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Jugoslavija aiškiai sako: 
Nes ginsimės!

Jos komunistų partijos suvažiavime Maskva ir jos 
šalininkai nedalyvavo. Stalinizmo pavojus didėja. Jugo. 
slavija ginsis nuo bet kokio užpuoliko. Partijos vadovybės 
reformos.

Jugoslavijos komunistu r RengS priešraketinę 
partijos 9-jame suvažiavime! & • *
iš Maskvos bloko komunistų (lpS(lll(J(į
partijų tedalyvavo tik Ru-‘
mūrija. Iš kitur buvo atsto- Prezidentas Nixonas pa- 
vaujamos net 81 valstybės galiau kovo 14 d. pareiškė, 
kom. partijos. kad priešraketinės apsaugos

Tito 1.200-tam atstovų įrengimai, vadinami Senti- 
priminė Stalino ir komin- nęl. bus daromi, bet ne to- 
formo Jugoslavijai padary- kie, kokie buvo prez. John- 
tas skriaudas ir pabrėžė, šono numatyti. Tie įrengi- 
kad stalinizmas vėl atgyja mai nebus statomi prie mies- 
dabartinėje Sovietijos poli- tų, bet prie JAV atominių 
tikoje, kai Maskva pasiskel- ginklų bazių. Kolkas jie bus 
bė galinti kėsintis Į socialis- statomi tik Montanoj ir Š. 
tinių kraštų nepriklausomy- Dakotoj. Kartu bus ieškoma 
bę, prisidengdama neva so- kitų tobulesnių apsaugos 
cializmo reikalų gynimu. priemonių.

Pasak jo, tokia internaci- Piez> Johnsono numatyto- 
onalizmo samprata gali tu

Meksikoje ii vandenyno išplovė šitokio milžino griaučius — 30 pėdę ilgio, 18 pėdę pločio. Moksli* 
ainkai spėja, kad tai busią dinozaurą laikę gy vio, sušalusio arktikos leduose, panašaus į žaltį.

Sovietų-Kinų pasieny ginklai 
vėl sužvangėjo

Du didesni susirėmimai toje pačioje vietoje. Veikė 
net patrankos. Dabar vėl pastiprintai keikiamas!.

Praeitą kartą buvo rašyta 
apie susirėmimą Sovietijos- 
Kinijos pasieny prie Ussuri 
upėj esančios salos, kurią 
turi užėmę sovietai, bet ją 
savinasi ir kinai.

Praeitą penktadienį ir šeš-

Sitfinrita socialistų

internacionalas
Birželio 16-20 dienomis 

Londone bus Socialistų in* 
temacionalo kongresas. Tuo

tadienį buvo dar didesni su-! Paciu posėdžiaus ir
sirėmimai. Kas juos prade- • pavergtųjų tautų socialistų 
jo, tikrai negalima žinoti, i susivienijimas.

Solochovas teisina 
Staliną

nes viena šalis aiškina taip, 
į o kita kitaip. Bet šį kartą 
susirėmimas buvo dar dides
nio masto, kur neapsieita ir 
be patrankų veiklos. Sovie
tai sako. kad šitame pasie
nio susirėmime dalyvavę a-

Viename ir antrame daly* 
vaus ir Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Užsienio 
delegatūros atstovai.Japonija nori atgauti 

Okinaivą
Kaip žinome, JAV tebe-

Senos kinų-sovietų
sąskaitos

Kinijos n.aip žinome, «izvv ieue-j . O<U1A.. . Dr• • KlUgO ZU(Hk0S
1 Ple 3,000 kinų kanų. Žuvu-

kurioje yra didžtausta JAV i 3i«OT, kurių neabejotinai bu-j nubaustas 99
kariuomenė stovvkla Joie i vo Pat nemažai, nei

onanzmo samprata gan tu- j: anąnn(rA~ nrotnamn hiitn! ’ ”7‘.7T'"7 ------ į ~ 7 , t , .. . . f . r . : .. A ! vieni, nei kiti skaičiaus ne-rėti rimtų pasėkų ne tik ko- L?ėS rer 6 b» Xleri2l Ja Stolln* v,8lska‘ Vyk° s^lremlmM kovo 2 d. laikomi ir atominiai ginklai.
munistinėm partijom, bet ir tSį* £rg®Z 3 S™>°. or«and. vykdytiems ir praeitų nyaitę, priklauso Japonijos ministras pirmi- 
. x -------_• Ae\ienoio. snties žinovo guemimams, trėmimams, zu- Kinijai. Ministras ’padare ninkas Šato Darlamente na- 1 J

Pagarsėjęs sovietų rašy
tojas Šolochovas parašė nau
ją romaną ”Jie kovojo dėl

užsienių reikalų 
ministras sako, kad dar 1964 
metais sovietai sutiko pripa- m.

tėvynės“, kuriame vaizduo- žinti, kad ta sala. kurioje į-

tarptautiniam antnmpena- nuomore> ta apsauga yra la
kštiniam frontui. .bai brangi, bet būtų neveiks-

Tito sakė, kad Jugoslavi- rrjnga< Kiti dar prisibijo, 
ja ginsis, nežiūrėdama, kas ka(į tokie Įrengimai nepadi- 
ją puls. Tam ji yra visiškai ginklavimosi lenkty-
pasiruosusi. (Turimomis zi- nly j,. nesumažintų galimybę 
momis, Jugoslavijoj organi- Susitairti su sovietais dėl nu-' 
zuojami partizanų būnat, ginklavimo.
apginkluojami ir specialiai
tam reikalui apmokomi, be Tas reikalas dar bus

dymams. Taigi, vargšas Sta- apžvalgą, kurioje nurodė, 
linas buvęs slaptosios poli- kad jau nuo 17-jo amžiaus 
cijos viršininkų suvedžio- Kinija buvo priversta pari
tas ir todėl nekaltas dėl į-, rašyti kelias sutartis ir atri- 
vykdytų žiaurumų. J sakyti nuo didelių plotų sa-

pirmi-
ninkas Šato parlamente pa 
reiškė, kad jis reikalaus iš

susirėmi
mas vėl pastiprino jau ir

JAV per kelerius metus tų: S?'įe.tR S«un-
r gos- Kinijos žodini karą.

Sovietai demonstruodamisalą apleisti.

Iki šiol tik vyriausybės o- dar įmantriau keikia kinie-
„ ... ... o rita- pozicija tereikalavo'gr^in- ! ir hkomuniatinę vado-
tana?ai P“ ,r StaJ‘n0! vo net Marksų ir Leninų, ku- ; « Amerikos valdomas japo-; ® Kl"1)os, komunl’*>)

hV+2 nęnorcda* -- - _ — I_ x_______________  «y_ Į vanaa Man r<n».xiin<raa larMK.duktė Svetla^ nenorėda-i Vprip^įrt?kkdRSja“y-!n’» žemes- ši« vasarų Wa-:yadas Mao Tse-tungas ispė- 
maatvirai atskleisti savo te. ra daug žemiu neteisingai! shingtone lankysis Japoni- jo Sonetų! Sąjungų,.kad Ki. 

. . - •* - v svarstomas konto psp mps iis vo nežmonišką žiaurumą. atgmugj & Kinijos Kinija j°s užsienio reikalų minist- niJos liaudis neleisianti pa-
turi o met, pabaigoj-e pats

mo klausimą. Sako, su Bur*: premjeras. Aišku, Ūda bus sa™. y1? “S™8’ su Runa ne- 
ma, Pakistanu ir kitomis ir tas kausimas aptartas. !dera žaisti. Saugokite savo 
valstybėmis pasisekė dėl sie
nų susitarti, tik su Rusija ir

mi Įtvirtinimai ir partizanų 
slėptuvės).

Kitaip sudaryta ir parti
jos vadovybė. Panaikintas
centro komitetas. Dabar bus Apollo 9 HUSlleido 
partijos 52 asmenų prezi- . 
diumas ir 15 asmenų vykdo- laimingai 
masis komitetas, kurį suda
ro po 2 atstovu iš kiekvie
nos respublikos ir paties Ti
to.

Kaip žinoma, Tito jau 
1948 metais nutraukė ryšius

mams lėšų.

Kovo 13 d. erdvėlaivis A- 
pollo 9, sėkmingai atlikęs 
jam pavestus uždavinius, 
nusileido Atlanto vandeny
ne tik 1 mylia nuo numaty

su Stalinu, išvaikęs visokius to,Uško ir tik 11 sekundžiM
7 * VPl 12111rusų patarėjus ir žvalgus.

Tito dabar yra 76 m. am- Dabar bus paleistas erd- 
žiaus, todėl jis rūpinasi sa- vėlaivis Apollo 10, vėl su trit 
vo Įpėdiniu. Juo yra numa- mis astronautais, jau Į mė
tomas Kardelj. slovėnas, vy- nulio apylinkes, kur išban- 
riausias ideologas, Tito ar- dys panašius veiksmus, kaip 
timas bendradarbis, buvęs Apollo 9. Jo atsiskyrusi prie- 
viceprezidentas. parlamento kaba su dviem astronautais 
pirmininkas, užsienio reika- prisiartins prie mėnulio per 
lu ministras. 10 mylių, bet ant jo dar ne 

J nusileis. Tai atliks Apollo 
i 11> kuris skris birželio mė
nesi.

JAV krašto apsaugos ministras 
Melvin I/iird ir generalinio šta
bo viršininkas gen. Earle Whee- 
ler lipa iš lėktuvo, sugrįžę iš 
Vietnamo į Washingtoną.

Baisi lėktuvo 
nelaimė

Kovo 16 d. ką tik paki
lęs jšAla'^aįho (Venecue- 
loj)'lėktuvas, skridęs Į Mia- 

apgy-
d Ventoj vietoj.- Žuvo apie 150 

’ žmbtiių, iš ju 84 lėktuvo ke
leiviai. o kiti buvę žemėje.

Tai didžiausia lėktuvo ne
laimė. 1960 m. du lėktuvai 
susidūrė New Yorko padan
gėje, ir tada žuvo 134 žmo-

vo nežmonišką žiaurumą. 
Bet Chruščiovas, kuris buvo 
vienas iš Stalino sumanymų 
vykdytojų, kalbėjo kitaip. 
Jis liudijo, kad Stalinas vis
ką žinoję Ir yra asmeniškai

Negrų vado dr. Martyno 
Kingo žudikas James Ray 
Tennessee teismo nubaustas 
99 metus kalėti. Jeigu jis 
nebūtų prisipažinęs kaltas, 
tai tada būtų gavęs mirties 
bausmę.

Jo gynėjas sako, neįsi
vaizduojąs, kaip Ray galėjo 
nužudyti dr. Kingą be kitų 
pagalbos.

Teisingumo ministerija ir 
toliau tyrinės, ar nebuvo są
mokslo dr. Kingui nužudyti.

atsakingas už Įvykdytus vi-! nepavyko reikalo Politikjb apleisti amerikie-
sus žiaurumus.

Baigės Pueblo įgulos 
apklausinėjimas

Baigėsi Pueblo laivo Įgu
los apklausinėjimas, kuris

sutvarkyti.

Biznierių duoklės
gengsteriams

New Yorko valstijos tyri
mo komisijai paaiškėjo fak-

tęsėsi 8 savaites. Penkių ap- kaip genggteriai terori 
klausinėjusių admirolų pa-j a versiininkus
liudijimas bus pasiųstas Pa- 
eifico laivyno vadui. Šis 
spręs, kas toliau daryti: vis
ką pamiršti, ar kelti bylą.

Iš šalies žiūrint atrodo, 
kad vargu byla bus keliama, 
nes ji gali virsti ne laivo ka
pitono, bet jo aukštesnės vy
riausybės teismu, kad laivas 
nebuvo aprūpintas apsauga 
ir priemonėmis greitai su
naikinti labai svarbius Įren
gimus ir surinktą slaptą me
džiagą. c

Apklausinėjimo metu pa
aiškėjo. kaip žiauriai buvo 
su laivo Įgula elgtasi ir kaip 
sumaniai jo kapitonas Bu- 
cheris saugojo ir gynė savo 
pavaldinius.

Nuskendo sovietų 
žvejų laivas

Atlante prie šiaurės Ka-
nes. isjų 128 keleiviai. 1966 ro)inos kra?_to 
m. i Japonijos sostinės ilan- k^a® susidūrė su Panamos 
ką nukrito lėktuvas ir žuvo tankeriu. Visa žvejų laivo į- 
133 asmenys. ‘ S11'8-22 asmenys, nuskendo.

! galvas! — šaukia jis. Pana- 
Kol Kinija veda agresyvią siu tonu grasina ir sovietai

čiams Okinawos bazę būtų 
labai pavojinga, todėl dery
bos su Japonija gali būti il
gos ir sunkios.

Atominė sutartis 
patvirtinta

Senatas 83 balsais

savo komunistiniam giminei 
Vakariečiai į šį tarpko- 

munistinį konfliktą žiūri šal
tai, nes jis gali kiek ati
traukti sovietų dėmesį nuo
Europos, o abiejų susipyku
sių ir susipešusių raudonųjų 
milžinų ir nuo Vietnamo.

Gal sugrąžins 50ft00 Naujasis ČIA viršininko pava
duotojas gen. Robertas E. Cusk- 
uianas.

pnes
15 patvirtino tarptautinę su-1 
tartį atominiam ginklarm-1 -‘J ”
muisi apriboti. Sutartis įsi- -f Krašto apsaugos minist- 

nes buvo*gTasinamas'n“ūšau’-‘ f3'“* tad?- kai patvirtins ras Laird, gqžę iš Vietna-
ti. Nylo-Thane plastikos i J AV- SovletP B"*3??:: ,sako- kad page‘-
bendrovė buvo priversta su-Į J? dar valstybių. Iki daujama ir galima suma. 
mokėti $458.000 Genovese j10' « pagrasė 87 valstybės, i zinti JAV kanų skaičių P. 
Mafijos šeimos nariui Ma-i *?». Pigino ‘ik ?0. tame Vietname, padidėjus vietna 
sielio. Tas pats Misiello: skaičiuje ir Bntamja. miecių pajėgumui
smulkaus biznio bendrovę
privertė duoti paskolos 460,

Vienas Long Island vers
lininkas buvęs priverstas 
duot Mafijos nariui $25,000,

000 dolerių.

į Galhip viešosios nuomo
nės tyrimo klausimą: ar stu
dentai, kurie dalyvauja riau
šėse, yra paialintini ii uni
versitetų, per 8O*7c atsakė 

taip. Tiek pat pasisakė, kad
riauiininkams reikia atimti | nnriin n ir valdines paskolas. * Veūū

kariauti.
Bet ministras nepasakė, ka- 

Sutartis atominius gink- da jau bus galima JAV ka
lus gaminančioms valsty-' riuomenę Vietname mažinti, 
bėms draudžia tuos ginklus Atrodo, kad tai dar ne
parduoti kitoms dar jų ne-! greitai Įvyks, ypač kai dabar 
gaminančioms ' valstybėms, i žymiai padidėjo komunistų 
o taip pat draudžia ir joms' puolimai.
padėti tokius ginklus ga-, 
minti.

Popiežiaus kurijos
Prof. J. Kubilius - 
soc. darbo didvyris

Automobilių unija pa
smerkė negrų ekstremistus, 
Juodųjų revoliucionierių ly
gą, kuri smurtu veržiasi į u- 
nijos vadovybę.

Edoard
Sovietijoje už tarybinio taupomąją lukštu

mokslo ugdymo nuopelnus! gavo už savo patarimus, duotus 
visai eilei mokslininkų su- 1966 m., kaip pašalinti motore, 

mas popiežiaus bendradar- Į teiktas Socialistinio Darbo esančios dalies pavojingą kliūtį, 
bis Musante, 56 m. amžiaus. Didvyrio vardas ir Įteiktas dėl kurios dabar General Mo- 
gavo popiežiaus sutikimą Lenino ordinas ir ”Piautuvo tors pareikalavo atvežti patai- 
mesti kunigystę. Kun. Mu-i ir kūjo“ aukso medalis. Jų syti kelis milionus automobilię. 
sante labai norįs būti tėvas. Į tarpe yra ir Vilniaus univer-! Jis prieš porą metę tarnyboje 
Ką jis žada vesti, kolkas dar siteto rektorius akademikas! buvo pažemintas, nes peruoiial 
neaišku. Jonas Kubilius. tikrino automobiliu dalis.

Aukštas dvasiškis, arti-



Fnalantt knfrki

Kaip Maskva atsilygina savo 
tarnams

S I

Praeitame numery mūsų bendęądarbU JUK- 
į "Ką rusai sušaudė“.priminė, :Mąfį) paawJg^M^kva

tėvynę
Maskvai ir nuėjo tarnauti Maskvai**, Jiems—^maskoliai 
už ištikimą tarnybą atsilygino šūviu i pakauši“. Autorius, 
pasirėmęs pačių komunistų geriausiu šaltiniu — Mažąja 
Lietuviškąja Tarybine Eneiklopedija (Jos kolkas teišėjo 
du tomai, baigiant raide P), tokių aukų suskaičiavęs ke
lias dešimtis. Jų buvo daug daugiau, nes minėtoj enciklo
pedijoj tesužymėti tik įžymieji asmenys, o kiek eilinių 
komunistų "nusikalto“ partijos generalinei linijai ir už 
tai gavo kulką į pakaušį ar vergų stovyklose buvo pribaig
ti. to niekas neskaičiavo ir vargu kada suskaičiaus, bet ta 
skaičius neabejotinai yra didelis.

Mes šia proga čia tenorime priminti, kas ištiko tuos, 
kurie jau 1918 metais mėgino atnešti į Lietuvą "Stalino 
saulę“. Galvoje turime "Lietuvos Laikinosios Darbinin
kų ir Vargingųjų Valstiečių vyriausybės“ narius.

Ta "vyriausybė “buvo sudaryta Maskvoje ir rusų į 
Lietuvą atvežta. Ji 1918 m. gruodžio 16 d. paskelbė savo 
garsųjį manifestą, kuris šitaip prasideda:

"Sukilusiųjų Lietuvos darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių vardu. Lietuvos raudonarmiečių vardu skelbiame 
karinės Vokietijos okupacijos. Lietuvos Tarybos ir visų 
kitų buržuazinių tautinių tarybų ir komtietų valdžią nu
verstą. Visa valdžia pereina į Lietuvos Darbininkų, beže
mių ir mažažemių atstovų Taiybų rankas“.

