žiūri nusigandusi 
Uršulė, kad ji Pinčiuko liekno viduryje atsidūrusi ir ligi

Ben. Rutkūnas

DAINA

Myliu vėją, lietų, pūgą----------
Te dangus žaibuoja —- 
siela vėtrų nepabūgo, -r- 
su jomis dainuoja.

Tegu stūgauja, tešoka 
raganos už lango!
Jos išgirs tik mano juoką, 
sidabrinj, žvangų----------

Kas gi būtų, jei krūtinė, 
jei širdis būgštautų? —
Ei, skambėk, daina laukine 
viesulingo sriauto!

Teisės patarimai
Į Mūsų skaitytojas iš Chi
cagos nusiskundžia, kad 
kenkėjai žaloja jo rožes, ir 
prašo patarimo, kaip nuo to

! amaro gintis. Sako:
"Turiu prie namo dido- 

į ką žemės sklypelį ir noriu
* užveisti jį rožėmis, bet mar 
‘ Besiseka. Kiekvienų meti
pavasarį įsiveisia žemėje ne 
paprastai daug kirminių be‘ 

j vabzdžių, ir atsiranda para
zitų lapuose. Visas mani 
dal bas nueina niekais, ne. 
rudeniop rožių jau kaip i; 
neturiu. Patarimais anglį 
kalba negaliu pasinaudo 
ti, nes ne viską suprantu.

"Be to. turiu dar ir kitą 
bėdą, būtent, turiu gražų 
peach medi, kuris neša daug 
vaisių, bet jie nušąla dai 
neprinokę. Ką daryti?“ 

A.A.

Atsakymas: Gaila, kač 
Tamsta nepasakai, kokie tie 
vabalai, kurių taip daug že
mėje atsiranda. Ar nebus tai 
skiuzdės? Jeigu taip, tai ko

ne. Mes abu Jus ir Jūsų šau-i va su jomis sunki, nes jos 
gyvena ir veisiasi po žeme. 
Įsirausią tarp augalo šaknų, 
pridaro tunelių, lizdų ir pri
deda krūvas kiaušinių. Kai 
jos bėgioja žemės paviršiu
je, jas galima naikinti bet 
kokiais nuodais, bet iš liku- 

kitataučių Į siu po žeme kiaušinių tuoj 
išsiperi jaunos skruzdės. Te
nai jas galima pasiekti tik- 

i tai dujomis, kurios parduo- 
į damos miltelių pavidale ir
• vadinasi "Cyanoga?“. Laz
dos galu pridaroma žemėje 
skylių, priberiama miltelių.

r

•e

Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios ši,(o 
adresu:

M. Šveikauskas. Attorney at Law.
Co-operative Bank Plaza
1864 Centre Street
Boston, Ma-s. 02132

i AtsakymasKlausimas
<•

iš sveikinimų Onai Ivaškienei

Turiu šiokią tokią proble- l.Dėl mašinos sutaisymo: 
mą. Tėveliai patarė man tėveliai yra mašinos savinin- 
kreiptis į Tamstą. Gyvena- kai. ir, jei jie pasirašė Vadi
me Ohio. Esu 21 metų, ma- namąji "release“ arba "eo
no gimimo diena vasario venant" — šis reikalas yra 
mėn. 14 d. šių metų sausio užbaigtas.
6 d. sėdėjau automobily
ruošdamasi ji vairuoti. Au

Lietuvos atstovo J. Kejecko

Didžiai Gerbiama Maloni

Prie mano sveikinimų ir 
linkėjimų visa širdimi jun
giasi ir Ponia O. Kejeckie-

pažastų j maurą įsmukusi. Ir kažkas baisiai traukia ją už Į Ponia, 
kojų, visai nugiamzdyti norėdamas. į Jūs šiandiena esate i5kil. "į

Suprato Uršule, uz ko norėjo ją Baltaragis išleisti, ir, mmgai ir užtarnautai Bosto- tai _ pavyzdys JAV
pradėjo šauktis visų šventųjų užtarimo, o ypač švendub-. no lietuvių visuomenės pa- lietuvfįį jaunimui, kaip idi
lės skaisčiausios Panelės, kuri globojo nekaltas mergeles į £el biama. nu auLotis Lietuvai, aktyviai
ir saugojo jų skaistybę. Bet Švendubrė buvo per toli, ar Negalėdamas dalyvauti dalvvaujant kultūriniuose 
ką, kad į jos šauksmą atsiliepė tiktai pragariškas kvatoji- Jūsų pagerbtuvių bankete, pasirodymuose tiek savų 
mas. ir ji savo akimis pamatė patį liūno velnią Pinčiuką, giliai nuoširdžiai Jus svei- tautiečių, tiek

. , , m ... kinu 30 metu šaunios Jūsų tarne- Nieko nebus, - jis sako. - Tn man seniai esi pa- veiMos sukak^ies pr0?a ' 1 j Rajeckai,
žadėta, ir mano būsi. j ...............

