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Vliko pirmininkas vėl 
apkeliavo Europą

.Jis lankėsi Turkijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Ispani

joje politinės veiklos bei propagandos reikalais.

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas pastaruoju me-* 
tu aplankė vėl visą eilę Eu
ropos valstybių, tvarkyda
mas Įvairius laisvės kovos 
reikalus.

T Aje jis kelis kartus 
matėsi Pranu ir Algirdu 
Brazinska > ir jų gynėju ad
vokatu Celal Yardimci bei 
keliais Turkijos valdžios ab 
stovais. Bražinskų byla bus 
persvarstoma " artimiausiu 
laiku, gal dar šio mėnesio 
gale.

Romoje Vliko pirminin
kas aptarė su diplomatijos 
šefu Stasiu Lozoraičiu ir Lie
tuvos atstovu prie Vatikano 
Stasiu Lozoraičiu, jr., nu
matomą memorandumą, ku- 
ris bus pateiktas vyriausy
bėms. jeigu Įvyktų Europos 
saugumo konferencija.'

Šia proga dr. J. K. Valiū
nas turėjo pasikalbėjimų su 
Vatikano radijo lietuviškos 
programos bendradarbiais ir 
italų kalba leidžiamo Eltos 
biuletenio redaktoriumi.

Radijo transliacijų reika
lais Vliko pirmininkas lan- 
kėši ir Madride, Ispanijoje, 
kur numatoma lietuvišką 
programą pradėti siųsti ga
lingesniu siųstuvu.

Vakarų Vokietijoje dr. J. 
K. .Valiūnui rūpėjo vykstan
tieji parlamente debatai 
dėl Brandto pasirašytų su
tarčių su Sovietų S-ga ir ko_ 
munistine Lenkija tvirtini
mo, kad tuo nebūtų pripa
žinta Lietuvos sovietinė oku_
pacija. Čia Vliko atstovo 
buvo Įteiktas Bumdestago 
nariams atitinkamas raštas, 
kuriuo prašoma sutarties su 
sovietais neratifikuoti.

Be to. Vliko pirmininkas 
Vokietijoje buvo susitikęs 
su Estijos atstovu Reisen- 
bergu ir aptarė baitų bend
radarbiavimo klausimus.

Dabar, vykstant pasauly
je naujiems didžiųjų valsty. 
bių politiniams žaidimams ir 
senų pažiūrų ir metodų per- 
kratinėjimui, Vlikui ypač 
tenka budėti, kad kur nors 
nebūtų parduoti ir Lietuvos 
laisvės principai.

Įsakė saugoti 
kandidatus

Penki kandidatai (demo
kratai ) Į JAV prezidentus— 
Muskie, McGovem, Humph. 
rev. Jackson ir VVallaee — 
bus saugojami slaptų sargų, 
kad kas nepasikėsintų i ’.ru 
gyvybę.

. —---------------------------------
■ -tilŽuvo ar nusižudė
t *
Pasternako leidėjas

i Italijoje kilo didelis susi
jaudinimas dėl milionieriaus 

, knygų leidėjo Feltrinelli 
mirties. Jis rastas negyvas 
netoli Milano miesto.

Feltrinelli buvo komunis
tų partijos narys, bet po 
Vengrijos sukilimo Maskvos į 
tankais numalšinimo jis iš 
partijos pasitraukė.

4»
Jis išleido Sovietijoj už

draustą Pasternako veikalą 
”Dr. Živago“, o taip pat ir 
Solženicino romanus, nors 
komunistai stengėsi ji nuo 
to atkalbėti.

I
Ir iš partijos išstojęs, Felt. ■ 

rinelli neatsisakė savo kairių 
■pažiūrų ir rėmė kairiųjų or
ganizacijas. Saugumas 1969 
metais ji tardė dėl teroristi
nių veiksmų, kaltino dėl te
roristų globojimo, bet teis
muose kaltinimai nepasitvir
tino.

Į
Jo mirties priežastis tebė-1 

ra neišaiškinta. Vieni mano, 
kad ji nužudė komunistai, 
antri, kad tai neofašistų dar-; 
bas, treti spėja, kad jis yra 
nelaimingo Įvykio auka, o 
dar kiti tvirtina, kad jis pats 
nusižudęs.

Tas Įvykis prieš rinkimus 
dar labiau padidino politinę’ 
Įtampą.
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Vokiečiai nenori tvirtinti 
ir Pabaltijo užgrobimo
Stiprėja opozicija sutarčių su Maskva ir Varšuva ra* 

tifikavimui. Tos sutartys lyginamos su Hitlerio-Stalino 

paktu Rytų Europai užgrobti. Ginčuose minimas Pabalti

jo klausimas. '

šiuo metu Vokietijos par.1 kilo pasipriešinimo, ir keli 
lamente vyksta debatai dėl partijos lyderiai perėjo Į 
Liandto vyriausybės suda-! priešingą frontą, išstodami 
rytų sutarčių su Maskva ir iš partijos. Taigi sutarčių ra- 
Varšuva patvirtinimo. Vadi- tifikavimo šalininkų skai- 
namasis to klausimo ”pi» ma-į tartis be didesnių kliūčių 
sis skaitymas“ buvo vasario čius dar sumažėjo.