Į
Ir kas tai paskelbė? Atsakymas: V. Mickevičius-Kap- 

sukas — pirmininkas ir nariai: A. Aleksa-Angarietis, Ka
zimieras Cichovskis, Simonas Dimanšteinas, Aleksandras 
Jakševičius, Konstantinas Kernovičius. Svotelis-Proleta- 
ras ir Aizikas Vainšteinas. j

Nė neaiškindami aiškaus fakto, kad ta vyriausybė 
buvo ne Lietuvos žmonių pasirinkta, bet Maskvos dovano-; 
ta, kad joje lietuvių iš 8 asmenų tebuvo tik 4, čia teprimin
sime. koks likimas ištiko tuos "Stalino saulės atnešėjus.. Į

Ir va, už tokią didelę paslaugą Maskvai jie beveik 
visi vėliau buvo paskelbti "pasiutusiais šunimis“, "išda- i 
vikais“ ir — nužudyti. Toks likimas ištiko Z. Aleksą-An.' 
garietį, K. Cichovskį, S. Dimanšteiną. K. Kernovičių ir 
Svotelį-Proletarą. šeštasis A. Jakševičius buvo kiek lai-, 
mingesnis, nes jis iš vergų stovyklos išėjo gyvas. Nežino- j 
mas A. Veinšteino likimas. Tos vyriausybės galva V. Kap- į 
sukas suspėjo pats numirti 1935 m., taigi dar prieš didįjį 
valymą. Niekas negali pasakyti, ar ir jis būtų savo galvą i 
ant pečių išnešęs nuo "Stalino saulės“ smūgio. Jis buvo 
lankstus žmogus, mokėjo prisitaikyti, bet ar jam būtų pa
vykę iš Stalino paleistos pragaro mašinos gyvam išeiti, 
šiandien tegalima tik spėlioti.

Bet gana ir to, kad penkiems iš aštuonių tos "darbi
ninkų ir vargingųjų valstiečių vyriausybės“ narių galvas 
nusuko tie. kuriems jie tarnavo, ir vienas, iškentęs vergų 
stovyklos "perauklėjimą,“ išliko gyvas.

Tiesa, šiandien jie visi reabilituoti, visiems gražintas: 
"geras vardas“, bet iš numirusių jau neprikelti...

Tai akivaizdžiai liudija sovietinę santvarką ir jos 
moralę praeity, o taip pat ir tai, ko galima iš jos tikėtis 
šiandien ir ateity.

S. GRIEŽĖ

Prezidento Nixono ateitis
Gerokai prieš lapkričio 

mėnesio rinkimus skaitėme 
Keleivyje Jeane Dixon pra- 
našystes, kad respubliko
nams plačiai atvertos durys 
į Baltuosius Rūmus. Kaip

2. Bus pasikėsinta į jo gy
vybę. bet užpuolimas nepa
vyks, tačiau žus 2 šalia jo 
buvę asmenys.

3. Bus bandoma apkaltin
ti jį (There will be an at-

matome, ta pranašystė išsi- tempt to impeach).
P*kįė. . . v , . 4. 1970 ir 1971 metai bus
.. Rnes kalėdas amen- patyS pavojingiausi visoje 
kietiskoje spaudoje vėl pa-j.,Av istorijoje?

TtJ metu sukrėtimai ga- pe prea N.xono ateU). Oa-H]. bflti^riežas«mi preziden- 
bar pne Jeane D,xon pns.-j N- ' .
junge dar du pranašai vy-., . .. ..1 *. ’Jai L Maurice Woodruff ir bet Jis atlaikys jj,nemirs 
Jonathan Booth. Visų trijų , 6-Kl!s finansinis skanda- 
pranašystės maždaug su- kuris palies aukštus val- 
tampa. Sutraukus jas trum- dzios pareigūnus ir artimus 
pai, galima nusakyti šitaip: Prezidento Nixono draugus.

I. Nixonas bus geriausias 7. Nixonas bus perrinktas 
šimtmečio prezidentas (Nix- prezidentu antram terminui, 
on wiH surprise the world 8. Riaušės miestuose su- 
by being the best president mažės.
lti this century). 9. Dėl karo Vietname

KELEIVIS, SO. BO9TOH

Išrinktasis V. Vokietijos prezidentu Gustavas Heineman- 
nas (dešinėj) sudaužia stiklus su užsienio reikalu minist
ru Williu Brandtu. Vidury Karlas Wienandas, socialde
mokratu partijos atstovas parlamente. Išrinktasis prezi
dentas vra socialdemokratas.

10-15r;

San Francisco valstijos kolegijos studentai ramina savo 
kolegą Timą Peebles, kuris buvo sužeistas (apako ir ap
degė rankas), kai jo nešama bomba kolegijai sprogdin
ti sprogo anksčiau, negu buvo numatęs.

Kas kitur rašoma
NETINKA VADOVAUTI 

TOKIAI ORGANIZACIJAI

Naujienose per eilę nume
rių tęsėsi Chicagos Alto po
mininko Algirdo Pužausko. iš ten sekė minėjimo progra- 
straipsnis, pavadintas ”Ant • mą. Vėliau jis piktai kalti- 
slidaus diktatoriaus kelio“.' no minėjimo rengėjus, kad 
Jame pavyzdžiais nurodo-j jo nepakvietė į pirmą eilę. 
ma. kad šitokiu keliu eina’ —Jūs mane boikotuojate, 
dabartinis JAV LB valdy- jūs su Bendruomene neri
bos pirm. Br. Nainys. \skaitote. — priekaištavo jis 

To rašinio paskutinėj da-į Chicagos Lietuvių Tarybos 
ly (kovo 6 d.) jis tarp kitko į vicepirmininkui. Šis aiškino, 
rašo, kad į Vasario 16 d. kad boikoto ar nesiskaitymo
minėjimą 
pasiųsti ir

kvietimai buvę 
Bendruomenės

nebuvę, niekas nebuvo spe
cialiai sutiktas ir atskirai

"pranašai“ nesutaria. Jeane buvo susidūrę. Jis niekada 
Dixon ir Jonathan Booth sa- J nebus populiarus, bet jis at-

sodinamas, išskyrus Illinois Juk dažnas reiškinys, kad 
gubernatorių. pav. gatvėje mušasi du jau-

"Cia reikia pabrėžti, kad nuoliai, visi juos stebi ir nie- 
dėl boikotą vimo skundėsi kas nepasirūpina muštynes Jeigu yra reikalas amerl- 

J vyrąs, vos prieš tris savaites sustabdyti ar pranešti poli- |ęįečiui padovanoti knygą, 
išsiuntinėjęs Bendruomenės cijai. Lygiai taip elgiama- 
pądalinįams įsakymą surink-Į si. matant vaikėzus, daužan
ti Ąltui prikjausanųjas aų- čius langus, gatvių iškabas,

* • kas ir jas pasilaikjU Pana- laužančius medelius ir kt.
' šiai, jei vaikas, sviediniu iš- .Čia jau perdaug įsigyvenęs 

' > mušęs nemažą langą, ir atė- nusistatymas,, kad tai "ne 
S jes nąs to nąmn savininku, mano biznis“. Gi iš tiesų tai, 
pradėtų įžūliai reikalauti {yra visų mūsų "biznis“, nes tik $1.75. 
greit atiduoti sviedinį ir dari vandalų padaryta žala ap- 
jį nuo stiklo šukių nuvalyti, mokama mūsų mokecčiais.

"Taigi, Bendruomenės
pirmininkas, tur būt, po sa- MILIONIERIAI NEMOKA 
vo instrukcijų apylinkėms' 
gėdinosi ateiti į Amerikos' MOKESČIŲ
Lietuvių Tarybos skyriaus'
rengiamo minėjimo pirmąją Mokesčių įstatymai turi 
eilę. Jis sėdėjo balkone ir tokių didelių spragų, kad 
bandė iš to padalyti kažko-' Pr° jas gali išlįsti net milio- 
kią boikotuojamo kankinio nieriai ir nemokėti mokes- 
istoriją. Kol jis bus Bend-'čių nė vieno cento. Negali, 
ruomenės pirmininkas, jo ma būtų sakyti, kad kongre- 
niekas neboikotuos ir pa- s® nebūtų protingų vyrų, ku- 
gerbs ne tiek dėl jo asmeny- rie sugebėtų tinkamus nio
bės savybių, kiek dėl jo už- kesčių įstatymus išleisti. Ne
imamos vietos. Vieta salės laimė, kad juos paveikia 
priekyje jam buvo skirta“, turčių įgaliotiniai — lobys- 

Vaaario 16 buvo rengtas tai, ir todėl išeina įstatymai, 
įr konsularinis priėmimas, kurie turčiams labai palan- 
Jį rengė gen. konsulas kartu kūs. duoda daug visokių 
su Altu. J jį buvo pakviesti progų mokesčiams išvengti.
L.B. pirmininkas, du vice- nors turėtų milionus paja- 
pirmininkai ir sekretorius. mų.

j Nainys jame puolęs rengė- Vienas tokių miliorierių.
: jus, kodėl nebuvo pakviesta kuris pagal įstatymą gali 
i visa centro valdyba. mokesčių nemokėti, yra bu.
• A. Pužauskas aiškina: i vusio prezidento Eisenhowe- 
| "...jokiu organizacijų vai- rio brolis John, bet jis pats
* dybos nebuvo kviečiamos savanoriškai moka mokes- 

corpare“. Kvietimo la- čių 10-15% savo pajamų ir
siūlo kongresui patvarkyti, 
kad visi mokėtų mokesčių 

savo pajamų

m
peliuose buvo kiekvieno pa- 

į klausta, kiek asmenų žada 
ateiti. Centro valdybos pir-

• mininkas galėjo, jei norėjo, Mes turime reikalauti iš 
į užrašyti ne tik visą valdybą, savo kongresmanų, kad pa- 
; bet ir jų žmonas, uošves ir sirūpintų išleisti tokius įsta- 
1 dukteris ... Čia vėl matome tymus, kurie ne tik iš pa- 
; CV kai kurių nariu pamėgi- prastų piliečių paimtų mo. 
! mą drumsti vandenį ir ieš- kesčius iki paskutinio cento, 
j koti nebūtų dalykų. Tas jau bet kad ir milionieriai nega-
matėsi prieš paskutinę Tau- lėtų nuo tos prievolės išsi-

• tinių šokių šventę, kada CV sukti.
Į pirmininkas būtinai reikalą-!
■■ vo savo nariams ložės, nors, ATSIUNTĖ PAMINĖTI 
ložes šventės komitetas bu-j

į vo skyręs svetimtaučiams iri Vieniši pasauliai, roma-
• pinigingiem tautiečiam, kad nas. kuriame Alė Rūta vaiz-
j galėtų padaryti daugiau pa-: duoja šių dienų tėvų ir vai- 
' jamų.“ ! kų santykius dabarties ap-

"Visos šios smulkmenos! linkoje. Aplanką piešė P.
Į tam dėstomos, kad skaityto-! Jurkus. Knyga 265 psl., kai 
: iui būtu lenirviaii sunrasti. na SS išs’oidn T.iotnviSVn<vadovybei, bet— { . . ... , . ..' I jui butų lengviau suprasti,

"Bendruomenės pirminin.' kokiose sąlygose tenka
kas p. Nainys, užuot sėdęs bendradarbiauti su dabarti- 
į jam prideramą vietą salės nės Bendruomenės vadovy- 
priekyje. užlipo į balkoną ir bes nariais. Įvairūs gande- 

_i.A ]jaj, jęa]Įinjmaį priešingai*

ko, kad karas vyks ir toliau, 
o Maurice Woodruff teigė, 
kad prez. Nixonas jį baigs 
1969 m. vasario mėnesį 
(Matome, kad tas "prana
šas“ prašovė: jau pusė kovo, 
o karo galo nematyti).

10. Po antro termino Nix- 
onas. sveikatos sumetimais, 
pasitrauks iš politinio gyve
nimo. Priešingai — H. H. 
Humpbrey politinėse lakto
se pasiliks ir toliau ir susi
draugaus su prez. Nixonu.

galvojantiems asmenims, j 
priekaištai, kad 'negerbia*, 
kad 'kenkia* lydi visą šios, 
LB valdybos darbą. Iš kitos i 
pusės ta pati valdyba išeina, 
griauti Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Vliko pagrindų 
ir tai daro viešai, nesislėp
dama, oficialiais bendra- 
raščiais. Išeina, kad patys 
bando kitą mušti ir paskui 
dar rėkia, kad kitas ginasi“.

Tai sakykite, ar tokie pa
sipūtėliai, taip kampuoti 
žmonės gali tinkamai vado
vauti tokiai organizacijai, 
kurios tikslas jungti visus 
lietuvybei išlaikyti ir mūsų 
kultūrai kelti?

liks didelius darbus.
12. Nixono duktė Julija 

Eisenhouer pagimdys du 
sūnus (nesako — pavieniui 
ar dvyniais).

13. Šen. Barry Goldwater 
vėl ims vadovauti konserva
toriams; buvęs trečias kan
didatas į prezidentus George 
Wallace nesukurs trečios 
partijos.

14. Rusija laikys JAV ne
žinioje (in dark), ir dėl to 
karas Vietname banguos tai

Viceprezidentas Spiro Ag. silpnesniais, tai stipresniais 
new po 4 metų pasitrauks iš susirėmimais ir tol neši
politinio darbo ir pereis j 
verslą (buseness).

11. Nixonas bus didžiau
sias komunistų priešas iš vi
sų, su kokiais jie kada nors

baigs, kol nebus prieita susi
tarimo su Rusija.

DĖL TO VISI ESAME 

KALTI

Vien New Yorke vandalai 
per metus, naikindami mo
kyklų turtį padaro 'nuosto
lių apie 5 mil. dol. Policijos 
vadovybė sako, kad 900 mo
kyklų apsaugoti reikėtų dvi
gubai daugiau policininkų, 
negu jų dabar turima.

Dėl vandalizmo kalta ir 
visuomenė, nes ir ji pro pirš- 

Tai tokios pagrindinės' tus žiūri į jaunuolių daromus 
pranašysčių mintys. Pagy- žalingus darbus ir stengiasi 
vensim — pamatysim. jų nematyti.
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Ką dovanoti?

tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

The* fcUnėtery of Nations 

ne in SiberiankJTmi<lra by H. 
Tautvaiša, 112 pst,

Tundra Talės, Manyland 
Boolcs leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba a- 
pic gvvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pust kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

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

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

"Selected Litbtanian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
pst, kaina $5.00.

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

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

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Litbuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 pst. 
pst. kaina kietais vilteliais 
$3.00, minkštais $2.00.

"Litbuania land, of h« 
rocs,“ parašė L. Valiukas 
kaina $4.75.

Avrakening Litbuania, a 
•tudy on the riae of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 pst, kai
na $5.00.

POPULAR LITHUANf. 
AN RECIPES* parašė Juza 
Daužvardienė, kaina $2.50.

JŪKNETŪR1TE?“

Petronėlės OrintaiiČ3 ei
liuotos apysakos "Teofilė

na $3.50, išleido Lietuviškos nuo Kražantės“. Keleivio 
Knygos Klubas, gaunama ir administracijoje ją galite 
Keleivio administracijoje. 1 gauti už ,$2.90.

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau M >Ml | tarnauja beturiu visuomenei H* išmokS- 

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILI0NU8 dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris m puse milouo dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudr tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių
apdraudas nuo $100.00 iki flO.OOO.OC.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomųjų
dowment Inounaco, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudę: ui $1,000.00 apdraudos tik $8.00 mokes
čiu metams.

STA—AKCIDENTALft APDKATJDA uaudtaga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojamą / BstųtMkų 
klubų ir draugijų nariam*. Ui $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 i metus

SLA—kuopos yra daugumole lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir iie plačiau paaiškins apis 
Susivienijimu darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Utbuauisa AIHauee ef Aemrlra
807 West 30tk Street, Nw Verk, M.T. 10001
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DETROITO NAUJIENOS
L2S CENTRO VALDYBOS j Paskui žmones rinkosi j

CHICAGO, ILL. 

Adomo Varno paroda

KONKURSAS

Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Centro Valdyba skel
bia konkursų dviem šūkiams 
sugalvoti: vienų liečiantį iš
eivijos spaudos kovų dėl 
Lietuvos vadavimo, kitų — 
dėl lietuvybės išlaikymo.

| visas tris lietuviškas katali- Nuo kovo 9 d. iki balan- 
kų bažnyčias. Ne tik mels- džio 8 d. Balzeko lietuvių. 
tis, bet ir patriotinės parei- kultūros muziejuje atidaiy- j 
gos atlikti. Man teko daly- ta dail. Adomo Varno šaržų 
vauti Dievo Apveizdos baž- paroda.
nyčioje ir matyti per 70 uni 
formuotų arba organizacijų 
juostomis bei ženklais pasi
puošusių skautukų, ateiti
ninku. Jie rikiuotai atėjo 1** savo gyvenimą yra nu- 

Mes dar atsimename, kai prie altoriaus su vėliavomis, piešęs apie 1,300 aliejinių 
anais laikais LžS Valdyba Vėliau patyriau, kad po ke-j paveikslų ir portretų, per 
laisvoje Lietuvoje buvo pa-* lias dešimtis jaunimo atsto-! 500 grafikos darbų ir daug

Dail. A. Varnas jau per
žengė 90-čių slenksti, bet 
vis tebėra darbingas. Jis

Nuotrauka St. Lipčiaus

New Haveno lituanistinės mokyklos vyriausių mokinių grupė ir mokytoja ruošia Vasario 16 pro
gramų. Iš kairės į dešinę — Linas Lipčius. Diana 
Lipčicnė, Vaiva Vėbraitė ir G. Merkevičiūtė. Jų

!•

skelbusi konkursą šūkiui su
galvoti dėl spaudos prenu
meravimo ir skaitymo. Vi
suomenė labai gyvai atsilie
pė ir. jei neklystame, Valdy
bai buvo atsiųsta apie 300 
šūkių. Kaip žinome, buvo 
premijuotas šūkis: —Lauki
nis žmogus laikraščių ne
skaito! Jis plačiai paplito 
po Lietuvą, o vyresnioji kar
ta jį net ir tremtin išsivežė.