- Kaip tavo? - supyko ūda ne juokais Uikuiė >'
stvėrėsi visų savo senos davatkos piįemonių. Ją jjeĮUVjų tautinius šo-

Nors ir grimzdama į liekną, paskutinėmis jėgomis iš- kius su gražiu šokėjų sam
ti aukė iš mauro dešiniąją ranką ir padėjo žegnoti Pinčių- būriu. •
ką. Tas cypdamas ir unksdamas lakstė aplinkui, bet ne- Vien Jūsų pasirodymai Didžiai Gerbiama Ponia, 
atstojo. Pagaliau Uršulė išsikapstė iš liekno, nusiėmė nuo 1939 metais Pasaulinėje pa- '• , ....
kaklo rąžančių su škaplieriais ir pradėjo šveisti jais Pin- rodoje Nevv Yorke ir 1960; Kaistai raųgisaisvei- 
čiuką, kur pakliuvo: per akis., per ragus ir per pasturgalį, bei 1961 metais V»ashing-i 'm ami as šią usųigųn 
Tas raitėsi kaip ant žarijų, lakstė po liekną, kaip akis iš- tone Carter Barron amfi- 
degęs, bet įsismaginusi Uršulė nė žingsnio nuo jo neatsto- teatre, Constitution Hali ir 
jo. Vaikėsi klupdama po pelkes, šventino ražančium ir 3U’
v

Lietuvos Atstovas

Bostono Lietuvių Dramos 

Sambūrio

ir skylės koja užspaudžia
mos. Susijungę su oru, tie 
milteliai pavirsta į dujas.

tomobilis priklauso 
liams. Įdėjus taktą į

2. Del gydymo išlaidų:
tėve-! tėvai vra teisiniai "atsakin-
igni-;gi“ už mažamečių gydymo 

tion“, sunkvežimis, atvažia-1 išlaidas. Todėl, jei tėvai pa- 
vęs iš užpakalio, smarkiai j sii-ašė "release“ dėl gydymo 
trenkė į mūsų automobilį.! išlaidų. — šis reikalas taipo- 
Trumpam laikui aš apsvai
gau. Kai atsipeikėjau, sunk
vežimio vairuotojas, išlipęs

gi via užbaigtas.

3. Dėl tamstos pačios su-
iš savo mašinos, stovėjo prie! žeidimo: nors ieškinys to- 
manęs, kratydamas mane už! kiais atvejais turi būti pra- 
pečių. Jis padėjo man išlip-! dedamas tėvelių vardu (Fa- 
ti ir nuvežė į artimiausią Ii-j ther or Mother and next 
goninę. Tai įvyko ne prie-friend), tačiau gautoji kom- 
mūsų namų. bet prie draugės pensac-ija priklauso pačiam
namų.

Ligoninėj mane apžiūrė
jo, rado, kad viskas tvarkoj 
ir sakė, kad galiu važiuoti 
namo. Paskambinau tėve-

Tačiau arti augalų negalima į atxazia'° 
jų vartoti., nes sudegins šak-’ 
nis.

i

n

mazapieciui. o ne jo tėvams. 
Todėl Tamstos, kaipo maža
metės, pasirašytasis "teka
sė" gali būti atšaukiamas 
(voidable). Mažametis gali 
"nuneigti" savo pasirašytas

n

j

a •

liams, pasakiau, kas atsiti-j sutartis, kol jis dar yra ma- 
ko. ir motina, paėmusi taksi. Į žametis. arba tuoj po to, kai 

manęs pasiimti, i iam sukanka "pilni metai“ 
j (attains his majoritv). Kar- 

Sunkvežimio vairuotojas tais "buvęs mažametis4* gali
mums davė savo draudimo

derlingų metų kultūrinio 
darbo sukaktuvinę dieną, 
mes nuoširdžiai žavimės Jū-

. . , - ,. . i r ditorijoje, nekalbant apie mums rodomu gyvojo
tisaip plūdo, kad vargšas velniukas, pagaliau, neistuiėjo, LjĮUS jūsų šokių sambūrio! tauraus lietuvio pavyzdžiu, tuos geriausia naikinti taba- ba 
nusikeikė ir tarė: ; dalyvavimus kitose vietovė- kuriU "lūs^ emigracinio gy- k0 ekstraktu, kuris rinkoje'

— Rauk tave devynios tokią raganą! Nenoriu aš ta- se įvairiomis progomis, vaiz- venimo sąlygose jau tėra vadinamas "Black Leaf40“.
vęs daugiau. Tiktai atstok nuo manęs. 'džiai paryškina, kiek daug apverktinai maža. Į Tai stiprus nuodas. Jo deda • me? kad be tėvelio nešikai-Į nusiperka automobili,

... .... . tt - i- x j ' Jūs plušate ir aukojatės Lie-i Kai mūsų jaunimo širdy tik pusantro arbantinio- As tau atstosiu! — pagrasino Lrsule, stverdama Tautos Jbej Tik vis labiau blėsta jo tėvų že-j šaukštelio galionui vandens
velniuką už ragų, bet gaidžiai pragydo, ir Pinčiukas dingo prie- p0,^ mSnesil} man bu_ j mės kultūros, ir lietuviškojo. j,- prideda muilo. Purkščia
kaip nebuvęs. Uršulės delne liko tiktai kažkokia žievė, v0 majonu Valstybės depai-' žodžio meilė. Jūs pertrisde-! iš rankinio purkštuvo. Jis
lyg nuo šaknies. '.tamente sutikti asmenį, ku-js^t metų ją pasišventusiai į užmuša vabalus kontaktu.