ALTos delegacija vasari© 17 d. P s 1 \\ at-tovu rūmu pirmininką ( ari Allierts prieš Vasario ų; <|. 
paminejm.a Iš kaires i dešinę* di. K. Šidlauskas. \LIos pilni. dr. Iv. Koiieas, kongi esaianas llaniel 
J. Flood. Vasario 16 d. paminėjimu atstovu rūm uos sponsorius. Vari Alherts. kun. J. Juozapaitis. ,
sukalbėjęs insokaciįa atstovu rūmuose. Jūratė !\.icutaitė. dr. Jomis t.enys ir atstovu rumn ka- -*>--*) dienomis, bet ie*kalo Pirmiausia tomis sutarti 

vykspelionas kun. Edivard Latch. į g\ ildenimas n ginčai mls> neva garantuojanėio-
; cai n toliau ligi balsavimo, „amžiną taika“, vokie- 
I kuris turėtų būti apie gegu- čjai visam ,aikui turi atsiža,

j dėti per paskutinĮji karą pra. 
rastų buvusio Reicho terito
rijų. kurias pasidalijo len-

zes menesi.

Kanclerio Brandto pasira-
šita su Sovietų Sąjunga ir di,
komunistine Lenkija sutar-
tis, be kitų dalykų, pripažis. mų "amžinas“ užtvirtinimas 
ta pastoviomis "dabartines pačių vokiečių parašu nepa- 
\ okietijos. Sovietų Sąjun- prastai skaudžiai palietė vo
gęs ir Lenkijos sienas, nors kiečių tautinę savigarba. Tai 
atskiru prie tos sutarties pri- laikoma lygu tautos isdavi- 
detu raštu paliekama gali- mui-
m\ bė ateityje Rytų ir V aka. t Antra, sutartimis netiesio 
: ų \ okietijai susijungti lais- ginjaj patvirtinamos ir visiš. 
vu susitarimu. Tokios-sutar- Į-aj ne gu Vokietija susidu- 
ivs, esą, turinčios tikslą su- pjančios Sovietų S-gos ir 
mažinti Europos erdvėje Ry_ Lenkijos sienos. Tą faktą iš. 
tų ir V akai ų blokų politini keldama, opozicija karčiai 
ir karini įtempimą, gražinti . . _

primena ir nelaimingąją Sta- 
lino-Hitlerio sutarti, kuria

taikingo bendradarbiavimo 
sąlygas, Įgyvendinti numa-

I tytą atolydi Berlyno srityje. Per kit^ -alvas buvo 
kurio planą jau sutarė ketu- kn*a Pabalti jis ir Lenkija, 
ri Berlyno okupantai. , ° tai davė pradžią pasauli-

i niam karui.
Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Bu-tono Finansų komitetas. Iš kaires i dešinę sėdi 
E. Valiukonienė. vicepirm. St. Lūšys. B. šakenii nė. pirm. č. Kiliulis ir Jaunimo sekcijos pirm. VI.
Žiaugra; stovi — S. Rackevičius. M. Subatis. i/ d. H. Čepas, sekr. V. Kazakaitis ir J. Jakutis. 

Nuotrauka A. želviu

i

Administracija gina 
kriminalistus

Kelių milionu tiražo žur
nalas Life rašo, kad San 
Diego. Cal., yra uolių res
publikonų rėmėjų, kurie yra 
Įsivėlę i didelius kriminali
nius veiksmus, bet vietos ad. 
ministracijos jie visaip sau
gojami. kad nebūtų patrauk
ti i teismą.

I

Dana Stankaitytė ir Sta
sys Baras su dideliu pasise
kimu koncertuoja Australi
joje. Ten su rusų menininkų 
grupe koncertuoja ir Vil
niaus operos baritonas Edu
ardas Kaniava.

* * *
Sovietų S-gos komunistų 

partijos vadas Brežnevas pa
reiškė, kad pasitarimai su 
prezidentu Nixonu gali būti 
naudingi abiem šalim, bet 
sovietai nedarysią jokio 
slapto biznio kitų šalių są
skaitom Jis manąs, kad to
kių slaptų susitarimų ame
rikiečiai padarę susitikime 
su kiniečiais.