Šiuo metu išeivijoje ypa
čiai aktualios dvi temos: 
kova dėl Lietuvos laisvės 
atgavimo ir lietuvybės išlai
kymas. Tad LŽS Centro 
Valdyba, palaikydama se
nas Sąjungos tradicijas ir 
ypačiai norėdama sudaryti 
progą visiems lietuviams, iš
siblaškiusiems po pasaulį, 
trumpai suformuluoti savo 
poveržį kovoje dėl Lietuvos 
laisvės ir lietuvybės išlaiky
mo, nutarė paskelbti kon- 
kursą dviem šūkiams sugal
voti, būtent, kaip aukščiau 
pastebėta, vieną liečiantį 
spaudos kovą dėl Lietuvos 
laisvės ir antrą — dėl lietu
vybės išlaikymo. Pageidau
jama, kad šūkiai pasižymė
tų prasmingumu bei veržlu
mu.

Už geriausius šūkius Val
dyba skiria dvi premijas po 
46 dolerių.

Konkurse gali dalyvauti 
visi, išskyrus Centro Valdy
bos narius, kurie atrinks 
premijuotinus šūkius

Konkursas slaptas. Tad 
prašoma siunčiant šūkius į 
laišką įdėti atskirą laiškelį 
su užrašytu ant jo slapyvar
džiu. o viduje turi būti įra
šyta tikra pavardė, adresas 
ir telefono numeris.

Konkurso laikas iki šių 
metų spalio 1 d.

Prašoma siųsti šiuo adre
su : Konkursui, 11300 Free- 

land, Detroit, Midi. 48227.

LŽS Centro Valdyba

vų, o taip pat ir kitų organi-. šaržų 
zacijų, dalyvavo iškilmingo- į 
se pamaldose tiek šv. Anta 
no, tiek ir šv. Petro bažny 
čiose.

Pagrindinės minėjimo iš
kilmės įvyko Mercy kolegi-'

Stato Lietuvių Tautinius

Yra įsteigta Lietuvių Tau
tinių Namų bendrovė, kurios

jos patalpose. Čia susirinko' P11'™- '"į į durkunaa- 
apie 700 žmonių, ir tai Det-i ^P"™' V ’SL į
roito lietuviuose beveik di-! V,rPša> K

ras u* sekr. J. Žvynas. 

Nario įnašas $100. Bend-
džiausia minia. Kalbas pa
sakė JAV kongreso narė 
Martha W. Griffiths ir Vli-

Vasario šešioliktųjų 

gražiai paminėjome

. Su Lietuvos nepriklauso
mybės šventės aprašymu ge
rokai pasivėlavau. Dabar 
viskas atrodo jau taip nuto
lę, bet jaučiu pareigą nors 
suglaustai papasakoti tiems, 
kurie, be Keleivio, kito laik
raščio negauna.

CONNECnCUT KLONIUOSE

NEW HAVEN, CONN.

tienės nuopelnas, kuri suge
ba išlaikyti aukštame lygyje 
Sūduvos sambūrį.

Į Diana Melninkaitė ir Ire
na Šiugždaitė, abi iš Water- 
burio, kartv padainavo ke
lias dainas, gitaros pritaria
mos.

! Slidinėjimo varžybose pir- 
i mą vietą laimėjo Edis Bazė- 
l nas, antrą — Biiutė šukai- 
j tė, trečią — Regina Rauga- 
; lyte.

Tautodailės parodėlę pa
ruošė Dzikienė iš Hartfor
do, apie 3000 lietuviškų 
spalvų ženkliukų — New

Merkevičiūtė, Aldona Bariūtė, A. Ryšelis, A. Haveno jaunimas, 
parengta programa buvo gerai atlikta. Džiugu buvo matyti pasi-
f- -■ - ~ ' -gs—a,-* *— ■' .t ■ šventėlių iš Filadelfijos,

i Bostono, New Yorko, bet 
graudu buvo be Hartfordo, 
New Britaino... Jei čia ame
rikiečių privažiuoja minios 
senų ir jaunų, tai kodėl ne
galėtų vieną dieną ir lietu
vių daugiau susirinkti? Bū
tų daug įspūdingiau, jei pu
sė salės dainuotų lietuviškas 
dainas, kulias su dideliu pa
sididžiavimu dainavo tiktai 
būrelis jaunuolių. Bendrose 
dainose energingai pasireiš
kė ir visus išjudino Bostono 
Gintaras Karosas. Ir kiek 
lietuviškų dainų jis moka! t 

Vakare įvyko susipažini
mo vakaras Waterbury 48- 
tame klube. Vakarui vaišes 
paruošė LMKF VVaterburio 
klubas.

Albina Lipčtanė

Židonytės ir Dalios Rama- 
nauskaitės-Jensenienės pa
rodą su paskaita ir vaišėmis. 

Jadvyga Šilkienė ir šie- j Abi dailininkės yra turėju
met, nors turi sužeistą ran siog savo parodų ir dalyva

Taip minėjome Vasario 16 ką. padarė gražius tautinių 
spalvų ženklelius, kurie bu-

Minėjimą ruošė Lietuvių vo sagstomi aukojusiems.1 numatomas gegužės 26 d 
Bendruomenė. Iš ryto šv. Pavaišinta kava ir užkan- Perrinkta valdyba: L. Žido- 
Kazimiero bažnyčioje buvo džiais. nvtė, dr. G. Vebrienė ir V.
pamaldos. Jų metu giedojo j Mackevičiūtė. Namų šeimi-
Salomėja Nasvytytė-Valiu- v M ninkės Mackevičiūtės daly-
kienė ir mišms choras. Prie • ’ ves pavaišino gardžiais už-

vusios daugelyje bendrų pa
rodu. Parodos atidarymas

ko narys Atoirrtas Budrec-!™’'“ tikslas pastatyti visiem
kis. Ji specialiai, tik dešim-l ,etuv,am ’S“?“ T"“’ 
ties minučių kalbai, atskrido' kuliuose galėtų ten įntl^aa-
L Washingtono, o jis atva- . . socialinius reikalus.'^uv*®ko kryžiaus buvo pa-' Vasario 24 d. keli artimie- kandžiais ir kavute.

ZIS™ at daZ Valdyba išleido 4 puslapiui dėtas gėlių vainikas. Ta pro.1 ji susirinko pasveikinti dr.
lLfo&ir’w!S biuletenį,įkuriame duodama « kiebona. kaih.

mininkei Elzbietai Pauža- apie bendrovę,
rienei, programai sklandžiai dau n“ld> ktas 3 e erių s y- 
vadovavo tėisių studentas P“ P™ Archer ir 83
Rimas Sukauskas. 1;30 gas susirinkimas. Čia daly-

Meninėje dalyje labai ge-’ Amerikos Legiono Ever-vavo ir ukrainiečių atstovai: 
rai pasirodė su keliomis dai-1 green Parko posto salėje Prek John Stock ir dr. M. 
nelėmis St. Sližio vedamas (9701 So. Kedzie Avė.) šau-Į Snfhurokycz su žmona. Mi-
vidurinių mokyklų mokslei- kiamas Lietuvių Tautinių' nėjimas pradėtas vėliau, nes „,cwo, ^nuu- , . ™ * * bul
vių mišrus choras, talkina- Namą Bendrovės narių me- Jkiek laukta pažadėto bur- menės kūrimą, darbą nepri-.
mas trečios kartos lietuvai- ^g susirinkimas. i mistro atstovo, bet jis neat-! klausomoje Lietuvoje. Jaut- PP,K1- amoniu per dieną pra.

ermiiUninicčo T /mrinma « vyko ir nesiteikė pranešti, •”—* _ eina tūkstančiai. Amerikie-
Bendrovės adresas: 222 kad neatvyks.

Adams St., Suite 949, Chi- Minėjimą pradėjo LB a- 
; nvlirkės pirm. A. Gruzdys.
’ Toliau jam vadovavo Gitą 
1 Merkevičiūtė. jauniausia lie
tuvių mokyklos mokytoja.

Sveikino ukrainiečių at
stovas, gubernatoriaus pro- 

į klamaeiią perskaitė Vaiva

tės smuikirinkės Leonoros 
Michaels - Miku’.ionytės, a- 
kordeonistės Aldonos Pet
rauskaitės ir pianistės Regi- įago, III. 60606. 
nos Sližvtės. O mūsų lengva 
kaip pūkas tautiniu šokių 
grupė "šilainė“, Galinos Go. i 
bienės vadovaujama, Rimoj 
Kaspučio akordeonu palydi-; 
ir a. sušoko keturis šokius.1 
Tiek JAV himną minėjimo

BROCKTONAS, MASS.

SLA II-Moe

suvažiavimas

ga klebonas pasakė kalbą Motiejų Nasvyti jo 79 metų 
angliškai. ! amžiaus sukakties proga.

Po pietų 3 vai. didžiojoj \ Vakarienės metu žentas 
parapijos salėj buvo antroji
minėjimo dalis — iškilmin-

| Vėbraitė, o maioro — Dia-g I • V• *a « T\   * 1 •pradžioje. tiek ir mūsų Tau
linga^giedojoriSbaudif1 kuopų metinis suvažtavimas ^albą pasake Vlhus Bra‘ 

šaukiamas kovo 23 d. (sek-, zeU.as; . . .. _
Aukų Amerikos Lietuvių madienį) 11 vai. ryto San- Pertraukos metu. M. Jo-

Tarvbai buvo surinkta be- daros 24-tos kuopos salėje kubaitei vadovauiant, buvo 
veik 1,900 dol.. tad daugiau renkamos aukos. Ju surink-
negu pernai, Sukaktuviniais Visos kuopos prašomos ta 52J5.35. Pa^al aukotojų 
metais. Minėjimą rengė Dėt- skirti ko daugiau atstovų ir pageidavimą L. Bendruo- 
roito Lietuvių Organizacijų aprūpinti juos įgaliojimais? fpnka $193. Altui —

na Merkevičiūtė. Pagrindi-

Centras — Dlocas.

PAVYKUSI LIETUVIŲ 
DIENAVytautas Valiukas perskai-l

Comw.ll. Conn. Connec- tovMn^aįie^j^yt «cut apygardos lietuvių jau
tės ir studijų dienai liettt t3?’““'
.„•su., .-„in. Ji*,.... kovo 1 d. suruošė Lietuviudi m^s uZrS' dte"* Moha*k Minėtinu;

riai prisiminė saviškius, y-, . . . ......
nač susiiaudines vertino c,ai nePamireo >ki 8101 Pra‘^^STnep^leit“ metu die"os

globą.

Kitos

Vietos dienraštis The 
New Haven Register iš
spausdino Lituanistinės mo
kyklos vyriausios mokinių 
grupės paruoštą medžiagą

Ar skaitei 
šias knygas?

vyrių VARDYNAS, paruošė
Anis Rūkas, 89 puslapiai, 
kaina $3.00.

Du maliniai ir trys gelsfti. 
■tai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai ii

Dažnas, segant lietuvišką 
ženklelį, pasigyrė dar turįs 
pernykšti ar nustebęs klaus
davo: ’Tr šiemet bus lietu, 
vių diena? Ir šiemet šoksit?“
Parodėle apžiūrėdami, no- ( nepriklausomybės kovų, 376 
rėdavo ka nors nupirkti, tik, | psl., kaina $3.00. 
deja. nieko nebuvo parda-; Per giedrą į audrą. Myka- 
vimui. ir norinčius ka nors’lo Vaitkaus 1909-1918 m. 

. _.A . i nusipirkti tekdavo nukreipti j atsiminimų IV tomas. 272
?pl.^ Lietuvą, Vasario 16-jąj j $pau<ios knygyną Water- psU kaina kietais viršeliais 
r lituanistine mokvkla ir pa- įury pu berniukai, atsisto- novelės, 156 psl., kaiiia kta- 

je orie lietuviškų ženklelių tais viršeliais $2.50. . 
dėžės, aiškinosi apie savo Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
prosenelį lietuvi ir teise oa- $3.75. 
siimti bent tris ženklelius. NULAUŽTA ŠAKA, tri- 
Vietovės savininko motina jų vaizdelių pynė. parašė 
esanti lietuvė ir labai norin- Stasė Varagaitė-Petersonie- 
ti gauti lietuvišką palaidi- nė, 81 psl.. kaina $2. 
nukę. ANTANAS SMETONA

minėjo, kad ta mokykla lie
tuvių jaunimui stengiamasi 
įskiepyti savo krašto kultū
ros ir kalbos meilę.

• • •
Lietuvių dienoj Mohawk 

kalnuose dalyvavo 4 jau
nuoliai: Gitą Merkevičiūtė, 
Vaiva Vėbraitė, Danguolė 
Jonynaitė ir Linas Lipčius.

$35. Vlikui — $15 ir nenu
rodys kam $12.

Menine programa atliko 
lituanistinė mokvkla. Tvada 

Vaiva

Prašoma nesivėlinti, nes su
važiavimas prasidės nurody
tu laiku.

Darbotvarkę baigus, 4 vai. į programą padare 
popiet ten pat bus pietūs, į 1 Vėbraitė.

, L , .. kuriuos, be atstovų, kviečia-1 Pr"7amoĮe huvo R Sruo-
skautu bendra mugė praėjo, :r «,Večiai gausiai dalv- Vienuobo. V. Kudirkos, 
kaip ir pernai, kaip ir keletą vautf Putino. J. Minelgos. Braz-
paskutinių metų, su triuški- j

Aleksamiras Cs^UksM
pirmininkas

Pasisekė skautų mugė

Kovo 2 d. Lietuvių na
muose rengta visų rūšių

Diena pasitaikė nepapras-
Visi išvyka labai patenkin.-taj todėl žmonių bū
ti. • • •

nančiu pasisekimu. Kiek ten 
skautukai pinigo savo sto.Į 
vyklavimui bei kitiems rei-į 
kalams uždirbo, aš neskai-! 
čiavau. Bet žinau, kad uždir-l 
bo apsčiai. Ir žinau, kad už-i 
dirbo! Nes jie ten neplėši
kauja, kaip kokie čigonai,
kainų neišpučia, blogų pre 

Taigi, Detroite minėjimas kių nepardavinėja. Per ke-j Antane Škėmos minėjimas 
įvyko pačią vasario 16-ją. liolika metu ta mugė taip
Gal pats pirmasis minėjimo įsipilietino, kad tik po žodis ai .. -

džinnio, Binkio Maironio, 
F. Kiršos. A. Jokūbaičio. F. 
Nagio ir St. Džiugo kūriniai.

Besiruošdami prooTamai. 
mokiniai geriau ^usinažino 
su Lietuvos istorija, jos ra- 
gvtoiais. noetais. Programa 
susirinkusiems buvo nauja 
ir gražiai atlikta. Programos 
dalyviai pasirodė verti na- 
sitikėiimo ir naramos. Tai 
antras mokyklos pasirody

ALRK MS 33 kuona nete
ko vienos narės — Elzbietos 
Kazokienės. Vakare ji žiū
rėta televiziios programa, 
niekuo nesiskųsdama atsi
gulė ir nebepabudo.

« » »

Statvbos rangovas Romu
aldas Samuolis, negalėjęs 
dalyvauti Vasario 16 minė
jime, atsiuntė $50 auką.

» * *

vo labai daug. Reiktų ir at
eity tokias dienas ruošti. 
Jau turint dvieju metu patir
tį. galima kaika pakeisti, 
pridėti, atimti. Turėtu būti 
daugiau programos ir įvai
resnės. Jei visas apygardos 
jaunimas prisidėtu, tai bū
tu visai lengvai padaroma. 
Turėtu ir vvresnieii daugiau 
remti jaunimo darbą.

Jau turėjome daug progų 
įsitikinti, kiek daug mū«u 
jaunimas gali ir sugeba, tik 

j ii remkime, skatinkime, na-
LMKF Federacijos sky

riaus kovo 9 d. susirinkime 
dail. T.. Židonvtė nmnešė a-{dėkime ir tinkamai įvertin- 
pie fedpraciios suvažiavima, kime. 
o R. Vab’ukienė — anie Pa-

IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMK, lietuvių dainynas.

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

šWNTAnTENTR TT* MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17

novpTiu. kaina $5.00. 
ANGLU KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir

šeliai kaina ..........$3 KO
NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
rUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario. 225 psl., kaina $5. 
RASTAI — STRAIPSNI AL 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas LiOdžius, 246 pusla
piai. kaina.......... $3 00.
Amerikos lietuviu politika, 

parašė d r. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai-

... . .. Prie, septynetų su virtam jsiais metai,.
diJS tra,;al'ac|jo-, žinule-kilų spaudoje pa-1 metų auto katutrofoj žuvęs| niana Meritevičifrfč. ds- 

se. ALB radiją klubas ta skelbiame, ir sulekia visas rašytojas Antanas Škėma kodama už nasitikėiima ir 
proga išnuomavo visą valan- Detroitas. Ir minima sekma-! Detroite bus paminėtas ge- nakvietMa nrooramos atlik-

>£ Pilnasis pusvalandis, dieni buvo kaip bičių avily? gūžės 10 d. Ta proga yra ti nPsakė, kad "Jūsų naši-i važtavima Pabaltijo daili- 
anghskai bei lietuviškai, bu- smagu, kad skautams taip rengiama akademija ir spėk- tikėpma« sukelia mumyse rinkių narodoi dalyvavo ir
vo apie Lietuvos laisvę ir... sekasi. Linkėtina, kad ir at- taklis, kur bus suvadinta jo didelio rvžto“ vintJL'rm t ‘ eidnnv • • j • »7- • X v ' ~
nelaisvę. Antras žingsnis - einančiu metu (daugiskaito- dramų ištraukos bei paskai- v nė£s buvo baigtas vT„S- a vad?lve\.Zl^a.1 čer^,e* "a «L50. _____
jaunų skautukų bei ateiti- je) mugėms jie taip gerai, ‘ tyta iš jo beletristikos vei-' nadVka d^ nei. Amerikiečių taip mėgs- LAUMIŲ JUOSTA Bro-
ninku būrelio atliktas Lietu.'kaip dabar, pasirlioštų ir kalų. Smulkiau parašysiu v , ^re i Pabaltijo Moterų Ta- Railos akimirksnių
vos trispalvės iškėlimas prie niekada savo orumo nwm- lcitaflvki. SS? iuJ mtasijm? nin«’' i . šiemet buvo labai gražiai kronkų I dalis, straipsnių

p.u,. siems prie minėjimo ruoši- ( Vieton koncerto nutarta pašokti, nors ir sunkios buvo 
to°. surengti dailininkių Lijolės sąlygos, čia didelis Mauru-

trispalvės iškėlimas prie niekada 
Detroito miesto rotušės. 1 gadintų. Alf<

babita Motėm Tflrvbos su- šią diena rengiant di
džiausia našta ir atsakomv- 
bė teko Waterburio jauni-

krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-. kaina — 
$3.00?