Paskui Uršulė dar iki aušros klampojo po pelkes, ne-! ris Jūsų šokėjų sambūrio pa-' gaivinate jokių kliūčių ne-, Reikia saugotis, kad nepa
galėdama išsikapstyti, ir tiktai prašvitus, baisiai Įpykusi sirodvmą V. departamente; palaužiamomis pastangomis- tektų Į akis.
ir purvina, sugrįžo i Baltaragio malūna. gražiai prisiminė. , Kai plataus pasaulo erd-

Visa tai atsiekta tik dėka mes nesulaikomai tols
tame praeitin, atšiauriai at-

"patvirtinti" (affirm) savo 
sutarti, kurią jis pasirašė 
dar būdamas nepilnamečiu.

O jei atsiranda kenkėjų, kompanijos vardą ir telefo- 
ant lapu ir jaunų ūgių, tai ‘ ną. Kitą dieną nuėjau į dar-

Atėjo draudimo kompa-! Tai gali būti padaroma ne 
nijes agentas ir pakalbėjo tik "išreikštu žodžiu“, bet ir 
su manim ir mamyte. Sakė-: elgesiu. Pav.. jei mažametis 

jis,
besime. Sakė ateisiąs vaka-'žiroma. gali tą sutarti "pa- 
re. Atėjo tą patį vakarą.’naikinti“, kol jis dar yra ne- 
Kalbėjome. Pasiūlė mums,! pilnametis. Kai jis pasidaro 

uvo. Jis kad apmokės už mūsų auto-! pilnamečiu, iis vis dar gali 
kontaktu, mobilio pataisymą ir už vi-į "atšaukti" sutarti, kurią jis 

sas gydymo išlaidas. Pasira-į padarė būdamas nepilname- 
šėme reikalingus popierius, čiu. Tačiau, jei jis to nepa- 

(persikų) j ir agentas prašė jam atsiųs-' daro, sakysime, per 6 mėne-

Baltaragis laiku išgirdo pardūkusią davatka (būtų T. , .. T.
gal neišgirdęs, jeigu ne Pinčiuko išgąstis), spėjo pasi- kas įletu-
slepti malūne ir duris B vidaus užremti.. i Tautą lieaa dėka

Sugrįžusi Uršulė pasiautėjo, pasikeikė, bet, neturė- Jūsų pasišventimo, energi- 
dama karti apmaudo nugiežti, susirišo savo dabužius Į jos ir sumanumo.
pundelį ir tekina pasileido bėgti Švendubrės linkui. Bėg- j Aukojate Deivei__Lietu-
dama vis dar atsigręždavo ir kairiosios rankos supintijusia; vaj ^vo sveikatą bei mate- 
V—su™; —n -----+ rialinius išteklius. Jūs Lie

tuvą mylėjot "iš viso vieko“. 
Džiaugiuos, kad Bostono

kumštimi grasino malūno linkui, o tokia pat dešiniąja — 
žegnojo ir plūdosi su visu keiksmų stiprumu.

— Visai pasiuto davatka, — galvojo Baltaragis, žiū
rėdamas pro malūno laigelį į tolstančią Uršulę. —Matyt., 
nė velnias neįstengia jos pagriebti.

sistumdami vienas nuo kito 
susvetimėjusiomis mintimis 
ir priešiškais jausmais, Jūs 
glaudžiate mūsų jaunimą 
lietuviškan sambūrin, kad 
jis ir po mūsų laiko svetur 
žydėtų lietuviškojo darželio 
spalvingumu ir darnumu.

Kai mes kitataučių minio
je vis dažniau sumenkėję

Dabar pyčių
klausimas: kodėl įudenį jos Į ti visas sąskaitas, 
nušąla neprinokusios? Ma 

j tyt, Tamsta turi vėlyvos rū 
šies medi. lo jau nepatai
sysi jokiais vaistais. Nusi
pirk "Burnbank Elbertą“.,
Šita nunoksta rugpiūčio pra
džioje. ir labai geras, dide
lis vaisius, laisvas kauliukas.

sius ir neturi pateisinamos

S. M.

Už septynių mylių nuo Paudruvės krašto, Daugnorų 
kaime, gyveno Jurgis Girdvainis, jaunas ir išdidus jauni
kis, kuris niekaip negalėjo sau mergos susirasti, nors ap
važiavo su piršliu, to paties kaimo skerdžiumi Anupru, 
septynias mylias aplinkui su geriausiais obuolmušiais 
žirgais.

lietuvių visuomenė gražiai Į išsižadame savo vardo, virs- 
įvertina Jūsų veiklą ir Jus ’ darni tik turimų pinigų su- 
už tai pagerbia. Jūsų 30 me< mos pavadinimu, Jūs drą- 
tų veiklos sukakties proga šiai, garsiai ir plačiai savo 
linkiu, kad dar ilgai galėtu-; puoselėjamu menu visoje 
mete savo kilnią veiklą tęs- didžiojoje tautybių bend
ri Lietuvių Tautos garbei. : ruomenėje rodote garbingos