Pradžioje atrodė, kad to-į 
kia daug ”gero“ žadanti su- Vokietijos CSL partijos 

! parlamento bus patvirtinta, atstoxa-> kalbėdamas parla- 
! ypač,
jame turi__ ________ ,_  .... . . . . _
ja, paskutiniuoju laiku vo-! rno!akskai patvirtinti 1939 

.‘kiečių nuotaika tų sutarčių1 met^ StTalin0 n’HltIei™ Pak’ 
tvirtinimo atžvilgiu gerokai, Nors Adenaueno vy-
pasikeitė. : liaus.vbė 1951-1952 m. pa

reiškė, kad Pabaltijo okupa-

nento bus patvirtinta,
kad Brandto partija I m?.nte- Ar Fede,
airi daugumą. Bet, de.' raidės Respublikos reikalas

Pagerbė E. Mikužytę Nixonas prieš vaiku Britu laikraštis
~ i . . ij už 25 m. tarnybą vežiojimą prieš Fulbrightą

Dabartinė SLA centro iž- Prezidentas Nixonas pa- 
j dinir.kė ir tom pačiom pa- siūlė kongre 
Į reigom kandidatuojanti da- tymą. kuri
.bar vykstančiuose rinkimuo- dytų priversūiu ><*uvų v^iu- stotų Kovojęs pnes rree lu.' mu demokratų partija savoiKaiI liiknri Adenauerio no j , . ■ i™? i tolimesnes nuo namų rope ir Libe.tv radijus ne-i numatymą piiiš sutarčių! “ P
se Eufrozina Mikužytę bu- mokyklas, sid butų sumai-j bandytų ju uždaryti, nes tuo ■ ratifikavimą dar labiau su- Etikos principų, dabar gi —
vo iškilmingai pagerbta C.P. šytos rasės ir nebūtų mokyk-l būtu pasitarnauta tik komu-! stiprino Pagaliau ir pačioje Brandto sutartis garantuoja
C. International bendrovės, ioje iuoduiu daugiau nei 50' nistams. 1 socialdemokratu uartiioie Sovietų S-gos sienas su Pa-
v------- -  • ■ ' - t j j baltijo valstybėmis...-“

Kiti atstovai taip pat pri- 
Maskvoje lankėsi Pakista, minė sovietų agresiją prieš 

no prezidentas Bhutto prašy” Lenkiją. Lietuvą, Latviją ir 
ti pagalbos, bet buvo priim-1 Estiją, kurią dabar V okieti- 
tas šaltokai. Jam patarta su- j ja netiesioeiniai besiren-

.----------- reguhuot, santykius su Ind.. gjanti užtvirtinti, visai su to.
ja, tai tada busią iš ten pa- mj, taUĮomj§ nesitarusi.

šiuose debatuose Pabalti.

Londono laikrašti- Daii v,

kur ji dirba jau 25 metus ir procentų. Bi to, kongresas! 
šiuo metu vadovauja prekv- ĮUrėm išleisti įstatymą, ga-| Laikraštis primena, kad
Kiniu ženklu <kviini Tai rantuojanti visiems lygias!sovietai per savaitę į Vaka
rinių ženklų .kviiui; lai galimybes mokytis rus transliuoja 1,908 valan-
bendrovei ji atstovauja L.S. “X mokX J das, o visi Vakarai i Rvtus 
Trademark Ass. ir yra tarp. , e ,
tautinio prekybinių ženklų Priverstino vaikų vežioji-j 
komiteto narys. i mo priešininkų yra daugybėj

i ne tik baltųjų tėvų, bet ir j 
negi ų tarpe.Kinai nupirko namus

už $5 milionus Floridoje laimėjo
New Yorke Kinija savo 

delegacijai Jungtinėse Tau
tose nupirko naują 10 aukš-' Floridos pirminiuose rin-i 
tų Lincoln Sąuare Moto: Inn kiniuose K iemokratų kan

tik 720 valandų.

! Chicagoje peršauta stu. i leisti ir Pakistano belaisviai 
dentė Vida Geštautaitė. Ji j 

, buvo ištraukta iš prie raudo. į Labai smarkiai bombar-; jo klausimas jau buvo sumi
nu šviesų sustojusio automo- duojamas Ho Chi Minh ke- i nėtas kelis kartus, nes? tai 
bilio ir peršauta. lias pietų Laose, kuriuo ko-! patogus argumentas prieš

« * * munistai gabena kariueme’i sutarčių tvirtinimą.-
Minsko radijo fabrike i- nę .ir SinkIus; Komunistai,! Vokiečius prieš tas sutar- 

sovietu gamvbos tanku reuž 4 milionus 850 tūkstančiu didatu daugiausia balsų ga- vyko didelis sprogimas, apie sovjei« DOS rc’|tis suerzino ir sovietų spau*
doleriu " j .į. u ! kurį parašė net sovietu laik-! Į"1™1’ k‘etai Puo,a ir Kam’ dimas. ypač straipsnis Prav.