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 12, 1969 m. kovo 19 cL
Poslapis ketvirta^

PROF. JONAS PUZINAS

Kaip gimė Vasario 16-sios aktas
KekšisneBieksa

Kovo 12 d. Keleivio 11 nr. į čiuotės daiktavardis.

šiams, Biekšius, Biekšiais, S. Zavadskis, Port Artur, 
Biekšiuose. Ont., A. Keršis, Toronto,

Kirtis pastovus visuose Ont., E• _ Sabalis, Methuen, 
Į linksniuose. Yra I-sios kir- ^Etss., K. Kilikauskis, Los

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Graibo ežere mina*
S -S**

Vasario 27 d. Tiesoj yra 
papasakota, kaip rusų kari* 
nio laivyno specialistai išmi
nuotojai graibo iš Arimaičių 
ežero (ties Radviliškiu) 
prieš 25 metus vokiečių ten 
suverstas skeveldrines avia
cines minas. Narai leidžiasi 
Į ežero dugną pro iškirstas 
eketes (ežeras užšalęs) ir 
ten dumble, kurio esą iki pa
žastų. graibo minas. Ištrauk
tas gabena Į lauką, krauna 
Į tam parengtas duobes ir 
sprogdina. Minų esą randa
ma vidutiniškai po vieną 
kvadratinio metro plote, bet 
jos nėra išbarstytos lygiai. 
Iki vasario galo buvę iš
traukta ir susprogdinta de-
vvni šimtai tokiu minu.•> £

Rašytojui J. Paukšteliui 

70 metų

Kovo 3 d. 70 metų am
žiaus sulaukė rašytojas Juo
zas Paukštelis. Sukdamasis 
kaimo gyvenimo tematikoj, 
buvęs "buržuazinis“ rašyto
jas tapo nuolaidžiai įskaity
tas ir i "tarybines gretas“. 
Tebeminimi jo kiek seniau 
išleistieji romanai "Jaunys
tė“ ir "Netekėk, saulele“, o 
dabar jau esąs atiduotas lei-

Mirė prof. dr. Broniu* 

Sidaravięfd*
Kovo d; po ligos irsun 

kios ligos Ėaune mirė me
dicinos mokslų daktaras 
Kauno medicinos instituto 
odos ir Veneros ligų kated
ros vedėjas prof. dr. Bronius 
Sidaravičius, gimęs šakių 
apskr. 1897 m

, 3 psl., žiniose iš Kalifornijos 
padangės, apsašomos Mari
jos ir Adomo Biekšių 50 me
tų vedybinės sukakties pa-

'• minėjimo iškilmės ir nuro- 
• doma. kad abu BIEK-šai gi- 

Tai maždaug pakartojamas tas pats principinis lie- alkininkų parapijoje, 
tuvių nusistatymas, pareikštas ir anksčiau Įvykusiuose ‘ Vilniaus krašte, 
lietuvių suvažiavimuose JAV, Šveicarijoje. Petrapilyje, j Pagerbtuvės — pagerbtu- 

1 Visai naujas dalykas — santykių su Vokietija formulavi- vėm, pavardė — pavarde,!

' Paskaita, skaityta Bostone minint Vasario 16-sios 51-ją 

sukaktį

(Tęsinys)

St Griežė

MA1K1O IR TĖVO 
KRAITIS

1969 m. sausio mėnesi au
kojo: .

Po $10: P. J. Ekelevich, 
Newark, N.J„ J. Jakštys, St.

Angeles, Cal., P. Simanavi
čius, Lacom, Alberta.

Po $1.50: E. Bučinskas, E. 
Hartford, Conn., G. Kilotat, 
Egonvilie, Ont., M. Macko
nis, Bloomfield, N.J., P. 

‘jjtarkauskas, Verdun, Que.

mas. Tuo klausimu pasisakyta labai atsargiai, iš anksto bet... Valkininkų parapijoje Į T .eteis. U1&- » 11 Miami
neįsipareigojant: "Jeigu Vokietija sutiktų dar prieš Tai- buvo ir tebėra tik B i e k - U.,^s*
kos Konferencijų proklamuoti Lietuvos valstybę ir pa- š i a i. bet ne Biek-*ai ar
čioje konferencijoje paremti Lietuvos reikalus... pripažįs- Liek-šos.

Velionio plunksnai pri- ta galima sueiti būsimajai Lietuvos valstybei, nepaken- • Apie 8 kilometrus nuo
"7/ I mnl'cbnm + TMiiiei i . T 1 — 1_  _T_klauso per 70 mokslinių dar

bų. Jis parašė ir pirmą ji ori
ginalų vadovėli studentams 
lietuvių kalba "Odos ir ve
nerinės ligos“.

Dr. A. Margeris—nusipelnęs 

kultūros veikėjas

Netaip seniai iš Chicagos 
dr.

A. Juškevičius, Cheshire, 
Conn., $9.

S. Martinkus, Chicago, 
Ilk, $5.50.

Po $5.00: B. Klemka, Oak 
Lavvn, III.. S. Raškauskas.

Po $1.00: A. Melkin, Mas- 
peth. N.Y., A. Andriušienė, 
Erooklyn, N.Y., B. Stasiulio
nienė. Gakvilie, Conn., M. 
Zack, Pico Riviera, Cal., P. 
Ragauskis, Aurora, ilk, VV. 
Zavis. Easthampton, Mass., 
T. Meliauskas, Montello, 
Mass., E. Jazukevičius, 
Brooklyn, N. Y.. L. Shait- 
man, Hartford, Conn., J. 
Krivickis, Detroit, Mich., J. 
Lukošius, Phila., Pa., K. Ka
roblis. Chicago. Iii., Z. Da
nilevičius, Sudbury. Ont., 
Al. Meškis, W. Roxbury, 
Mass., J. Strumskis, Brock- 
ton, Mass., J. Kuliešius, Wa- 
terbury, Conn., J. čereška, 
Brooklyn, N.Y., G. Klimas, 
Vera Beach, Fla., Z. Micke
vičius. Toronto, Ont., A. 
Bradčiulis. Chicago, 111., J.

kiant jos savitam plėtojimuisi, Į tam tikrus dar nustatyti-: Valkininkų miestelio Į piet 
nūs santykius su Vokietija“. į vakarius, kur Merkį kerta

Vilniaus lietuvių konferencija slaptu balsavimu išsi- Varėnos - Vilniaus geležin- Beverly Shores, Ind., E. Ci- 
rinko ir Lietuvos Tarybą iš 20 asmenų, kurie vėliau pasi- kelis, dešinėje Merkio pusė- Į cilio. St. Petersbui g, Fla., A. 
rašė Vasario šešioliktosios Aktą. Nors vokiečių kalinė kairėje Yf arėnos-Y ii-1 Zamžickas, Columbus. Ohio,
valdžia neleido skelbti spaudoje pagrindinės konferen- ??aas geležinkelio yra Biek- j. Krištolaitis, Cleveland. 
cijos rezoliucijos, kur kalbama apie politinius lietuvių kaimas, apie 30 sodj bų. Ohio, A. Majauskas, Mont- 
siekimus, bet po konferencijos Lietuvos Taryba bei jos unamę geias tiec^a is sei- real, Que., A. Mikonis, New 
išrinktasis penkių narių prezidiumas, pirmininkaujamas uleJ®. l.® z I)a Egj pt, N.J., A. Andriulionis.
Antano Smetonos, pajuto po kojų daug tvirtesni pagrindą, ra susigiminiavusi su mūsų” Po S4.00: T. Urbon 
nors vokiečių karinė valdžia žiūrėjo į tarybą tik kaip | šeima. Toje šeimoje teko ne Brooklyn, N.Y., S. J. Jurša’,

Poucatuck, Conn.. A. Gas 
ter, Laconia. Me., P. Žilins
kas. Homit, Cal., J. Umaras,

i Lietuva __o_____ _ ____ „ ,
Algirdui ‘ Margeliui suteik-; patariamąjį organą visiems vietos reikalams, ypač ūkio kartą lankytis, svečiuotis net 
tas nusipelniusio kultūros sektoriuje, kad būtų galima iščiulpti iš krašto kiek galima po keletą dienų, lankytis 
veikėjo garbės varcfas. į daugiau rekvizicijų. < kaimo jaunimo kukliuose

lai dovana jo 80 metų su-! , Kaip matėme, 1917 metais atsirado bent kelios tary- pobūviuose, padainuoti, pa- 
ka k ties proga. ' “

sugrįžusiam

Detroit, Mich., M. Zdane-ĮBaranauskis» Bron.v. N.Y’., 
S. Kunkulis, Ridgevvood, N. 
Y,, L. Kšečkauskas, W. 
Palm Beach, Fla., E. Stupe- 
lis, Miami, Fla., V. Šurna, 
Phila., Pa., Ch. Bačkus, 
Manchester. Conn., P. Tu
mėnas, Brodklyn, N.Y., E.

bos: Amerikos Lietuvių Tautos Taryba, Amerikos Lietu- juokauti, o kaltais ir rimtai vich, Middletown, N.Y., J.
, Januška, Paterson. N.J., B.

Klovas, Chicago, III., A. 
Mickevich, Brooklyn, N.Y., 
J. Petniūnas. Richmond 
Hill., N.Y.

Po $3.00: B. Vizbarienė,

Dr. A. Margelis yra para- vių Taryba, Šveicarijos Lietuvių Tautos Taryba, Lietuvių Prišnekėti. Per tuos susiti
šę> kelis menkos literatūi i-; jautos Taryba Petrapilyje, Vyriausioji Lietuvių Taryba kimus ^aznai girdėjau Biek- 
nes vertes romanus. 1 . » e,,, nn,.<n-rio mmint Ko. »n_

Mitingai prieš kinus

Partijos įsakymu Vilniu
je, Kaune ir kitur buvo su
rengti mitingai, kuriuose vi-

, . i .. . — • , — ..—, , , . 'iTh t0S tik lietuviška forma —į
tarybos kalbėjo Lietuvos vardu. Aiskus dalykas, kad to- v v .
kia išsklaidyta veikla turėjo būti koordinuojama vieno giek-ša Biek-šos. 
visų pripažinto organo. Tam reikalui 1917 m. spalio 18-20
d. Stockholme sušaukta įvairių kraštų lietuvių konferen Po lenkų okupacijos gri-iSo. Boston, Mass.. A. Bany-j Gimbutiene, Los Angeles,

..t 1 ® 4 1 i:~ nr_ t___ « t-__________ f oi V

dyklai dar vienas — "čiajs0^ife Krylovai, Jermolen- 
mūsų namai“, apie dabarti- k?s- Jakovlenkos ir kiti aiš- 
nius Lietuvos kaimo sunku-! kino kinų vado Mao Tse
kumus ir problemas.

Įrengs M. Valančiaus

i tungo isdav

U. ouvviuivnnc ausaunm pauių «««, uruuvių nuiueieii- Valk ninku anvlinkes iWeston. Ont., A. Kaspe-
cija. Is Lietuvos dalyvavo dr 3. šaulys, is Rusijos - dr. eerokV’^sitl’l i ras, Chicago. III., P. Breskin,
J. Alekna, M. Yčas, F. Boitkeviciene, St Šilingas, kun. nusį • H kmj kiti įcnd. j Chicago. III., V. Jlankus,; 
J. Tumas, is Amerikos-dr. J. šliupas is šveicanjos - rad^iai. ^3.
kun. J. Purickis, kun. K. Olšauskas, iš Skandinavijos — Biekša! Toks pavardės ga

i aevravikiškus siekius ir J- Aukštuolis, Ig. Šeinius (iš Stockholmo) ir J. Savickis lūnės sustorinimas (tipiškas 
šaukė kad "niekam neleisi-' (iš Kopenhagos) 1 - ------ '■----- x----

Cal. F. Palionis, Pittston, 
Pa,. G. Ramonat, Warrior 
Run, Pa., Grabovvsky, Geor- 

Chicago, Ilk, S. Novicki, N.jgetovvn, Ilk, J. Gruzauskis, 
Britain, Conn.. J. Kuzen. E.! VVaukegan. Ilk, J. Peseckas, 
Paterson, N.J., S. Šurkus,! Toronto, Ont.. Z. Jankaus-

rr.e musų sanes sienų pazei- 
i dinėti ir ryžtingai užkirsime 
kelią bet kokiems provoka-

San Jose, Cal.
Po $2.00: R. Kalasauskas

i kas, Phila. Pa., P. Žilinskas, 
Weehawken. N.J., B. Gai-

veiKsmams’

slavizmas) man tuoj rėžė;
Dr. J. šauliui painformavus apie Lietuvių Konferen-; ausį. Neiškentęs ėmiau ir 4 u ^.w. u. run^auMs-as, D rz

cijos Vilniuje darbus ir apsvarsčius susidariusią padėtį, paklausiau: — Argi ir na-! P°rta"e, Pa., J. Šukys, Lux-! Rosemont, Que.. P. Ku-
Stockholmo konferencija pakartojo Vilniaus konferenci- mie jus taip šaukė? Vyrukas į A1^“Įka^P°2h*l n^i . ugatuck’ Conn-» B-

r ... __ i__ i- __ Mass F Shorohc ’ BUUZl

VOKIETIJA

Palaidojo E. Simonaičio 

peleiųis

muziejų
Nasrėnų kaime, sodyboje,1 ciniam 

kurioje manoma gimęs vys
kupas Motiejus Valančius, 
vasario 21 d. buvo atidary-i 
tas M. Valančiaus memoria- į 
linis muziejus. Eksponatus: 
tam muziejui eilę metų rin-l 
ko Kretingos kraštotyros! 
muziejaus direktorius Juo
zas Mickevičius su kitais
kretingiškiais kraštotyrinin- Vasario 24 d. eidamas 
kais. Jiems pavykę surinkti j \Veinheimo gatve, širdies 
daugiau kaip šimtą ekspo- smūgio ištiktas mirė Mažo- 
natų. kurių tarpe esą vysk. sios Lietuvos įžymus veikė- 
\ alančiaus rastų originalų, jas, jos tarybos pirmininkas 
jo asmeninių daiktų, nuo- į Erdmonas Simonaitis. Vasa- 
traukų, o taip pat ir droži- > ri0 28 d. jo palaikai buvo šu
niu. vaizduojančių arba patį deginti Mannheimo krema- 
vyskupą Valančių, arba jo; toriume. o kovo 16 d. jo pe- 
raštuose sukurtas asmeny- Į lenų urna palaidota Huet-

Tautos valią — atnaujinti Lietuvos valstybę“. ; Suki^ UZraSyt^' Ul klU A. Aleknevich, Trumble,! Phila.. Pa., J. Adomaitis,
Tą patį padarė ir 1917 m. lapkričio 2-10 d. Berne įvy-į ” j Que.. J. Keraitis, Paterson, Hamilton. Ont.. A. Lapins-

kusi lietuvių konferencija, kurioje iš Lietuvos dalyvavo! Taigi ir garbingam sukak-! N.J., A. Vaškelis, Niagara l kas, La Šalie, Que., E. Šim- 
net penki Lietuvos Tarybos nariai: A. Smetona. St. Kai-' tuvininkui Adomui Biekšiui Falls. Ont., T. Vilbikaitis, i kus, So. Boston, Mass., A. 
rvs. dr. J. Šaulvs. kun. J. Staugaitis ir kun. A. Petrulis. Čia' dokumentus išrašė Vaiki- London, Ont., K. Vaičius. Gauchas Lemom, Iii., P.

bes. J ter.feldo kapinėse.

tama vyriausia Lietuv os at&tove. ! dininkų palikimą ir lietuvius s. Šnekutienė. So. Boston
Lietuvos Taryba, gavusi pasitikėjimą užsienio lietu- ( giekšius ėmė rašyti Biek- Mass E Milkeraitis Chi- 

vių, dar atkakliau ėmė klabinti įvairių vokiečių įstaigų Ak, ir mano pavardės Cago III M Krivicką* Oak- 
duris. Lietuvos Tarybos prezidiumas, grįždamas iš Berno,1 gale ir vieni ir kiti segė rai- ville,’ Ont., J. Svikla Water- 
sustojo Berlyne ir čia turėjo eilę pasitarimų su Vokietijos, dę a vieton ė. Tokia jau jų burv’, Conn., A. Jasiūnas,
valdžios atstovais. Šis tas ir laimėta, kad ir su tam tikrais prigimtis — viską tempti Sudbury. Ont., J. Rudžius. | hio, J. Banikonis, Winnipeg, 
įsipareigojimais vokiečiams. į ant savo kurpalio. Detroit, Mich., G. Kvalita.l Manitoba. V. Binkauskas.

1917 m. lapkričio 29 d. Vokietijos reichskancleris! Manyčiau kad Biekšių Pittsburgh, Pa., A. Griauz-j Amsterdam, N.Y., J.
Georg von Hertling Reichstage (parlamente) pareiškė kaimas gavo vardą iš ten gy- d®’ S°. Boston, Mass., M. na, Hamilton. Ont., J.