Į priežasties tokio elgesio, ta- 
ž Kitą savaitę gavome ligo- da teismas gali pripažinti, 
rrinės sąskaitas, nusiuntėme.: kad vėlesnis atsisakymas y- 
ir tuoj atėjo čekis. Buvau; ra "pervėlus“ ir neturi reikš- 
pas savo daktarą ir jo są-'mėsir kad "buvęs nepilna- 
skaita taip pat nusiunčiau. mėtis“ sutarti "patvirtino“, 
draudimo kompanijai, ir iie. atseit, ratifikavo (ratified). 
jam tuoj pat užmokėjo. Nu-Į
siuntėme mašinai sutaisyti į Tamstos atveju yra klau- 
reikalingų išlaidų ”estima-J girnas, ar Tamstos elgesys 
te“, ir po triių dienu vėl at- draudimo kompanijos at
ėjo čekis 
padengti.

šioms išlaidoms

< >
J)

. . . _ Kinkydavo Girdvainis savo obuolmušius, kurie vie
Tuos stoninius obuolmušius žirgus paliko jam mir- j ĮOje negalėdavo nustovėti, ne į karietą, gražiai maliavotą,

ir lygiateisės savo tautos 
kūrybirgąją sielą.

Tebūnie Jums už visa tai 
mūsų visų giliausia padėka.

Aleksandra Gustaitienė 
ir

Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris

damas tėvas ir įsakė juos saugoti, kaip savo akį. nes, tarė, 
kol eržilai obuoliuoti bus, tol jo gyvenimas bus kaip obuo

bet į apskretusį mėšlavežį, už piršlį paimdavo ne liežuvin- 
. gą ūkininką, bet apskardUsį kšlffbb skerdžių Anuprą, Icū-

lys. Sūnus šventai dabojo tėvo prisakymą, nes tie obuol-j rjs vjeria ainm neprimatė, pats apsivilkdavo ne isrigJMaia 
mūšiai žirgai buvo visas jo mandiumas ir pasididžiavimas, i drabužiais, bet išverstais kailiniais, kad svetima inerja 
Tiktai Girdvainis jaunas buvo ir jokio saiko neturėjo, neprikibtų, persijuosdavo pančiu, kad nesužavėtų, įsisto- 
Per tuos obuolmušius visą ūkį apleido, kurį tėvas paliko! davo į klumpes ir, įsimetęs Anuprą į vežimą, — padėk 
pilną, kaip aruodą, bet už tai, kai išvažiuodavo su savo £)jeVe, nurūkdavo su savo dvejetu obuolmušių,, kaip su
obuolmušiais, tai kaip su paukščiais — lygus kelias ar 
pabiuręs — nulėkdavo.

Pradėjo Girdvainis su savo obuolmušiais važinėti 
ieškodamas mergos ir už septynių mylių, bet tokios nesu
rado. O kaltas čia buvo paties Girdvainio pernelig didelis! 

išdidumas ir tas mandnunas neapsakomas.

paukščiais, vieškeliu ar šunkeliu, žiūrint, kur merga į akį 
kritusi buvo. Paskui jaunikį su piršliu tik dulkių stulpai, 
jei vasarą, palikdavo ant kelio,, o jei rudenį, tai net pa
danges aptaškydavo.

(Bus daugiau^

* *
Kitus r.iokvti — viii mėg

stame, bet save pamokyti — 
tik retas susipranta.

* * *

Jei nebūtų arklys nudvė
sęs, būtų ir nuo ėdimo at
pratęs.

• » *

Kieno balius, ta ir taba
kas.

žvilgiu nebuvo tolygus "ra
tifikacijai“ (Tamsta sakai, 
kad siuntei jiems sąskaitas 

Po 4-rių dienu grįžau įjirpan., sulaukusi pilnų me- 
darbą, bet man vis skaudė-j tų). Aš manau, kad jeigu 
jo galva ir sprandą. Papasa-! Tamstai skauda galvą ir 
kojau savo "bosui“, kaip ir| Tamstai praverstų
kas man ats>t,ko ,r jis ma-, -iuo ].cika]u
ne išjuokė, sako. kam tu pa-į
sirašei už centus, kai galėjai, ——
šimtus gauti. Jis man papa- i 
šakojo, kad jo žmonos sesuo i 
už panašų reikalą gavo 600: 
dolerių. Papasakojau tėve-: 
liams, ir mums labai gaila.: 
kad mes pasirašėme tuos 
popierius,, bet dabar atrodo! 
jau po laiko. O gal dar gali-i 
ma šį tą padaryti, nes esu 
buvusi nepilnametė, kai tai 
atsitiko. Prašau patarti.

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų

! broliai, seserys, giminės ir 
'draugai. Knygos kaina — 
! 75 centai.