Pushinsky. Baltimore, Md., 
M. Shvvabaris, Gary, Ind., 
J. Žitkus, Gaidner, Mass., 
M. Gučius. Pavv Paw, Mich., 
J. Peskis, Chagrin Falls. O-

Kraštotyrininkų pobūvis

Kauno kraštotyrininkai t 
surengė pobūvį (arba, kaip!
jie vadino — vakaronę),. . . . '
skirta pasiskatinimui mylėti J Laisvės mintis nemint*' 
savo kalba. Vaišės — seno-! kryžiuoti! Kai visa lauta »«-
viškos lietuviškos: virti žir-i Pranta* kad mirtl deI !»»»▼« 

o gyventi vergijo-
: virti žir-
čiai aviži-i garbė,niai. pupos, kviečiai, aviži-į 7

je—gėda, tokios tautos nenis kisielius, gira (gavėni- 
niai patiekalai). Senovines 
dainas dainavo Kauno Mu
zikinio teatro solistai ir bu
vęs opei-os solistas Antanas .. ...... . .
Kučingis. Dramos aktorius sukileuų vadas, kryziuo-
A. Mackevičius skaitė M. cuj. k **ta PaSąutas prie Ka

raliaučiaus pilies.

pavergsi !“

Taip pasakė vokiečių va
dui Sachsei lietuvių valstie*

pripažįstąs apsisprendimo teisę Lietuvai, Kuršui ir Lenki- ■ venusiu žmonių pavardės_  Gird, Jamaica Estate. N.Y’.,
jai. Gruodžio 1 d. užsienio reikalų ministerijoje pasirašy- Biekšis. -io, -iui, -šį, -šyje Gerulaitis. Chicago, Ilk,
tas protokolas, lyg preliminarinė sutartis, apie Lietuvos
valstybės atstatymą, kad ir su neišvengiamu pasižadėjimu; 
sudaryti su Vokietija karinę konvenciją, kuria Lietuvos
kariuomenė būtų prilyginama Pietų Vokietijos sąjungos —-----————-------------------------- ————
kontingentui, susisiekimo konvenciją, sudarytą taip pat
panašiai, kaip su Pietų Vokietijos sąjungnėmis valstybė- sijų 1917 m. gruodžio 11 d. paekeblė Lietuvos valstybės 
mis. muitų ir valiutų uniją. atstatymo deklaraciją, kuri kaikurių istorikų norima lai-

Tos vokiečių pastatytos sąlygos, kaip rašo savo atsi- Ryti net faktiniu Lietuvos valstybės paskelbimo aktu. Štai 
minimuose tų pasitarimų dalyvis dr. J. Šaulys, buvusios ta deklaracija:
neišvengiamos, norint toliau tęsti pradėtą Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo darbą. Be to. tarybos nariams jau 
buvę aišku, kad Vokietija karo nelaimėsianti ir kad toli-

Z. Gerulaitis
1 J. Kantauskis. Lewistone, 

Biekšiai, Biekšių, Biek- Me., A. Palait, Phila., Pa.,

"1. Lietuvos Taryba, krašto ir užsienio lietuvių pripa
žinta kaip vienintelė įgaliota Lietuvių tautos atstovybė, 
pasiremdama pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir

mesni įvykiai atpalaiduosią lietuvius nuo visokių pažadų. 1917 metų rugsėjo 17-23 d. lietuvių konferencijos Vilniu- 
Berlyno protokolas turėjo būti patvrtintas Lietuvos je nutarimu, skelbia nepriklausomos Lietuvos valstybės

Tarybos. Tarybos narių tarpe pasireiškė didelis nuomonių atstatymą su sostine Vilniuje ir jos atpalaidavimą nuo vi
sų valstybinių ryšių, kurie kada nors yra buvę su kitomis 
valstybėmis.

"2. Tai valstybei tvarkyti ir jos reikalams ginti taikos 
derybose, Lietuvos Taryba prašo Vokiečių Valstybės ap- 

norint išjungti protokolo dalį, kur kalbama, kad Lietuvos saugos ir pagalbos. Atsižvelgdama į gyvus Lietuvos inte- 
santykiai su Vokietija turėtų būti maždaug tolygūs pieti- resus, kurie reikalauja nieko netrunkant sueiti į artimus 

ta« nobūvio nradžioie Kitiis'*sl nių valstybių santykiams Vokietijos fereracijoje ir kad patvarius santykius su Vokiečių Valstybe. Lietuvos Ta-
_ dar tik nelabai seniai kuc^as* Ateina kaip vaduo- galutinis konvencijų su Vokietija sudarymas priklauso ryba stoja už nuolatinį (amžiną) tvirtą sąjungos ryšį su

,c fnili-

Daukšos "Postilės“ prakal
bą. Du kalbininkai kalbėjo 
apie kalbos kultūrą, apie 
baltų kalbas, o mokytoja O- 
na Dabi i laite papasakojo at
siminimų apie butuslūs salo 
profesorius — J. Balčikd&į, 
P. Skardžių ir A. Šalį. Pir
masis buvo tik neseniai mi
ręs, jis atskirai buvo pagerb-

* •

Jau 1925 m. profesorius 
i Augustinas Janulaitis savo 
! knygoje "Lietuva ir dabarti- 
{ nė Rusija“ rašė:

"Dabartiniai rusai sten
giasi plėstis, keldami revo*

skirtumas: vieni buvo priešingi įsipareigojimams vokie
čiams. bet kiti teigė, jog vokiečiams nieko nežadant, vo
kiečių valdžia nepaskelbsianti ir nepadėsianti atstatyti 
nepriklausomos Lietuvos. Vėl imta derėtis su vokiečiais,

au— aaruK neiaoai seniai, . . . . , . . - į o . .. . . . . n -------- 1 o
pradėti vėl viešai prisiminti, i is,vyrau» *i®»P*-, tik Steigiamojo Seimo kompetencijai ir t.t. Bet vokiečiai, Vokietijos Valstybe, kurs turėtų būti įvykdytas ypač fni 
kai valdžia rvžosi pasitrau- • nenusileido ir reikalavo tampresnio Lietuvos susijimo su tarinės bei susisiekimo konvencijos ir muitų bei pinigų

i Vub'jmio 1 Vvf 1 > V OKICellH. riutnmne Konrlnimukimo į Vakarus nebelaikyti 
nuodėme.

Vokieti ja. ' sistemos bendrumo pamatais*
Vokiečių spaudžiama, Lietuvos Taryba po ilgų disku-; (pus daugiau)

Vai- 
Kaz-

ragis, St. Catherines, J. Sa- 
vage, Bridgeport, Conn., P. 
Mačys, YVoodhaven, N.Y’., 
A. Stukas. Lewiston, Me., I. 
Palaitis, Ratine, Wisc.. K. 
Gelažienė. Franklin, Mass., 
J. Urbonas. Lawrence. Mass. 
W. Milkevich, Cicero, III., 
A. švagždvs, Brighton, 
Mass., M. Remenčius. Brook
lyn, N.Y., K. Siauris, Dor
chester, Mass.. A. Jusinskas. 
Kingston, Pa., A. Janus, 
Yucaipa. Cal.. J. Girnius, 
Sao Paulo. Brazi1., S. Jerems. 
kis, Port Evens, N.Y., S. Ob- 
rikis. Millinocket, Me., C. 
Valungevičius. New Britain, 
Conn., V. Jasinevičius, Ha
milton, Ont.

Po 50 centų: S. Thomas, 
Chicago, III.. M. Chepulis, 
Rockford, III., K. Janus, 
Chicago, III., J. Uibon, New 
Haven, Conn.. A. Paškevi
čius, Brooklyn, N.Y.

Visiems aukotojams nuo
širdžiausiai dėkojame.

Keleivio administracija
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

prezidentas visada turi ga
bių patarėjų ir spaudos dar
bininkų, kurie gražiais žo
džiais jo politiką taip nudai
lina, kad viskas atrodo kaip 
sviestu patepta. Pavyzdžiu 
gali būti kad ir dabartinė' 
prezidento Nixono kelionė 
Europon. Kokiais reikalais 
jis ten keliavo? Aiškinama 
taip:

1. Jo patarėjai įsitikino, 
kad mūsų draugai tenai la
bai susirūpinę, kad Amerika 
negana kreipia dėmesio į 
Vakarų Europą.

2. Mūsų draugams tenai 
pradėjo rodytis, kad Ameri
ka jau rūpinasi apie santy
kius su Sovietų Sąjunga, o 
Vakarų Europos nepaiso.

3. Jie pajuto, kad Atlanto 
Sąjunga jau nebežiūri, ko-

' kios problemos kyla prieš 
Vakarų Europą

Taigi, prezidentas Nixo- 
nas ir nuskridęs Europon, 
kad nuramintų savo drau
gus. Ir jis nuraminęs Briu
selį, Londoną, Paryžių ir 
Romą. Jis pasakęs tenai, 
kad Amerika savo draugų 
neapleidžia. Iš tikrųjų, jai 
labai rūpi NATO organiza
cijos sustiprinimas. O kad 
Amerika nori kaikuriais rei
kalais susitarti su Sovietų

' Sąjunga, tai Vakarų Euro
pos tas neliečia.

— Nu, tai čia, Maiki, vis
kas aišku.

— Ne, tėve, čia tik žo-

Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

GANOJE NUVERSTA RESPUBLIKOS VALDŽIA

Gana yra pietvakarinės Afrikos kraštas. Ji yra suda
ryta iš buvusios angių Gold Coast kolonijos. Kaip Kongas, 
taip ir Gana turi gausių mineralinių turtų: mangano, auk
so, deimantų ir kitų. Be to, yra labai puikių girių. Krašto j 
plotas turi 1,840 ketvirtainių myilų, ir tame plote gyvena 
(1965 m. apskaičiavimu) 7.500,000 žmonių, bet iš to skai
čiaus tik 10,000 europiečių. Sostinė vadinasi Akrą (Ac- 
cra).

Anglai valdė ir išnaudojo šią koloniją 113 metų, bet 
kai po Antrojo pasaulinio karo Afrikos kolonijose prasi
dėjo sukilimai, tai Anglija, visai nesipriešindama. 1957 
metais davė Ganai konstituciją ir nepriklausomybę. Nėg
ių vadas Kwame Nkruma buvo pastatytas nepriklausomos 
respublikos premjera. Jis buvo jau išsimokslinęs Anglijoj 
ir lankė Lincolno universitetą Amerikoj (Pennsylvanijoj). 
Dabar atsistojęs naujos respublikos priešaky, jis paskelbė 
šitokią deklaraciją:

”Kaip mes tvarkysimės. tai lies ne vien tik Ganą, bet 
ir visą Afriką. Mes įsipareigojam ne tik savo kraštui, bet 
visiems Afrikos žmonėms, kurie veržiasi į nepriklausomy
bę. Jeigu mūsų nepriklausomybė bus sėkminga, tai ji pa
skatins į laisvę ir progresą visą Afriką“. ■

Vėliau -buvo išrinktas Ganos respublikos parlamen
tas, kuris Nkrumą vienu balsu paskyrė respublikos prezi
dentu ir nutarė, kad jis eitų tas pareigas iki gyvos galvos. 
Dar labiau jo pozicijai sutvirtinti 1964 metais visuotiniu 
balsavimu buvo nutarta, kad Gana būtų tik vienos parti
jos respublika — Nkramos partijos. '

Iš pradžios Amerika teikė Ganos respublikai paramą. 
Tačiau neilgai taip buvo. Kai tik pasirodė, kad preziden
tas Nkruma orientuojasi į Maskvą, reiškia, buvo palinkęs 
į komunizmą, Amerika savo paramą Ganai nutraukė. Ir, 
lyg tyčia, 1965 metais tą kraštą ištiko katastrofinga saus
ra. Žuvo laukuose visi pasėliai, ir prasidėjo badas. Nkru
ma kreipėsi į Washingtoną, prašydamas maisto už $120 
milionų. išdėstant šitos skolos atmokėjimą šešeriems me

čia ne Apollo 9 kapsulė su astronautais, bet panašus į ją 
pakaitalas. Laivyno narai iš anksto ją pasidirbo pratini, 
muisi, kaip geriau patarnauti Apollo 9 astronautam, kai 
jie kovo 13 d. nusileis į vandenyną. Kaip žinoma, jie nusi
leido laimingai, nors vandenynas buvo neramus.

Malonus ir įdomus laiškas
Tas laiškas atėjo buvusio išgirsti, ką jiedu mano apie 

Keleivio redaktoriaus S. Mi- tokias Amerikoje kylančias 
chelsono adresu. Rašo ilga- negeroves, kaip infliacija, 
metė mūsų laikraščio skai- studentų riaušės, ir kodėl jų 
tytoja Petronė Auiiūrienė niekas nesuvaldo? Prie ko 
su savo dukrele Onute, ku-- visa tai veda? Arbusdepre- 
rios gyvena Georgijos vals-! sija? Ir kas bus ateity, kai

— Au di du, Maik! kas ten kalbama. O iš tikių-
— Tėve, kalbėk lietuviš- jų gazietos buvo pilnos žinių džiai; ypač tuščias pasaky

kai. apie mūsų prezidento kelio- mas. kad mūsų prezidentas
— Nesibark, Maiki. Ne po Europą. Buvo net ir nuraminęs Paryžių. Juk vi- 

aš vienas taip kalbu. Pažiū- televyžoj parodyta, kaip si žino, kad Prancūzijos de
rėk į žydus. Juk geresnių mūsų Nutonas ii Prancūzi- ^uBe Amerikos labai ne-, tams bet Washingtonas prašymą atmetė. Atmetimas buvo 
patriotų niekur nerasi. Vos jos prezidentas spaude vie- mėgsta. Jis išprašė net ir . Dolitik? nieko kas salėtu nalaikvti
tik ravn nepriklausoma tė- nas kitam rankas. Nu, tai karines Amerikos stovyklas Pagristas politika nedalyti nieko, Kas galėtų palaikyti 
vynf, ir raidavei pradėjo su kur čia tie sekretai? , iš Prancūzijos. Jis išdidus, Nkramos režimą. (Lloyd Hamson, ”New York Times“), 
arabais muštis. O betgi A- — Ar žinai, tėve, kad tie pasipūtęs ir labai ambicin-
merikoj jie nelabai savo platūs aprašymai laikraš- gas. Na, tai kaip tokį opo- 
kalbos žiūri. Jie leidžia an- čiuose ir tie rankų paspau- nentą Amerikos prezidentas 
gelskas gazietas. jų vaikai oimai televizijoj — tai tik galėtų patenkinti? Jis sten- 
kalba angelskai, valgo por- išorinė tų pasitarimų pusė. giasi Amerikos įtaką visiš- 
čapą ir cicelių nenešioja, i Ji surežisuota taip, kad pub- kai iš Europos išstumti. Jis

— Bet tėvas nesi žydas. ■ likai atrodytų, jog ji matė' galvoja, kad Europai turi

Negavęs jokios paramos iš Amerikos, Ganos prezi
dentas išskrido Pekinan maisto ieškoti. Pasinaudodami ta 
proga, militai istai padarė Ganoje perversmą ir Nkramos 
valdžią nuvertė. Tai įvyko 1966 metų vasario 24 naktį. 
Nkramos Liaudies Partija buvo uždaryta, parlamentas iš
vaikytas. konstitucija suspenduota, ir paskelbta militaris- 
tų diktatūra su gen. Ankrah priešaky.

Dac apie merikaUti^"C^A""«^< Sutrempę žmonių valią ir demokratijos
žydus nekalbėkim. Žinai, aš tik uždanga, už kurios vyko 
atėjau pas tave pasikalbę- neskelbiami politikų pasita
ri apie politiką. Va, mūsų rimai.
prezidentas buvo nuskridęs — 0 iš kur tu žinai, kad 
Europon ir šnekėjosi su di- buvo tokie pasitarimai? 
deliais vadais, buvo net pas' — Apie tai rašė laikraš- 
šventąjį tėvą. Nu, tai paša- čiai, tėve. Bostoniškis "He- 
kyk man. ką jie tenai nuta- rald“ įdėjo Paiyžiaus tele- 
rė? Į gramą, kurioj buvo pasaky-

— Prisipažinsiu, tėve, kad ta: ”Nixonas ir De Gaulle
aš nežinau. į tarėsi dvi valandas užsidarę

— Nu, argi tu neskaitai tik vieni du su dviem vertė- 
gazietų?

Kadnntn Antrina i „ ucinvmaujvo principą,
Amerik? tai ir smurtininkai tuojau kreipėsi į Washingtoną pagalbos. Ir
Miiiei uii jis ii . , Tvv ashingtonas prižadėjo jiems visokeriopos paramos. Ir 

taip, mūsų demokratijai padedant, Afrikoj įsigalėjo dar 
viena militaristų diktatūra.

— Skaitau, tėve, bet laik
raščiai ne viską pasako. Jei 
buvo kas nutarta, tai slepia
ma.

— Kodėl slepiama?
— Slepiama, kad priešai 

nesužinotų.
— O kas tie priešai?
— Aš jau ne kartą tėvui 

aiškinau, kad dabar pasau
lis yra pasidalinęs į dvi prie
šingas stovyklas arba fron
tus. Iš vienos pusės stovi ka
pitalistinis frontas, o iš ki
tos — komunistinis. Tarp tų 
frontų eina šaltas karas. Iš 
venos ir kitos pusės daromi 
pasitarimai, raošiami kari
niai manevrai, ir vieni ki
tiems grūmoja savo gink

jais“. Bet apie ką jie tarėsi, 
to niekas nežino. Publikai 
tik parodyta, kad jiedu, išė
ję iš to pasitarimo, paspau
dė vienas kitam ranką, kad 
žiūrovams būtų geras įspū
dis.

— Maiki, aš tau pasaky- 
į siu, kadras negaliu šito biz
nio suprasti. Knygose yra 
parašyta, kad Ameriką val
do patys žmonės, ale atrodo, 
kad tie žmonės nežino, ką 
daro jų prezidentas, kai nu
važiuoja kitur.

— Taip iš tikrajų yra, tė
ve. Pavyzdžiui, Amerikos 
žmonės visai nežinojo, kai 
prezidentas Eisenhovveris 
pradėjo karą Vietname. Jie 
sužinojo apie tai tik tada

lais.. Todėl ir naujas mūsų! kai atėjo žinia, kad tiek ir 
prezidentas buvo nuvykęs! riek amerikiečių kareivių 
Europon. Jis buvo Belgijoj,! Vietname yra užmušta. 
Anglijoj, Vakarų Vokieti-! — Nu, tai kodėl niekas 
joj, Prancūzijoj ir Italijoj* neprotestuoja?
Bet jis aplenkė Sovietų Są-j — O kas gali prieš Ame. 
jungą, didžiausią pasaulio rikos prezidentą protestuo- 
valstybę. nes ji priklauso' ti ? Jis turi didesnę galią, 
priešingam frontui. Todėl negu Anglijos karalius ar 
negalima nei norėti, kad jis karalienė. Tiesa, galėtų pro- 
atskleistų savo pasikalbėji- testuoti kongresas. Bet A

laikosi su 
Angliją nori iš Europos iš
stumti. Neįleidžia jos ir į 
Bendrąją Europos Rinką. 
Sako, Europa baigiasi prie 
Atlanto; Anglijos sala-gu
li toliau; todėl prie Europos 
ji nepriklauso. Tiesa, asme
niškai de Gaulle labai man
dagus, kultūringas prancū
zas, ir mūsų prezidentą pri
ėmė labai svetingai, pats jį 
prie lėktuvo pasitiko. Bet jo 
politika kieta kaip plienas 
ir nesiduoda lenkiama.

— Tai sakai, mūsų prezi
dentas nieko nelaimėjo?

— Jeigu ką laimėjo, tėve, 
tai tas nėra viešai skelbia
ma. O kas skelbiama, tai tik 
pasigėrėjimas, kad jo kelio
nė gerai pavyko, kad daug 
svarbių klausimų apkalbėta, 
kad dabar Amerikai būsiąs 
aiškesnis kelias į derybas su 
Sovietų Sąjunga. Vienu žo
džiu, Nixono kelionė paleng
vinusi Europos politinį į- 
tempimą.

— O komunistai nekėlė 
triukšmo?

— Rytų Vokietijos komu
nistų žinių agentūra ADN 
pranešė, kad Nixono kelio
nę Europoj lydėjo smarkios 
demonstracijos prieš Ame
riką. ypač Paryžiuje ir Ro
moje. Bet sovietų spauda su
silaikė nuo kritikos.

—Žinai, Maiki, negalima 
norėti, kad mūsų preziden
tui visur gėlėmis kelią bars-

ŽAIBIŠKAS PERVERSMAS NIGERIJOJ

Nigerija yra didžiausia vakarų Afrikos valstybė, su
sidedanti iš keturių autonominių padalinių ir apimanti 
apie 250 įvairių kalbinių grupių. Jos plotas turi 356,669 
ketvirtaines mylias, ir. 1964 metų apskaičiavimu, tame 
plote yra 56,400,000 gy ventojų. Tai yra apie penktadalis 
visų Afrikos žmonių. Tačiau nereikia Nigerijos sumaišyti 
su Niger’io respublika, kuri pirma buvo Prancūzijos teri
torija ir yra daug mažesnė už Nigeriją.

Iki 1960 metų Nigerija buvo pavyzdinga Anglijos 
kolonija, bet tais metais Anglija pripažino jai nepriklau
somybę. ir ji tapo laisva, respublika. Iš Anglijos Nigerija 
paveldėjo konstituciją ir demokratinę santvarką, parla
mentą, 8,000 vyrų armiją ir 50,000 vyrų policiją, bet valdi
ninkus Nigerija pastatė savo. Prezidentu buvo išrinktas 
Azikivė Nmandi, premjeru — Akukabar Baleva. o armi
jos vadu — gen. Aguiyi Ironsi (skaityk: Agvi-ji Ironzi), 
kuris buvo gimęs 1924 metais pietryčių Nigerijoj; paau
gęs įstojo į anglų armijos negrų dalinį, o vėliau buvo pa
siųstas su Jungtinių Tautų tarptautine kariuomene į Kon
gą "tvarkos“ daryti.

Kai Nigerija tapo laisva respublika, Aguiyi Ironsi 
buvo paskirtas jos armijos generolu. Bet laisvą respubliką 
negrų valdininkai suprato kaip laisvę vogti, grobti jos tur
tą ir reikalauti kyšių iš valstybės tarnautojų. Kiekvienas 
norėjo greitai pralobti. Todėl buvusi pavyzdinga anglų 
kolonija per penkerius metus pavirto į dvokiančią korup
cijos balą.

Reikėjo ką nors daryti respublikai išgelbėti. Ir tai 
buvo padalyta. Generolas Ironsi susitarė su jam patiki
mais arpiijos ir policijos valdininkais ir vieną 1966 metų 
sausio naktį pradėjo žinomus malversantus areštuoti. 
Kaikurie jų gyveno jau apsisupę ginkluotais sargais, todėl 
neapsiėjo be kraujo praliejimo. Besišaudant daug žmonių 
buvo užmušta ir dar daugiau sužeista. Bet perversmastytų. Amerikoj būna daug

mus su Vakarų fronto vai- merikos kongresą dažniau- blogiau. Čia ir šaudymu pa- ”uvu uz;,,,.ue . . .
tižiomis, nes iš to galėtų pa- šia valdo prezidento partija,I sitaiko. O k, padalysi. Mai- i >>uvo gerai organizuotas n- Įvykdytas žaibo greitumu,
sinaudoti priešingas frontas, ir ji palaiko jo politiką. O ki? Yra visokio svieto. Aš Sekantį rytą ?en. Ironsi paskelbę pei radiją. As, 

—Džiūsta minut, Maik. Tu jeigu pakelia balsą opozici- nenorėčiau prezidentu būti. Aguiyi Ironsi, vyriausias Nigerijos armijos vadas, esu for-
sakai. tie pasikalbėjimai bu- jos atstovas, tai prezidento Generolui su šoble spakai- maliai ir autoritetingai įgaliotas visų ginkluotų jėgų gal-
vo slapti, ir gazietos nežino, šalininkai ji užrėkia. Be to, nesnis gyvenimas. va ir autoritetą.“ (Bus daugiau)

tijoje. Seniau Aušiūrų šeima 
gyveno Maine’o valstijoje, 
lietuvių ūkininkų kolonijoj, 
netoli nuo Foxcrofto mieste
lio. Onutė tenai gimė ir už
augo ir, nepaveikta anglų 
kalbos įtakos, dabar gražiai 
kalba ir rašo lietuviškai. Ir 
šį laišką ji rašo mašinėle lie
tuviškai, motinos ir savo 
vardu. Jo pradžia asmeniš
ko pobūdžio. Michelsonie- 
nei, turėjusiai dvi operaci
jas, Imki greitai pasveikti ir. 
jeigu kada važiuotų Flori- 
don. tai prašo pakeliui už
sukti ir pas jas. Floridoj ir 
jos turinčios daug draugų. 
Buvusios tenai daug kartų, 
mačiusios Miamės, Tampos 
ir St. Petersburgho lietuvių 
klubus, bet, sako. Georgija 
joms geriau patinkanti. 

Toliau apie Keleivį:
"Prie šio laiško pridedam 

čekį $2.00 sumai. Vienas do
leris už kalandorių, o kitas 
—Maikiui su Tėvu. Norim 
pasakyt, kad ’Keleivis‘ švie
tė mus ir linksmino mūsų 
gyvenimą per daugelį metų. 
Aš, p. Aušiūrienė, gyvenau 

! dar Škotijos miesteliuose 
į Belšily ir Glasge ir tenai su
sipažinau su Maikiu ir jo 
Tėvu. Atvažiavus man A- 
merikon, jiedu lankė mane 
Dover - Foxcrofte (Maine), 
paskui Scantone, o dabar 
Tiftone, Georgijos valstijoj. 
Linkiu jiems geros sveikatos 

l ir kad jų batai nenuplyštų— 
j kad lankytų mus, kol tik pa- 
i jėgsime skaityti.
Į "Gal visiems čia įdomu 
išgirsti, kad Maikio ir Tėvo' 
dėka Tifton County Highi 
Sehool’ėj bus pademonstruo-; 
ta mūsų lietuviška kalba. Ir 
štai kokiu būdu. Onutės 
draugė, su kuria ji dirba vie
noj įstaigoj, turi dukterį, ku
ri mokosi toj mokykloj. Ji 
dažnai domėjosi, apie ką 
Maikis su Tėvu kalbasi. Ir 
kai mokykla pavedė jai pa
rašyti rasinį, ji pasirinko te
mą apie lietuvių kalbą. Mo
kykloj bus išstatytas ’Kelei- 
vis‘ ir duotas paaiškinimas 
apie lietuvių kalbą per mu
dviejų įkalbėtą juostelę (re- 
cording tapė). Tiftono mies-į 
tely lietuvių daugiau nėra.; 
tik mudvi — motina ir duk- 

! tė. Vietos gyventojai, ar, 
bent daugelis iš jų, lietuvių 

i kalbos niekad negirdėjo, to
dėl jiems bus įdomu išgii-s- 
ti, kaip ji skamba, ir pama
tyti tąja kalba spausdintą 

! laikraštį“.
Toliau laiškas daro Mai-j| 

kiui ir Tėvui kaikurių suges-1 
tijų bei pageidavimų. Jeigu 
jų diskusijoms kada pritruk-1 
tu temos, tai malonu būtų

kompiuteriai“ užims žmo
nių vietą?

Prie laiško pridėta graži 
spalvota nuotrauka ir stato
mas Michelsonams klausi
mas: Ar dar pažintumėte 
mus? Motina gerai pažįsta
ma, bet Onutė jau pasikei
tusi, nes Michelsonai ją ma
tė Dover - Foxcrofte dar 
prieš Pimąjį pasaulinį karą. 
kai ji buvo dar mažutė mer
gytė.

Laiškas apgailestuja. kad 
Bostone mus užvertė snie
gas. Tiftone. Georgijoj, esą 
kaip tik priešingai: tenai žy
di gėlės, šilta, ir jos savo pie
velėje randa gerų grybų.

Pagaliau:
"P.S. Jeigu kada pamatytu
mėt advokatus šalnas, tai 
pasakykit nuo mūs ’Hello!‘ 
Jiedu pas mus Maine atšven
tė savo ’Honeymoon*!“

Vertingiausia ir 

geriausia dovana
I LIETUVĄ 

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
JAV DOLERIŲ

CERTIFIKATAI
Jūsų gimines galės daug 
pigiau pasirinkti ką norės, 
kada norės ir gaus daug 
daugiau. Jūsų giminės tai 
patvirtins. Tūkstančiai jau 
užsakė
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS
savo giminėms per
INTERTRADE ENPRESS 

CORP.,
ir jų giminės jau rašė. ko
kie jie laimingi ir kaip jais 
patenkinti. Už tų pažymė
jimų išrašymą nei jūs, nei 
jūsų gimines nieko nemo
ka, nes mes gauname ko
misiją už tą darbą.
Jeigu jūs dar neužsisakėte 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMO,
paprašykite veltui katalo
gų su smulkia informacija.

UŽSAKYKITE TUOJ 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10010

Prašykite mūsų katalogu 
veltui

Svarbu
šaldytuvai
Dabar mes priimame užsa
kymus tuoj pristatyti jūsų 
giminėms šaldytuvus. Jie 
vra 9 rūsių nuo iki 240 
litrų. Kaina nuo $111.11 
iki $236.33. Prašome klaus 
ti informacijų.

g
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MOTERŲ SKYRIUS
VMMMMMMMMMSMSSMM

Aktirt T. VaičiĄueng apie 
raiptojt Vaižgantą

(Tęsinys)

TEATRE, RAŠYTOJŲ BENDRIJOJE
Vieną kartą Kaune, "Vilkolakio“ satyros teatre, tarp 

kitų humoristinių personažų buvo pavaizduotas ir Tumas. 
Sėdi salėje Vaižgantas, žiūri j save scenoje ir sako: "Na. 
gerai, pani, užsigrimuoti tai jie galėjo panašiai i mane, 
bet kur jie gavo tokią skrybėlę kaip mano?” Paskui, at
ėjęs j rūbinę rengtis, žiūri — nėra skrybėlės. Supratęs, 
kad vilkolakiečiai pasinaudojo jo paties ski-ybėle, sušuko: 
"Ot, šelmiai, tai jie gi mano skrybėlę nudžiovė!“ Artistai 
juokdamiesi atnešė jam katiliuką ir mandagiai atsiprašė.

Visose mūsų teatro premjerose jis būdavo. Sėdėdavo 
pirmoje eilėje iš kairės. Pačioje pradžioje — 1921. 1922 
metais — jis mums iš salės net pastabas darydavo. Jeigu 
kuris iš artistų tyliai kalba, jis tuoj šaukia: "Balsiau, bal
siau, pani, nieko negirdėti!“ Ir mes stengdavomės kiek 
galint gaišiau, aiškiai kalbėti. O vieną kartą pridūrė: 
"Jeigu jau, pani tego, blogai lošiat (tuomet vaidinimą 
vadindavo lošimu), tai nors aiškiai kalbėkit, kad žinotum, 
apie ką ten jūs kalbat!“

(Ką jis. vargšas, šiandien pasakytų, išgirdęs kaikurių 
mūsų teatrų aktorių kalbą. Tur būt, šaukte šauktų: "Kal
bėkit taip, kad nors suprasčiau, apie ką jūs ten kalbate!“).

Už tokias stačiokiškas, rodos, jo pastabas mes nepyk- 
davome. Jam visa tai išeidavo taip nuoširdžiai ir betarpis- j 
kai. kad supykti ant jo iš viso nebuvo galima. Pamatę pro Į 
uždangos skylutę jo gražią baltą galvą, vienas kitam pra- j 
nešdavom: "Tumas yra, Tumas yra. kalbėkit aiškai ir 
garsiai“.

Kada mūsų teatras išsirito iš vystyklų ir šiek tiek su-. 
brendo, tokių pastabų jis mums jau nebedaiydavo. Savo 
pastabas, progai esant, žodžiu pareikšdavo arba spaudo-: 
je parašydavo.

Kol sveikata leido, jie atsilankydavo i mūsų teatro ar
ba rašytojų ruošiamus pobūvius (balius). Kaitą Vaičiū
nas, parijęs iš tokio pobūvio "Metropolyje“, juokdamasis 
pasakojo, kaip Vaižgantas apibūdinęs lietuvaites. Pažiū
rėjęs į išsipusčiusias damas ir sakąs: "Oi, pani, lietuvaitės 
tvirtai subudavotos, ant kiekvienos kulšies nors kuolą ta
šyk!“ Pobūviuose Vaižgantas negerdavo, nešokdavo: do-j 
raino jį, matyt, pats gyvenimas. Jis norėjo pažinti tikrą ’ 
gyvenimą ne iš knygų bei kitų pasakojimų, bet pats viską 
pamatyti savo akimis, išgyventi savo jautria širdim.

Prisimenu, vieną gražią pavasario dieną susirinko 
didelis rašytojų būrys. Ėjom pasivaikščioti Į Mickevičiaus 
slėnį. Buvo Vincas Krėvė, Balys Sruoga. Kazys Binkis, 
Faustas Kirša, Vaižgantas... Pradėjo visi jį provokuoti dėl 
celibato. Ypač atakavo aštriakalbis Balys Smogą. Kaman
tinėjo, erzino, kiek tik įmanydamas. Vaižgantas gynėsi, 
išsisukinėjo, atsakinėdamas labai diplomatiškai, bet jie 
neatleido, ir gana. Galų gale Vaižgantui taip įkyrėjo, kad 
šis neišlaikė ir sako: "Ką čia, pani, kalbėti: vieno nesu- 
gundys. kito nesugundys, na, o dešimtą... ech“, — numojo 
ranka, apsisuko ant vienos kojos ir nuėjo.

Aš nežinau smulkios Vaižganto biografijos ir negaliu 
pasakyti, ar jis sąmoningai pasirinko dvasiškio kelią, ar 
buvo, kaip ir daugelis jo kartos kunigų, jaunystėje tėvo, 
ypač motinos prikalbėtas. Jis buvo visas pasinėręs savo 
kūryboje ir visuomeninėj veikloje, kad asmeniniam gy
venimui tiesiog neturėjo laiko.

(Galas)

Jurgis Baltrušaitis

VAKARO GIESMĖ

Jau pakalnėn saulė nusirito...

Rimsta, kas kovojo, verkė, gynės — 

Sveikas, slenksti poilsio pelnyto.

Sveikos, sveikos, liepsnos vakarinės! 

Tylios erdvės niaukias, gęsta, smilksta... 

į lizdus vėlyvos kregždės skrenda —

Ir širdis jau ryto pasiilgsta,

Kibirkšties stebuklo pasig enda...

Kaip altorių, smilkalų apkrautą,

Kloja žemė savo tamsų plotą —

Daug ko, alkstant dieną, nesulaukta, 

Daug ko, vargstant, prarasta, nustota... 

Ten, kur slinko gelsvos, rausvos burės, 

Lieka aukso vien siaurutė juosta — 

Atsivers nakties žvaigždėtos durys,

Greit, laiveli, rasi tylų uostą...

Poetas Jurgis Baltrušaitis gimė 1873 m., mirė 1944 m. 
sausio 3 d. Dar prieš Pirmąjį didįjį karą ilgai gyven
damas Rusijoje ir ten ėjęs mokslus, jis ir didelę dalį 
savo eilėraščių parašė rusų kalba, rusų literatūros 
sluoksniuose buvo labai aukštai vertinamas ir turėjo 
plačių pažinčių su įžymiausiais ano meto kūrėjais. Jo 
įusų kalba rašyti eilėraščiai vėliau buvo išveisti (ge
riausia Balio Sruogos) į lietuvių kalbą, o be to, ir pats 
vėlesniais laikais jau rašė lietuviškai. Jis ilgą laiką 
buvo ir nepriklausomos Lietuvos atstovas Maskvoje, 
lai didelio talento ir svarios minties kūrėjas, iškilęs 
už Lietuvos ribų ir vėl vyresniame amžiuje Lietuvai 
sugrįžęs.

Teisės patarimai i Šeimininkėms

Advufcati M. šveilunmkiraf saliko stas 
kyli | Keleivio skaitytojų Mauaimua taiaA 
ruBudaia. Tie Uausiaaai turi būti baadn 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir it 
sakymus spausdinsime šiame skyriuj* 
L S iširę reikia paž/šiėti. kad esate Kelelvk 
Skaitytojas.

I
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Lietuviiki šaltibarioiai

M. Šveikauskas, Attorser at Law, 
Co-operative Bank Pbza 
1864 Centre Street 
Bustos, Ms*a. 62122

Prieš 15 metų, mūsų tėve-

LAWRENCE, MASS.

Nauja moterų klubo 

vadovybė

Šiemet Lietuvių Moterų
Klubo valdybą sudaro: pir
mininkė Uršulė Penkienė, 
vicepirm. A. Studzaitė. prot. 
sekr. A. Stonienė, fin. sekr

ras Kalif orai loję, vedęs ne
lietu vę, bet dar gražiai kal
bąs lietuviškai. Jis atvyko 
savo tėvų Marijonos ir Tado 
Strazdų, gyv. N. Andovery, 
aplankyti. Dar kalbėjo Ka- 
zvs Volungus, adv. Sabina
Bush, J. Busb. M. Zautrie- 
nė ir S. Vidūnienė.