E. S.
Ohio.
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Vietinės žinios
SEKMADIENI BŪKIME 

SU JAUNIMU

žodžiu, tokio parengimo 
čia labai seniai nėra buvę,

; todėl, reikia manyti, susi-
šį sekmadienį, balandžio ,inks tikrai gausybė vietos 

21 d. 2 vai. popiet John ,r apylinkės lietuvių.
Hancock salėje bus Bostono Dar reikia atsiminti ir šio į 
Lietuvių Tautinių šokių parengimo pagrindinį tiks-* 
Sambūrio 30 metų sukakties ją — atžymėti šio sambūrio 
šventė. Jos programoje šoks 39 metų veiklos sukaktį ir! 
ir dainuo* daugiau nei šim- sutelkti lėšų sambūrio kelio- 
ta* mūsų gražaus jaunimo. nei j tautiniy šokių šventę 
PMĮKvtoę* pagalbon latvių Chicagoje, kurios progra-

M* . , • moję sambūris dalyvauja.
Tautinius šokius šoks vi

sos trys sambūrio grupės,! Taigi, atėję į parengimą, 
pradedant 3 metų amžiaus' pasidžiaugsime jaunimo at- 
ir baigiant studentais ar net liekama programa, tuo pa
jau baigusiais aukštąjį skatinsime jį ir toliau puo- 
mokslą. j selėti šį tautinį meną, o, be

Jaunimo entuziazmo pa- to. paremsime ir sambūrio 
žadinti, j sceną išeis ir jų iždą, naudojamą kilniam 
tėvai bei seneliai kadrilio kultūriniam reikalui. 
fataL Ir pamatysite, kaip i p mos Bosto.
jie soks, Onos Ivaskienes .s-, nQ Li^ų pj,^ Dr.jos
man s įnp.___  salėje bus pramoginiai šo-

I. Kennebunkporto aiva- kurii'io<
zįu.,. lenykale. Imtuvų siems'dunfs atviros. Ten bus 

mokinių chorą., faara5 užkandž;
muz- J. Gaidelio vadovau-:
jareas, o iš New Yorko —■ Bilietai ($2.00) iš anksto 
plačiai išgarsėjęs

Ekskursijos į Lietuvą
trims savaitėms

BIRŽELIO 5 d. (registracija iki 1963 m. balandžio 25 d.) 

LIEPOS 10 d. (registracija iki 1963 m. gegužes 29 d.) 

LIEPOS :r d. (registracija iki 1963 m. birželio 21 d.)

K A 1 N A 41
Kelionė lėktuvu, pirmos ' ' “sės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai, 

i dvi dieiior Kopenhagoje.

Grupių dydis ribotas — REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

J. Stuko nuotrauka.
Tai Bostono Lietuvių tautinių šokių sambūrio vyresniųjų šokėjų grupė su savo vedėja Ona 
Ivaškienė. Jie visi šoks savo sambūrio 30 metų sukakties parengime ši sekmadienį, balandžio 21 
dieną 2 vai. popiet John Hancock salėje (200 Berkeley gt.) Jie dažnai šoka televizijoje, anjekiląįe- 
čių parengimuose, šoks ir Tautinių šękių šventėj Chicagoje. Jais gėrisi kitataučiai, ateikime ir mes 
pasigėrėti jų šokio menu ir paremti jų gražias kultūrinės veiklos pastangai

Inž. J. Valiukoni* lankėsi 

Bostone

PARDUODAMAS

•Ulonu, gaunami Keleivy, Minkų gė- P“ Vel-V
humoristas Vitalis Žukaus- lių ir dovanų parduotuvėje ;K e

dėl savininko senatvės 
i mažas ūkis Miami. Fla., mieste.

Inž Tnroi<s Valinknnte hn 1 ®kras žemės,3 pastatai, gyve-j inž. JUlglS valiukoms DU M - šej^,^ nuomos 84.650. i 
VO atvykęs pas savo tėvus. Parduosiu išsimokėtinai. Kreip. 

tis:

Ką tik gavome:

kas, visada meniškai suge- ir Baltic Realty— V. Stel- Jis paskirtas metams dirb-; 
bą» pašiepti visuomenės y- moko vadovaujamoj drau-Įti prie mokslinės ekspedici- 
das ir pažadinti mumyse dimo ir namų pardavimo į-J jos. Tris mėnesius ta ekspe- 
linksmą nuotaiką. staigoje. j dicija plaukiojo Pietų Ame-

; t ikos ir Prncūzijos valdomos 
teritorijos ir Afrikos vande
nyse, tyrinėdama jūrų dug
ną ir žemynų pakrantes.

Po Velykų tą darbą tęs į- 
vairiose vietovėse.

Buvo atskridęs komp. 

Darius Lapinskas

Velykų švenčių metu Bos
tone trumpai viešėjo kom
pozitorius Darius Lapinskas. 

Onos Ivaskienės vadovaujamo tautinių šokių sambūrio patys jjg £ja huvo atskridęs iŠ Chi- 
mažieji šokėjai, kurie šoks sambūrio parengime šį sekmadieni, cagos savo tėvelių aplanky- 
halandžio 21 d. 2 vai. popiet John Hancock salėje, 200 Berkeley St. ti. Pastaruoju laiku komp.