Meninėj programoj kartu 
. . . padainavo U. Penkienė ir A.

A. supetnene, įzd. Barbora stundzaitė. kurioms pianinu 
Dermontt ir iždo globėjos patarė S, Yjdūnięnė, e»!ė- 
A. Šurniene ir T. Karlonie- ragti pasakė TDaimontienė.
n V VA O <1 « -Vii • •’ Banke*I rengiant ypač

Kovo 9 d. ji iškilmingai, daug dirbo piiUfe• <1, Penkie- 
pereme pareigas. Toms iš- nė, savo mašina Įvairiais rei- 
kllmems vadovavo ir gražią kalais veltui patarnavo Ar-

IR IZRAELI VALDYS 
MOTERIS

; Jau kelinti metai mūsų 
į žemėje antrosios pagal gy- 
i ventojų skaičių (500 milio- 
, nų žmonių) valstybės — In- 
' d i jos vyriausybės priešaky 
į stovi Indira Gandhi, o štai 
j neseniai Izraelio įhinistrui 
' pirmininkui Eshkolui staiga 
mirus, jo įpėdine paskirta 
Goldą Meir, 71 m. amžiaus.

G. Meir nėra naujokė vy
riausybėje. Ji net 10 metų y- 
ra buvusi užsienio reikalų 
ministre, ji sena parlamen
to narė.

Į Eshkolo vietą buvo du 
kandidatai vvrai — dabarti
nis ministro pirmininko pa-

Ruth Etantum-Sekta. ,irnH>ii ! va(lu«toi^ A1Ion >r krašto 
moMrfa. būtim... pneių aprangos ministras Dayan, 
d«o mėnesį nurotas Floridos *** nei vienas negalėjo savo 
milsnueri, Maekle dukterį. Ji Partijoj sudaryti daugumos, 
soimta Oklatama City. ...... i G- Meir mano būti tose'

, pareigose iki parlamento1' 
- -------- - . ‘ rinkimų, kurie bus sptalic

Į mėnesį.
Meir gimė Ukrainoj. 1906 

m. atvyko į JAV, čia išsi
mokslino. mokytojavo Mil- 
waukee, 1922 m. išvyko į Iz
raelį ir čia įsitraukė į politi
nę veiklą, jau prieš keliolika 

Į metu iškildama iki užsienio 
reikalų ministro.

kalbą apie klubą pasakė Ur
šulė Penkienė.

Gražiai sveikino klubie- 
tas ir linkėjo sėkmingos 
veiklos miesto mokyklų ko
miteto narys Jonas Stundza 
ir Milas Nemira Strazdas, 
lakūnas, jau 20 metų gyve-

noki Upson, anglas, daug 
su lietuviais bendraująs.

Valgius gamino šeiminin-'Ckristine Corkn ii Cinctamati, 
kės M. Deltuvienė, K. Min- 6 m. amžiaus, mirė, neilgai gy- 
kienė. L. Laukaitienė, I. Bi- veuuai su svetima širdimi. Ji y. 
lienė. Bankete dalyvavo per ra penktasis vaikas, kuriam bu. 
150 asmenų! vo įsodinta svetima širdis, ir vi-

M. Stonio si neilgai gyveno.

Buvusi vj 
Grennan, 42 m. tuižiaus, iš St. 
IxHiis išteka ui 49 m. amifoun 
našlio su dviem vaikab.

r

3 burokėliai, 2 riekelės 
juodos duonos, 1 stiklinė 
grietinės, 1 svogūnas, kra
pų, nukraus, druskos, 1 agur
kas.

.... .  . „ a JbU,'0k«-
prašome myšti tiesite r^’nai užpilami atšaldytu vi

liotu vandeniu ir. sumetus 
duonos riekeles, paliekami 
per naktį, kad parūgtų. Se
kančią dieną skystis nusun
kiamas, į jį sudedami smul
kiai supiaustyti ir su druska 
ištrinti svogūnai bei krapai, 
jei yra, — ii- svogūnų laiškai 
bei švieži agurkai. Įberia
mas žiupsnelis cukraus, šal
ti barščiai užbaltinami rūgš
čia grietine ir pateikiami su 
virtomis arba keptomis bul
vėmis.

! Ji

Atsakymas

Jei būtų užvesta byla šiuo
liui mirus, mamytė apsigy- i reikalu, niekas negalėtų pa- 
veno pas vieną iš savo sūnų. Į sakyti iš anksto, koks būtų 
Aš esu vienintelė mamos, bylos rezultatas. Jei motina, 
dukra, bet turiu tris brolius, dar gyva būdama, būtų tu- 
Mama todėl apsigyveno pas rėjusi "sunkumų“ su Tams- 
mano brolį, kad jis vienin- tos broliene dėl knygutės, 
telis iš mūsų gyveno lietuvių tai reikalas būtų buvęs daug 
apgyventame rajone ir jai paprastesnis. Motina pasa- 
buvo maloniau gyventi se- kytų, kad santaupos buvo 
natvėje arti savųjų, šiaip fi- jos, kad ji pinigus laikiusi 
nansinės paramos mamytė banke dviejų asmenų vardu 
nebuvo reikalinga. Tėvui i dėl savo patogumo, kad ji 
mirtis, ji pardavė namus, už nei manyte nemanė tų pini 
kuriuos gavo virš 26,000 do-

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo 
®merama Naujoj Anginoj 
« WT,YN. 4,360
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie- 
niaie nuo 1 iki 1:30 vai. diegų dovanoti“ marčiai. Tuo 

lerių. o, be to, jie ir bankuo-! visas reikalas ir užsibaigtųPerduodama: Vėliausių 
se turėjo nemažai santaupų.! .Teismas lieptų marčiai, jnamudiniu žinių santrauka

Tamstos brolienei, banko 
1968 m. vasarą mūsų ma- knygute grąžinti "teisėtam“ 

mytė, sunkiai, bet kantriai savininkui. m 
pasirgusi, mirė. Testamento nai.
ji nepaliko, visuomet biįjo
jo, kad. parašiusi testamen-

Tamstos moti-

tą, tuoj ir numirs. Bet mirtis 
ir be testamento ją pakirto.

Advokatas pasiūlė paskir
ti administratorium vyresnį
jį brolį, ne tą pati, pas kurį 
mamytė gyveno. Mes visi su
tikome. Po kiek laiko suži
nojome. kad daugumas mo
tinos santauDų buvo ios vie

Tačiau dabar, Tamstos 
motinai mirus, reikalas yra 
daug keblesnis. Užvedus by
lą. reikėtų įrodyti, kad tie 
pinigai buvo padėti į banką j 
vien motinos "patogumui“ 
ir kad motina neketino tų 
pinigų dovanoti marčiai.; 
Svarbiausio liudininko —' 
Tamstos motinos — nebėra'

r komentarai. muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalai* kreiotia I 
Paltie Florists gėlių ir dova
nu krautuve. 502 E Broed- 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gaun^ 
man Ir graikinio

Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas j-

__ ___  gyvųjų tarpe. Teisme tie rei- domias knygas:
nos vardu, bet kad ji vieną; kalai turėtų būti įrodomi ne-j
sąskaitą turėjo "joint ac-‘ tiesioginiu būdu; — visokių. Draugas don Camrllo, 
count“ su broliene, t. y. su į liudininkų pagalba. Įvairios įdomūs klebono ir vietinės 
žmona to brolio, pas kurį ji i aplinkybės būtų svarbios, komunistų partijos sekreto- 
gyveno. Brolis, kuris buvo' Pav-, kas laikė knygutę dar, riaus pasikalbėjimai, 216 
teismo paskirtas administra- motinai gyvai esant; ar bro-j psl., kaina $3.
torium, kreipėsi į brolienę, 
liepdamas jai tuoj jam įteik
ti ta banko knygutę. Ta atsi

ko. ir gana, tos sakaites ne- buvo motinos santykiai su) 
sidalinsiu su niekuo. Mes vi-i marčia; visokie galimi mo- „ .‘“‘į“" 
si labai supykome, su ja ne-' ‘m°s pareiškimai (deelara- ^Hl

bene, dar motina, gyvai e-! Auk,faiai p,.ano
sant. kada nors yra išėmusi'Naujokaifio ei)ėraSčiai, M 
pinigu savo reikalams, moti-l , $2
nai apie tai žinant; kokie, ’ .. . „ ..—i— puiy», Halinos

besikalbame.

Mūsų advokatas sako, 
kad jei kreipsimės į teismą, 
mes galime bylą pralaimėti, 
o išlaidu bus nemažai. Man 
atrodo, kad čia ne tik pinigo 
reikalas, bet ir principo. Ko- 
dėl brolienei turi tekti dides-

tions) šiuo reikalu giminėm 
arba draugam; pačios bro
lienės galimi pareiškimai 
šiuo reikalu kitiems asme
nims ir t.t.

Jei bus Įrodyta, kad moti
na neturėjo noro (intention) 
tuos pinigus dovanoti mar-

nė dalis, negu kitiems vai-: čiai. Tamstos laimėsite by- 
kams? Mama jiems mokėjo Ą- Niekas negali Tamstai
už savo išlaikymą, nieko vėl 
tui iš jų nėra gavusi. Sako-

pšteakyti. ar Tamstoms pasi
seks tai įrodyti. Tik žinant

me. gal tas advokatas, žino- visas aplinkybes ir visus tar
damas, kad jam nebus "eks- pusavio šeimyninius reika- 
tra“ sąskaitos, nes jis bro- lūs, galima būtu Tamstai pa
kui yra pasakęs iš anksto,; sakyti, ar tokia byla gali 
kiek jam reikės atlyginti, Į būti laimėta.
nenori to "ekstra“ darbo?;
Gal vertėtu kreiptis į kitą; Joks advokatas, kad ir ge- 
advokatą-šiuo reikalu? Su-į rai susipažinęs su aplinku
ma nemaža, virš 10,000 do
leriu. Iš kitos pusės bijome 
supykinti savo dabartinį ad
vokatą. Jei iš to nieko neiš-

bėmis. nesutiks garantuoti, 
kad bvla bus laimėta. Ma- 
rau, kad Tamstų advokatas 
labai sąžiningai Tamstas

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

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

Varpas nr, 8, 206 psl., kai
na $2.50. . u; . z

Aklas tarp dangoraižių,
romanas, parašė D. Nendrė, 
365 psl., kaina $5.

Asanenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

KĄ LAUMES LEME

eitu, jis gali mums visaip' painformavo. Nėra pagrin- 
kersvti. Labai prašome mum do ji įtarti, kad jis "bijo“ 
pareikšti savo nuomonę šiuo ekstra darbo. Buk Tamsta 
sunkiu reikalu.

Illinois va’stiia.
Duktė

Gvatemaloje 
neiioja ne motery*, bet vy
rai • » •

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitas parašyti atsimini* 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukduaaą ir šiame žemy
ne, 2S4jMaar., kaina $3.. - - -............ ..

"bylinėjimąsi*“;tjei jis susi-h . išleidę Chicagos

tikra, kad jis turi teise Tąjr 
tai naskaityti' atskirą^ ’

ižtiesia abi rankas ir iškiša 
liežuvį.

tarė su Tatoštoš! brolhr 
administratorium — dėl sa
vo atlyginimo, tas atlygini-• jęa ja norėsi ir baigti, 
mas yra vien už jo pašiau- ---------------------------------
gas kmpo aHmmistratoriaus j^TUVOS ŽEMĖLAPIAI
advokato. Jei Tamstos nu-
tarsite traukti brolienę teis- Turime Lietuvos žemėla- 
man, reikės advokatui atski- pių — už 50 centų, už $2.50 
rai sumokėti už jo ekstra (aMnnkatomas) ir už $3.50 
darbą. (meninis).

IJėtavty "Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė-

t ti
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Vietinės žinios
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Amžino atilsio užmigtos ‘Uksų sarąpįios mttriąrehųį
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POVILUI BLAKUCIUI,

liūdintiems jo žmonai Onai Bbkutienei, dukrai ir žentui 
Irenai ir Eugenijui Manomaižiams, vaikaičiam A ugi r ui.
Kiniui ir Povilui, visiems gimininis ir kitiems artimie
siems reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

V isų parapijiečių vardu

Bostono Lietuvių Evangelikų Parapijos Valdyba

KELEIVIS, SO. BOSTON

Po Izraelio artilerijos apšaudymo per Suezo kana Ių valomos Izmailo miesto gatvės Egipto pusėj.

Ekskursijos į Lietuvą
BIRŽELIO 3 dienų (registracija baigiasi balandžio 25 d.) 

LIEPOS 15 dienų (rebistracija baigiasi birželio 10 d.)

i {skaityta kelionė maistu.

Grupių dydis ribotas1-—- nesi vėluoki te!
I

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANT1C TRAVF.L SERVICE
390 West Kroadway 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

*♦
i«■ >

- * < «

Buvusiam panevėžiečiui

POVILUI BLAKUCIUI

mirus, jo žpupąijį Onai ir dukrai Irenai Manomai!ienei 
su šeima reiškiu gilių užuojautų

Vanda Mačiulienė

' i»;j

tu><

Bostono Balandžio 13 d. Margučio 
popietė vaikams skautų 
būkle (So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos namuose), ren
gia Senųjų Lapinų Skautų 
Būrelis. • • •

Balandžio 20 d. So. Bos-

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Kovo 23 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje bus tradicinė Kaziuko___
mugė kurią rengia Baltijos: tono Lietuvių PiliečiųDr-jo.- 
ir Žalgirio skautų tuntai. įįj aukšto salėje L. V. S-gos

• • • Ramovės muzikos ir dainų 
vakaras. » «

Balandžio 27 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių

Kovo 28-30 d. Tautinės 
S-gos namuose grafikos pa
roda — darbai iš Vilniaus 
ir Paryžiaus. Ruošia neolitu- Piliečių Dr-jos salėje Bosto- 
anai ir santariečiai.

'*•>, o v f-

, Dega Egipto alyvos tankai, kuriuos padegė Izra elio bombos. Tai padarinys žydų-arabų kivirčų. į
K

"T-'? *
-■ - .P. i

M & T OIL CO., Ine.< » > 1 .1 •

tfe
841 E Broadway So. Boston, Masau 82127

; ■■.iri'

'j
i: <i.□ Krosnies aptarnavimas 

O Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo {rengimas

Skambink i t <

268- 4662

.'i

KAS GIRDĖTI NEW YORKĘ
The Rosengard

Clinic
380 Weat Brondvvay 

(Tarp B ir F gatvių)

South Boston, Mas*. 02127

Dr. Daviti E. Rosengard ir profesijos bendradar. 
biai praneia, kad Roaengardo klinikoj atidaryta* 
modernus

dantų skyrius
Jis aprūpinta* naujausiais įrankiais ir Rentgeno 
aparatu, kad butų galima vaikams ir suaugusiems 
pagalbą suteikti greitai ir be skausmo ir apsaugoti 
nuo prieilaikinių dantų ligų. Dantų skyrius atida
rytas ir vakarais, neiiskyrus trečiadienio ir seita- 
dienio. Jame dirba prityrę dantų gydytojai, dan
tų higienistą* ir dantų technikai.

La i d otų v ės Įvyko vasario 
28 d. Palaidotas vietos Cyp- 
ress kapinėse.

J.Vlks.
no ateitininkų šventė, moks
leiviai vaidina Alės Rūtos 
”Žiogą ir skruzdėlę“.

m u Pagėgių gimnazijos mo- 
Į kinių skaičius didėjo ir pro- 

Vasario 25 d., susilaukęs gimnazija išaugo j astuonių 
Gegužės 34 dienom Tau-’85 metl? amžiaus, mirė mo-. klasių gimnaziją, kurioje 

tinės S-gos namuose V. Ra-! ^ojas Liudvikas Tonas.! mokėsi jau per 500 jaunuo- 
to kūrinių paroda, kurią ren-! J’9 į*vo kilęs iš Manjampo- lių.
gia Bostono Skaučių Židi-,lės Degučių pnemiescio. Jo 
nys tėvų buvo gražiai ir pavyz-
y * dingai tvarkoma žemės ūkio

——į m—- Į sodyba. Kartu toji sodyba
i garsėjo ne vien tik savo ge- 

>*********************************^**********************************<' ru susitvarkymu bet ir kaip

« * •

Balandžio 13 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje šv. Petro lietuvių para
pijos choro metinis koncer
tas.

• • •

• • •

Mirė Liudvikas Tonas

Retas pobūvis

Kovo 23 d. 2 vai. popiet
... . , . : Le Cordon Bleu salėje, Ją-

mama atrejantpne Lietuvos, roaj(;a A Woodhavene, 
sienų ir grįžtant bolševikam, N y > jvyks |eidinio anghj 
L. Tonas su seimą pasitrau- kap,a "Lithuania“ autorių

Pakartotinai karo veiks-
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...
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1. AR TlRtJOTE JŪS NEMALONUMŲ. SIŲSDAMI DO
VANŲ SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS?

2. AR MOKftJO JŪSŲ GIMINU PAPILDOMUS MUITO 
MOKESČIUS^

3. AR JŪSŲ SIUNTINYS BUVO GRĄŽINTAS I JAV?
4. AR BUVO DINGŲ DAIKTAI U JŪSŲ SIUNTINIO GI. 

MINCMS?
5. AR TEKO NERIMAUTI, LAUKIANT PRANEŠIMO, KAD 

PERILGAI NEĮTEIKTAS SIUNTINYS?
Norėdami išvengti šių galimų atsitikimų, naudokitės patar
navimais pačios seniausios ir rimčiausios firmos

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC. 
ši firma per 39 metus savo pavyzdingu patyrimu sudarė rim
tą reputaciją daugelio patenkintų klientų tarpe JAV, taip pat 
ir giminėms LIETUVOJE.
Visi musu skyriai turi savo žinioje patyrusių tarnautojų 
štabą, didėlį visokių prekių pasirinkimų ir Podarogifts įga
liojimus priimti užsakymus MAISTO—PRAMONES—DOVA
NŲ CERTIFIKATUS Sovietų Sąjungos gaminiams. 
Informacijų ir katalogų kreipkitės į mūsų centrinę 
įstaigą arba į skyrius.

CENTRINE (STAIGA

Globė Parcel Service, Ine.
716 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 191 M. TEL. (213) 925-3455 
'SKYRIAI:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 10)3 N.Marshall S. WA 5-8878 
RALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastem Avė. DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadvay AN 8.8764 
CHICAGO, m., 60632, 4102 Archer Avė. 254-4144
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. I85th St. 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7660 
ELIZABETH, N J., 07201, 956a Elizabeth Avę. 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212,11415 Jas. Campau A. 365-6350 
KANSAS CITY; Kan. 66)02, $9 S<fc Bethfttiy At 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Ssnset tikti. 8824668 
MIAMI, Fla. 33138. 64-05 Biresyke Blvd- FR 9-8712
MINNEAPOUS, Minn. S64U,?17 t. Hennčpin FE 2-4908 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadour 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 82nd St. 731.8577
PARMA. Ohio 44134. 5432 State Road 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 16222. 346 Third Avė. GR 1-3712
ROCHĖSTER, N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. BA 5-6923 
NEW YORK. N.Y. 10003, 101 First Avė. OR 4-3930
SAN FRANCISCO. Cal. 94122. 1236—»th Avė. LO 4-7981 
SEATTLE. Wash. 98103, 1512 N. 39th St. ME 3 1853 
SOUTH RTVER, N.J. 08882. 168 Whltehead Avė. 257 2113 
WORCESTER. Mass. 01604. 82 Harrison St. 798-3347 
TRENTON. N J. 08611. 730 Libertv St. LY 9-9163
VINELAND, N.J. 08360, Parišk Hali, W. Landls A. 691-8423

eeeesessessseseessseseeeeeesesesssssssesssssseeeesssseesesesesesessst

lietuvybės židinys. 

Liudvikas Tonas

kė Į Vakarus, čia, V. Vokie
tijoje, jis taip pat mokytoja- pagerbimo pobūvis su ati

tinkamais pranešimais. O to į
vo lietuvių Įsteigtose mokyk- ■ Įei(jinį0 redaktoriai ir auto-

baigėj
Marijampolės gimnaziją ir 
Įstojo Į Varšuvos universite
tą matematikos ir fizikos

lose.
1949 m. L. Tonas atvyko

Į JAV. Įsikūrė New Yorke ir 
veikliai dalyvavo lietuvių vi
suomeninėje veikloje. Jis

studijuoti, bet, ištikus 1905 evangelikų
m. revoliucijai, mokslą ture- 
jo nutraukti, nes Varšuvos 
universitetas buvo uždary
tas. Tada jis persikėlė j
Maskvos universitetą. 1911 .,. . x ... T mmetais mokslą baigį, buvo f,v±nim° ?*«?<»• L- To?»9 
įkirtas kazoku gyvenamo- nette?? .bažnytines apeigi-

rapiją, daug prisidėjo pne 
jų bažnyčios lietuvių sinodo 
suorganizavimo.

Anot kun. P. Dagio atsi

riai, yra dr. A. Gerutis, prof.1 
J. Puzinas, prof. J. Jakštas,' 
A. Budreckis ir kiti. Tai 
lauktina, kad tas pobūvis 
bus Įdomus ir susilauks ne
maža svečių. Bus ir vaišės, 
todėl už Įėjimą teks aukoti 
7 dolerius.

V.

5 n S

paskirtas kazokų gyvenamo
je srityje Jekatinodaro mies- ..... .... .... .
to mergaičių gimnazijos mo- i Vl9at?? r«hPM-. K,UuP 
Rytoju Lietuvoje mokyto? ™s' vd.oms turejo širdyje 

i iauti iis tada nesralėio nes sav.° Dlevą’ kun.8 nera re!‘ 
į carinės Rusijos valdymo me-1
Uis j gimnazijas buvo ski-1 “remomjų. Ir įdomu, 
riami daugumoj mokytojai a laidotuvių metu Uip 
rusai, atkelti iš Rusijos' Tik '*fsa.ky‘°Je f'S

neš religijos: jis buvo linkęs

kalboje buvo pastebėta, kad
mokslą baigusių pavykdavo ^.ikuiT??ui’"?n?\rP* 

■ gauti mokytojo darbą Lietu- kalbeUm įsirašyto j Uut»-

retai kuriam • v
1S aukštąjį

vos gimnazijose.

L. Tonas, gyvendamas 
kazokų tarpe, sukūrė ir savo 
šeimos židinĮ, — vedė vieną 
iš savo buvusių mokinių.

iv* •1922 m. jis su šeima grį
žo Lietuvon ir čia buvo Ma
rijampolės mokytojų semi
narijos ir Rygiškių Jono

ninkus, tautininkai nebuvo 
reikalingi, o priešingai: jis 
buvo tautininkams reikalin
gas.

L. Tonas turėjo savo dva
sini pašauti, atremtą Į tvir
tus moralinius principus, bu
vo šviesi ir .patraukli asme
nybė ir savo rtiokinhi iki šiol 
su didžia pagarba ir šilima
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Parduoda

1968 metų 
Sinferio „zigzag* 
siuvamoji malina
Mažai vartota, siuva sagų kil
pos, visokias siūles suknelėms 
ir gražius išsiuvinėjimus, nerei- 

Į kalinga priedų.

, Faakerių aietų garantija da
lims. Kaina $54X0 arba mokėti 
kgs mėnuo po $5X0.

Telefonuoti iki 9 vai. vakaro 
telefonu 762-9031.

Taip pat atidaromas ir visiikai naujas modernilL 
kai įrengtas

akių skyrius
akims tirti ir akiniam* pririnkti.

Kalbama lietuviškai 

Susitarti telefonu 268-1500

NENUSIMINKUE!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus-
io’oa’ prisimenamas. Su jo mirtimi auib. nutirpimu, jaučiant nuo- gimnazijos mokyktoju. 1926, varvi,

m. L. Tonas buvo nukeltas
| Pagėgių progimnaziją di
rektoriaus pareigoms.

Pradžioje Klaipėdos kraš
to jaunimas nebuvo linkęs 
| |ukštesn|j| mokslą, bet L. 
Tono darbštumu ir sumanu-

gingo visuomenininko, gero pagelbsti. Užtikrinant pa- 
jaunimo auklėtojo ir tauraus, sėkmes, arba grąžiname pinigus, 
patrioto.

Liko liūdinti jo žmona, 
duktė, ištekėjusi už visuo
menės veikėjo Vakselio, ir 
sūnus.

Siųskite gausite vaistus 
sa aarodųmais.

ROYAL PROOtrCIS
North Sta., P.O. Rnx 9112 

Neurark, NJ. 07105

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA: ■- \ >1 '../t . ! ;
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemų smikAtrii»ykfrito/ikibo> Raa- 
jienas, bėgamųjų lietuviškųjų kroniką, fcerratlsnis ronriūtug 
vaizduojančius gyvenimų Lietuvoj* labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraftj apsimoka prenumeruoti.

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

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Strset, LaSalle—Montreal, t

t
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Poslapis aftonfal KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 12, 1969 m. kovo 19 d.
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Vietines žinios
Dr. A. Darnusis kalbės
apie 194VnE*ittkittmą,' •'

r> t:. j
Dr. Adolfas Darnusis ko. 

vo 22 d. atvyksta iš Detroito 
ir Bostono Lietusių Bend
ruomenės Kultūros Klube 
skaitys paskaitą tema: ’1941 
metų sukilimas ir samprota
vimai po jo“.

Klubo susirinkimas bus 
įprastinėj vietoj—287 Com- 
monwealth Avė., Tarptauti
nio Instituto patalpose. Pra
džia 7:30 vai. vak. Įėjimas 
visiems atviras.

Dr. A. Darnusis buvo 1941 
jm. sukilėlių vyriausybės na- 
jrys — pramonės ministras. 
iJis yra vienas Yliko steigė
jų, buvo kalintas Smetonos 
paikais už veiklą ateitininkų 
Jeilėse ir nacių laikais Įtartas 
dalyvaująs prieš vokiečius 
nukreiptame sąjūdy.

Meninėje daly akt. Alek
sandra Gustaitienė skaitys 

'Mariaus Katiliškio novelę 
"Kaitra“. _ 1

Nepamirškite susirinkimo

So. Bostono Lietuviu Pi-a
liečiu Dr-jos mėnesinis susi. 
rinkimas bus ketvirtadienį, 
kovo 20 d. Jame dalyviai 
gaus 1968 m. draugijos apy
kaitą. bus plačiai pranešta 
apie gegužės 18 d. rengia
mą keltuvo (elevatoriaus) 
iškilmingo atidarymo ban
ketą. Jame bus galima pasi
imti ir to banketo bilietų 
platinti (kaina $7).

Po susirinkimo 
ir užkandžiai.

kavutė

Religinis koncertas

Šv. Petro parapijos cho
ras. talkininkaujant ameri
kiečiams. savo bažnyčioje 
kovo 23 d. rengia religinį 
koncertą, kuriame dalyvaus 
ir žymių solistų. Bus atlikta 
Gabriel Faure REQUIEM. 
Pradžia 3 vai. 15 min.

Kultūros savaitgalis (
Korp! Neo-Lithuania ir 

Santaros-Šviesos Federaci
jos Bostono skyriai kovo 28- 
30 dienomis Tautinės S-gos 
namuose ruošia kultūros sa
vaitgalį.

Penktadienį 7:30 vai vak. 
ten rengiamas literatūros- 
dramos vakaras, kuriame 
bus inscenizuota Adomo 
Mickevičiaus "Vėlinių“ ant
rosios dalies ištrauka.

šeštadienį ir sekmadienį 
vyks meno paroda — "Gra
fika iš Vilniaus ir Pary
žiaus“. Parodos atidarymas 
(su šampanu) šeštadienį 
5:30 vai. vak.

Sekmadienį 2:00 vai. po 
pietų Stasys Goštautas pasi
dalins keliomis mintimis a- 
pie parodą.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Rengimo komitetas

Giedri Patriko diena

Šv. Patriko airių šventės 
diena šį kartą pasitaikė ga
na giedri, tad tradicinėse ei
senose So. Bostone dalyva
vo daug žmonių. Iškilmėms 
šį kartą vadovavo moteris 
Hiks. Ji čia pasikvietė ir re
tų svečią astronautą Shirra.

Teatras subatvakary , Minkų radijo parengimai

Praeitame Kultūriniame 
subatvakary; e svečias iš 
Nevv Ha veno akt. Vytautas 
Valiukas būriui bostoniečių 
kalbėjo teatro temom. Nora 
jo žodis buvo pavadintas 
tik "Pastabos apie dabarti
nį teatrą“, bet prelegentas, 
rimtai pasiruošęs, gana išsa
miai peržvelgė šio meno rai
dą ligi šių dieną avangardi
nių bandymų, suglaustai iš
ryškindamas esmines į vai. 
rių pastarųjų laikų teatrinių 
srovių žymes bei kryptis ir 
naujųjų laikų dramaturgų * 
siekius.

Pabaigai akt. V. Valiukas 
puikiai paskaitė Juliaus 
Kaupo pasaką "Arlekino 
meilė“, tuo primindamas 
mums šį talentingą taip 
anksti mirusi kūrėja.

S.K.G.

Ii
Į

Praeitą sekmadienį buvęs 
V. ir S. Minkų vadovaujamo 
lietuvių radijo parengimas 
gerai pasisekė. Žmonių su
sirinko nemažai, o taip pat 
buvo gausu ir programos 
dalyvių, kurių daugumą su-: 
darė lietuviškas mokyklinis 
jaunimas,' čia deklamavęs, j 
dainavęs, šokęs bei kitokį' 
meną rodęs. Eilė šių jaunų
jų talentų buvo apdovanoti; 
įvairiomis dovanomis, šokių' 
varžybas laimėjo ir keli’ 
žinomi vyresnieji šokėjai, į

Prie parengimo pasiseki-; 
mo prisidėjo eilė Minkų se- •
nų bičiulių, gaminusių valgį, •. 
vaišinusių svečius ir kitaip* 
rengėjus parėmusių.

1

Bu* ar nebu* paroda 

Bostono?
Kaip žinome, 1976 m. nu

matoma tarptautinė paroda 
JAV-se. Dėl jos varžosi Fi
ladelfija ir Bostonas. Balan
džio 22-23 dienomis tą klau
simą svarstys Amerikos re- 
volū^ij©^^ |ęet# 
mo
mą perdūųs ja-^tdęn^iį, 

•rendžu
n-

Paroda — didelis biznis. 
Jos išlaidos sieks $800 mil.,' 
bet ir pajamos būtų milžiniš
kos, — daug dolerių su
plauktų į Bostoną. |

Bostone šaudo taksistu*

Nora mokesčiai didėja, al
gos policijai ir kitiems mies
to tarnautojams keliamos, 
bet nusikaltimų skaičius čia 
dar greitesniu tempu auga. 
Pastaruoju laiku ypač padi. 
dėjb įvairūs užpuolimai ir 

prieš savaitę
RosbUtyi vaikėzai nužudė 
jauną taksio vairuotoją, ku
lis paliko šeimą net su tri
mis mažais vaikais. Jo laido- 
vėse dalyvavo apie tūkstan
tis taksių, tuo reikšdami ir 
savo protestą prieš tvarkos 
dabotojus ir miesto "tėvus“.

lt
Žiūrėkite, ką jūsų “senos mados“ šeimos bankas duoda

• Nuo įdėjimo dienos

• Be įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma 

•lTž visus indėlius moka 5 i»
4 %

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

Bank

Rengiasi vykti į "Dano*“ 
operą

Į "Danos“ operos prmeje- 
rą Chicagoje, kuri bus ba
landžio 13 d., vykstame tik 
šios operos autoriai komp. 
Julius Gaidelis ir poetas 
Stasys Santvaras su žmono
mis, bet taip pat rengiasi 
skristi ir būrelis Bostono 
studentų ir kito jaunimo.

Įsigykite ką tik išėjusią įdomią ir gražiai išleistą

Stasio Barkausko parašytą knygą

Dramos sambūris jau dirba i V E L N I A ž M O G I A I

Bostono Lietuvių Dramos* arba
Sambūris, pasiryžęs gegužės' ŠĖTONIŠKA KOMEDIJA.
H (1' Piliečių Dr-jos salėje, veiksmą drama su prologu ir epilogu, 519 psl„ kaina $8.
pastatyti porą vienveiksmių ......... .
* • • a ■ vkita ainn ajtmmciai •naujų vaikalų, jau mtensy- Užsasakykite šiuo adresu:

Mrs. B. Barkauskas, P.O.B. 334, So. Boston Mass. 02127.viai tam ruošiasi. Kolkas re
peticijos vyksta ^irmadie- j 
niais ir trečiadieniais, šiuo-1 .
se pastatymuose dalyvaus ir KnVgS VTS geiUMIS ŽmOgSUS dlUgaS 
eilė naujų narių, bet apie tai • ■■ Y■ ■A—g———Jb———.
plačiau parašysime vėliau. Į ascBuarsjinu

I

ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS
460 West Broadway„ South Boston. Mas*. 

Skambinkite 268-2500
sąskaitai atidaryti nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. popiet
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 (Assets) virš $132,000,000
-----------------T~~--------------1

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

Z

OPT
P6 DINIS 

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mam

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETR1ST1 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

**********************************

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal

Elektros Prietaisai 
UtpMtingai taigom* laikrodžio* 

iiedaa. papaotalua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tol AN 8-4649

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšią 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
596 Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8 17S1

I A.J.NAKAKSV
Real Estete A Insurance

321 County Club Rd- 
Nęwton Centre. Mass. 02159: 

Tel. 332-2645

PRAŠYMAS 

“Keleivio" administraci-
js prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
migti MtNčvti ir seneli-

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — code.

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIEKA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytoją n 
ceptus ir turim* visus gstavu* vaistus.

M mik vaistą — eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Busengard, B. S„ Beg. Pharm.

182 s W. Broadvvay, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTON. 
Telefoaaa AN 8-0028

Nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL v„ ifakyno šventadienine ir

Tai veltui

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigu per visą žiemą!
Mūsą veltui atliktas jūsą šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pasaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124. 
24 valandą patarnavimas

GE 61204

4.•d *

Steponas Sodoms,
gyv. 349 West 4th Street, 

So. Boston, Mass., 
telefonas 268 8007.

vra gerai patyręs

DAILIDE
(c a r p e n t e r),

atlieka visokius dailidžių 
darbus tiek namų viduje, 
tiek jų išorėje.
Kai jums prireiks namus 
naujai Įrengti ar senus pa
taisyti. šaukite Steponą 
Sadonį. o jis jums mielai 
patarnaus.

H
w vve »vevvvvvvvv m

Dažau ir Taisau «
Namus iš lauko ir viduje. « 
tupdau popierius ir taisau 4 

visaą, ką pataisyti reikia. * 
Naudoju tik geriausią « 

medžiagą. Z
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avo.
Dorchester,

TeL CO 5-5854

Flood Sųuare 
Uardware Co.

S. J. ale&na 
EAST BROADWAl

SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN S-414S

Benjamin Moore Daial 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Viaokie reikmenys narnami

Reikmenys plumberiama 
Viaokie ceteftiee daikte*

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worce*ter, Mas*. 01604 

Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap. 
avo, maisto ir pramonės gami- 
nią. Turime vietoje įvairią vie. 
tinės gamybos ir importuotą 
prekią iš kitu kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigas, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečias 
ar nuolatiniam apsigyvenimai.

Trans-Atlantie Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantie Travel Service. Čia visą 
lėktuvą bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant ~— be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

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

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone j

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

390 W. Broudtray 
So. Boston, Mas*. 02127 ■'

Telefonas: 266-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
ToL SW 8*2868 

yra vienintele oficiali jotai- 
ga Worcestery, kuri 
•nintiniuo tiesiog ii W< 
torio j Lietuvą ir kitas Rosi- 
jos

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS dovanas 

siunčia betarpiškai 
U BOSTONO j LIETUVĄ
Ir kitus Rusija*

tvarkingai.
Čia galima gauti {vairiau

sių importuotų ir vietinis 
gamybos medžiagų ir kitų 

Patarnavimas atliekamas grei- daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-, lobai
kinsite. Vadoje B. Sviklieuė

Vedėjas A. Schyrinski 1

Pristatymas greitas ir 
Ko/P g*rantuotas 
Atidaryt* darbo dienomis 
hdb 9taL i^yto iki 5 vai* vak.

o šeštadieninis 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

ToL 2684066 
Vedėjas J. Vaičaitis

t