_ _____________________ —: Lapinskas darbuojasi muzi-
• kos ir dramos studijoj, ge- 

~ o. ! gūžės mėnesį rengdamasis
Dail. V. Andriulio mirtie. S-gos namuose So. Bostone pastatvti chicagoje naują 

.. . » v i susirinks visi. kuriems dail.į -k
metines Kult. subatvakary y Andriušis buvo artimas, Į 

suprantamas ir savas.
Velionio darbų paroda

toras" Andriušis? Lietuvoje' ’>us. įtjda‘7ta ,baland|>°
jis buvo pasižymėjęs teatro d: ‘ -®? 'a '?aJj'’2.^ oPj3 HAREKCIMę SALENDOBItIS 
dekoratorius, ilgą metų eilę! kitą dieną balanda™ 21 d.,
dirbęs valstybiniame teatre,! xak xakare‘ _ ...
Bostone, kol buvo sveikas* Kengejai
darė dekoracijas daugeliui.
Lietuvių Dramos Sambūrio< J. Budreikienė tarp įžymiųjų 
vaidinimų, kurie tik buvo Janž Budreikienž g. 
čia rengiami. Jis išpuošė ir rinkta { ,>National Honara.

ry Biological Research Fra- 
temity — Phi Sigma—Beta 
Nu Chapter“

Ji taip pat darbovietės 
Mt. Ida Jaun. Kolegijos pre-

Kovo 27 d. baigėsi metai, 
kai Bostone mirė dail. Vik Bostono

Balandžio 21 d. 2 vai. po 
pietų John Hancock salėje 
ivyks Bostono Lietuvių 
Tautinių šokių Sambūrio 
parengimas

• * *

Paul Kraucs. 
8050 NAV. 13 Court, 

Miami, Fla. 33147
(17)

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gau-,1 pagalbą.

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
iaa yra.

Tuojau siųsk ši skelbimą ir 
sava vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North SU, P.O. Bot 9112

Įsigykite ką tik gautas į- 
1 domias knygas: 
į Ketvirtoji pradalgė, Ni- 
: do* išleistas literatūros met- 
1 rastis, kuriame rašo 21 as- 
' muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.15.

Dėl mūsų sostinės, prof. 
Viktoro Biržiškos atsimini
mai iš Vilniaus 1920-1922 
m., kietais viršeliais $3.75. 
minkštais $2.50. i

Sąmokslas, premijuotas 
romanas, parašė Vytautas i 
Volertas, kaina $3.50.

Tos knygos yra labai tin-Į 
karnos velykinės dovanos.

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

X
DAR GAVOME

LIETUVA BUDO, Stepo

no Kairio atsiminimu 1 tomo 

nedidelį skaičių. Jų kaina 

tik $2.00

X
A.L.T. S-gos Bostono sky
riaus namus, vienintelius to
kius visoje Amerikoje.

Balandžio 20 d. Kultūri
nis subatvakaris yra skiria
mas dail. V. Andriušio pri- ., A ,
siminimui ir jo pagerbimui.! zldento rekomenduota, yra 

Apie velionį draugą tars! Pak'',<‘,stauuuzp,ld>'t! z,.nlas
žodį dail. Česlovas Janusas i ^ho ? Wko Ame™an 

Education, Leaders m Ame
rican Science Edition“ kny
gos antrąją (1967-1969 me
tų) laidą.

Balandžio 26 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltie- 
čių Draugijos koncertas.

KĄ LAUMĖS LEME

Geri
žodynai

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6. i

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi. 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas io 
dvnas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,00( 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00

Dabartinės lietuvių kalbo? 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apit 
45,000 žodžių, 990 psi. 
kaina ........ ................. $1 ? 0

iš New Yorko. A.L.T. S-gos 
namuose bus atidengtas dai
lininko portretas, kurio au
torius yra dail. Antanas 
Rūkštelė.

Ta pačia proga bus su
rengta dail. V. Andriušio 
pomirtinė kūrinių paroda,

Ne Rasys, bet Vasyą

Praeitame numery buvo 
kurioje bus iškabinta apie Į klaidingai parašyta, kad O- 
40 jo darbų nos >vaskienės pagerbime

Dail. V. Andriušis buvo ,nži"iesilJ s-gos skyriaus
tauri asmenybė, kitų dar
buose ieškojęs tik gero, bet

vardu sukaktuvininkę svei
kino inž. J. Rasys, o turėjo

ne blogo, stengęsis supras- būti ’”*• *^* Vasya. 
ti ir blaiviai vertinti visa tai. Atsiprašome, 
kas dabar dedasi lietuvių
dailės mene.

Jo atminimas Bostone te
bėra gyvas. Kult. subatvaka- 
rio rengėjai tikisi, kad ba
landžio 20 d. vakare A.L.T.

SLA—j'au 80 met v tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? 21.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—-kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir 5ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

DOVANA MOŠŲ 
MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau-

Taj rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa-

Balandžio 28 d. So. Bos- l°«nėją Nėrį, tiek daug kai-1 į ieidi„ju. Tai Danutės 
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa- ^ų sukėlusią ir šiame žemy- Bindokienės knygelė 
Įėję, III aukšte, Minkų radi- ne» Pus^- kaina $3.
jo talentų popietė ir N. Ang
lijos gražuolės balius.

• * •

• * •
Gegužės 5 d. 3 vai. popiet 

Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

• • •
Gegužės 11-19 d. Br. Mu

rino kūrinių paroda Tauti
nės, S-gos namuose.

• • •

"BALTOSIOS PELYTES 
Knygą išleido Chicagos KELIONĖ J MĖNULI“. 

Lietaviy Literatūrą. Dr-ja, i j k>in, ,1J0 p>tkll.

kik* pr.diiu,intiMTO T.i- 
ku* nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio

jęs ją norėsi ir baigti.
Knyga gaunama ir Kelei- 

administracijoje.vio i •

Gegužės 18 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. dr-jos salėj1
Lt isvės Varpo koncertas.

• • •
Sandaros 7 kuopa gegu

žės 19 d. 1 vai. po pietų San-i 
daros salėje, 124 F St., So. 
Bostone, rengia buvusio ii-,

Aukojo $5

Vyt. Skrinska iš Worces- 
terio Amerikos Lietuvių Ta-1 gamečio kuopos pirmininko 
rybai aukojo $5. i Jakubausko pagerbtuves.

įstaigoje*

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* laba1 daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSaile—Montreal, Canada.

t »
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Kas atrinks talentus?

Minkų radijo Talentu po
pietės ir gražuolės ”Miss Li- 
thunia of N.E."* baliaus ba
landžio 28 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
šokių varžybų komisiją su
daro: Ona Ivaškienė. tauti
nių šokių sambūrio vedėja,
Irena Miekūr.ienė. mokyto
ja. Elena Valiukonienė, Mo
terų Klubų Federacijos vai-i j. bruko nuotrauka.
d\ bos nai ė. Juozas Rentelis, \r juos pažįstate? Sėdi iš kairės i dešinę tienė Viltienė. Veronika Kazėnaitė. Katrė Janeiiūnienė, 
A.T.S-gOs sk\ 1. pil m.. Justi- Marija Mickevičienė.. Julija Barzienė. Monika Plevokienė. Albina šaltenienė. Marija Poznysz;

stovi ta pačia tvarka Steponą- Kontautas. .Jonas Valaitis. Jonas (jselis. Henrikas \ iltis. Jonas 
Ovirka. Stasys Račys, Juozas Valickas. Stasys Va leisis ir Edvardas Pečiukaitis. Juos visus matysi- '<! 

ris atvvks iš New Yorko dalv- ir $1 vaikam — gaunami me ^kandus kadrilį Onos lvaškienės vadovaujamo tautiniu šokiu sambūrio parengime šį sek- 
vauti Onos lvaškienės vadovau- Baltic Florist gėlhfir dova- “““K*"!’ balandžio 21 d. 2 vai. popiet John Hancock saleje. 200 Berkeley gt. (ten. kur buvo \ a- - 

jamo
sambūrio 30 metu sukakties
šventėje balandžio 21 d. 2 vai. Pagerbsime M. Manomaiti 
popiet John Hancock salėje. Jis 
yra išgarsėjęs savo humoristine 
programa, o Bostone jau seniai 
bebuvo, tad bus tikrai malonu 
jį pamatyti ir pasiklausyti jo 
link smo žodžio.

nas Vaičaitis, Cosmos siun
tinių Įstaigos vedėjas. 

Aktorius t italis Žukauskas, ku- Bilietai — 82 suaugusiem

Linos lvaskienes vadovau- oaiui. nui įsi genu n uo\<t- - ...... i;>
t t‘ ’ š k' krautuvėje 502 Broad- sar’° 16-sios minėjimas). Nepraleiskite progos juos pamatyti. Jiems šokant, daugelis prisimins j U

\yav So Bostone i savo jaunvste. kada dar Lietuvoje būdavo šoka mas kadi\ <!
rio 30 metu sukakties * ’ ’ " ’ , ~ ____________ _ __ . —.---------<!

Bostono jūrų skautų Ne
muno tunto tėvų komitetas 
balandžio 27 d. 6 vai. vak. 
Tautinės Sąjungos salėje 
rengia banketą jūsų skauti
ninkui Mykolui Manomai- 
čiui pageibti.

Pagerbsime karalienę Pašakamienei iš Brocktono
Sandaros Moterų Klubas j!’-graliui Juozapui I us\ a»- 

balandžio 21 d. 5 vai. vak. ^1U1
Sandaros salėje (124 F St.. i Kviečiame visus atsilan- 
So. Bostone) rengia banke- kyti, nes bus gera proga pa
tą pernai našlių baliuje iš- sivaišinti ir linksmai praleis- 
rinktai karalienei Marijai ti laika.Pirm. J. Arlauskienė

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems į F'lorid ą— 
MIAMI— iš Bostono. — tik $65.-
VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI ( AIR TK KETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT — BE JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.
Per TANS-ATLANTlC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikatus.

PASINAUDOKITE 10', NUOLAIDA, KURI GALIOJA IKI ŠIŲ 
METŲ BALANDŽIO 28 D. šioms prekėms:

Rusiškos gamybos automobiliai — Volga, Moskvich, 
Zaporozhets; itališki nailoniniai lietpalčiai ir vilnonės 
skarytės.

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. i

Galite rašyti ar skambinti lietuviškai:
390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-876 4
Vedėja: Aldona Adomonis

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway., South Boston, Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“
ALFRED VV. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

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

Turtas (A.ssets) virš $132,000.000

5%

TAUPYKITE S S S
šildydami ALYVA

ir naudodamiesi patarnavimu

FORTŪNA FUEL C0.
• 24 valandas VELTUI degiklio (burner) aptar

navimas.
• VELTUI vasarą jūsų krosnies ir degiklio iš

valymas.
• AUTOMATINIS alyvos Įpylimas.

• AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES 

kūrenamoji alyva 16.9 uz
galoną

• PILNUS APŠILDYMO ĮRENGIMUS 
parduoda, įrengia ir aptarnauja

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

GE 6 1204 ~

Praleiskite atostogas 
Europoje už $313. -

LONDONAS—BRIUSELIS—AMSTERDAMAS 

-PARYŽIUS—

DVIEM SAVAITĖM

Į šią žemą kuiną yra įskaityta kelionė lėktuvu, \ iv. bu
čiai su pusryčiais ir ekskursijos po miestus.

Išvyksta tiesiog iš Bostono: gegužės 26 
birželio 9 
liepos 7 
rugpiūčio 1

kreipkitės;

TRANS -ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

390 West Broad way 
So. Boston. Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
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Sunkiai serga V. Emsie

Sunkiai susirgo senas Ke- #*****#***♦*##♦***♦**#♦#**♦*#♦**#♦♦##*#*#*♦#♦#♦<##♦♦*#####>##♦##♦#♦♦#*  
leivio skaitytojas Vilimas! * 'ŠRj&iaa.
Emsie. Jis nuo balandžio 2 Į .
d. gub babtistų ligoninėje K n vga yra geriausias žmogaus draugas
Atlantos mieste, Ga. Linki- ——LS—ž——S— ° ,
me jam greičiau pasveikti.

DEMOKRATAI

rinkite

Josepti F.Toomey.Jr.

valstijos komiteto nariu 

6—7—8—9—13 apylinkėse. 

Rinkimai balandžio 30 d.

Norman Alekna

1 e......

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO 5 UETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Iterche-tery išnuomojamas ai »
kambariu butas. — antrame' far.atuot,.

aukšte, centrinis šildymas gaJ Atidaryta darbo dienomis 
z u, abiejose pusėse piazai, aliu- nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.
minimai langai ir durys, netoli 
Fields Corner. nuoma S75 mėn.

Skambinti tarp 5-10 vai. vak. 
tel. TA 5-4226.

(16)

Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

Visokiausias patarnavimas
Visų rūšių automobilių ir sunkvežimių 

PAGRINDINIAI PATAISYMAI

* Motorų ir elektros įrengimų.

* Motorų atnaujinimas.

* Oro ar vandens stabdžiai — mūsų specialybė.

Mes esame automobilių remonto geriausi žinovai. Turim 
daugiau nei 25 m. patyrimą. Mes garantuojame už 
kiekvieną mūsų atliktą darbą ar pakeistą dalį.

Anthony’s Gult Service
150 Old Colony Avė. — Corner D Street 

South Boston — 268-5342

ATIDARYTA nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

Peter Maksvytis
Can>*Dter & Builder
49 Church Street 

E. Milton. Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, rryv&namų namų ir 
biznio pastatų, pasai Jūsų reika
lavimu. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSV
<> Real Estate & Insurance ų

321 County Club Rd-
Nevvton Centre. Mass. 02159!;

Tel. 332-2645
'!

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS 

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

TEL. AN 8-2124

Dr.AmeliaE.Ilodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Treč iad ieniais—u ždara 

445 BR0ADWAY 
; SOUTH BOSTON, MASS.

«w*eeeee*#eeeeeeeeeeeeeeeeee«eeeA
e****#********#**##*##*#**#**#*#*-

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
("psstngrai taisome Iaikrodžina 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury SL 

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- * linini, ir Tnivnu A

R The Apothecary
UETVVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaą.

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

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

Telefoaas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v, Hskyrus šventadienius ir sekas.

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street, 

Worcester, Masa. 01604 
Tet. 798-3347

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

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

Vedėjas A. Sehyrinski

jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai 
Siuntiniai nueina greitai n 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikiienė

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 3 
Lipdau popierius ir taisau^

* viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radi]* 
Programa Naujoj Anglijo 
iš stoties WLYN, 1360 Iri 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.> veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausi) 
pasaulinių žinių santraufc 
r komentarai, muzika, da) 

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,

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

Flood Square 
H ardu ar e Co.
Banaiakae N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSIO>, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamir. Moore Dažai 
Popieroa Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys narna 

Reikmenys plumberiama 
Visokie fteleiiee daiktai

i.,