' t . ’ -ka.n‘ raščiai. Yra nemažai auku. bodljos fronte- doje. kuriame Vokiečiams
Namuose vra 260 kamba- dldatas M ai.ace. Antioj vie- bet ju skaičius slepiamas. " ! * * * buvo beveik grasinama, jei

rių su visais patogumais r.ū-,^3 t/° iaU' į VValpole, Mass., kalinių' sutarčių nepatvirtinsią,
syjesaiažas be į 500 žmo? J,l,5kie' vos^ ... i riai,šJse sužeisti 5 kaliniai iri
nių restoranas, kelios .'įdės > balsų, ūidėl jis ’ja>. kai-! Praeitą pirmadieni prez. 2 sargybiniai, o nuostolių šio nesutarimo rezultate 
posėdžiams, ant stogo mau-, ba apie kti didatavimą ki- Nixonas lankėsi New Yorke, padaryta per $200.000. kol gali būti net paleistas Vo- 
(iymosi baseinas. tamteirnir. : i Nevv Yorko kur vyko pasitarimai kovai riaušininkai buvo nuraminti, kietijos parlamentas ir pa-

majorus. su narkotiku plitimu* skelbti nauji rinkimai.___
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dienų. Tikroji Lenino pavar- gentas Parvus. Parvus ir pi- iš Suomijos, bet, korespon-’ 
dė buvo Uljanovas. Kai tė- nigų Jam parūpino iš Vokie. dento paklaustas, kodėl jis! 
vas Uljanovas mirė, Kerens- tijos iždo. Bet Leninas buvo to nepadarė. Kerenskis at- 

į kių šeima paėmė jo našlę su jau nesveikas — sifilis ėdė sakė: Į
į vaikais savo globon ir pade- jo nervų sistemą. Ir tai ji la- :
Į jo jaunam Leninui Įstoti Į bai erzino, nes žinojo, kad "Matote, nelaimei, aš ta- 
• Kazanės universitetą. O kai liga nepagydoma. Jis nega- da buvau karo fronte. Bet

Ko Maikis nepasakė tėvui?Kas, kaip ir ką kalbės 
flietuviškojo jaunimo vardu?

Nors Pasaulio-
jau daug kartų spaudoje 
noi-s jo ruošoje jau 
čiama vis dar tani tikro rūpesčio, jeigu nepavadintume jo 
nepasitenkinimu.

Štai Australijoje leidžiama "Mūsų pastogė“ rimtai 
kelia klausimą, kodėl kongreso dalyviai suskirstyti net i 
tris grupes: 1) atstovai su sprendžiamuoju balsu, 2) da
lyviai be sprendžiamojo balso ir 3) svečiai. Laikraščio 
nuomone, Jaunimo kongresas nėra koks nors valstybės 
parlamentas, galis leisti privalomus Įstatymus. Tai viso 
lietuviškojo jaunimo manifestacija su savo programa ir 
jos svarstymais, tad ir jo rezoliucijas turėtų priimti visas 
tame kongrese dalyvaująs jaunimas. Kuo jo daugiau ir iš 
platesnių sričių, tuo ir jo žodis svaresnis.

Atrodytų, kad tokiam mąstymui yra pagrindo. Negi 
i kongresą suvažiuos grupelė "rinktinių*4 svarstyti ir nu
tarti visą lietuviškąjį jaunimą liečiančius klausinius, o ki
ti — kažkokie bebalsiai — tiktai klausyti, užgerti nutari
mus alumi ir apšokti lenciūgėliais?

V ui OlLCta, v 161

jis pradėjo studijuoti teisę ir 
filosofiją. Buvo gabus, mo
kėsi labai gerai ir visada 
gaudavo geriausius pažy
mius. Bet draugų neturėjo, 
nes buvo nedraugiško būdo 
T su visais ginčydavosi.

Jo būdo nenormalumai 
pasireiškę ypač 1903 metais, 
kai jis gavęs biaurią veneri
nę ligą. nuo kurios vaistų 
Lais laikais dar nebuvo. Ši
tos bėdos erzinamas, jis pa
sidaręs labai kaprizingas ir 
rūstus. Iš dalies dėl to jis su- 
skaldęs ir socialdemokratų 
partiją Į dvi frakcijas: bol
ševikus ir menševikus.

pat pra-
vo pakartas. į džios — liepos mėnesi. Bet

J kai. man nebūnant namie. 
Kad ir nepagydomas ligo- liepos mėnesi prasidėjo bol- 

nis, Leninas troško galios,* ševikų sukilimas, vienas tei. 
norėjo vadovauti — ir ne singumo ministerijos kolabo- 
vien tik Rusijoje. Jam rodė-, rantų padavė laikraštinin-
-:i. kad Rusijos revoliuciją’ kams kaikuriuos mūsų doku-
jus galima išplėsti visame 
pasauly ir jis tapsiąs viso

mentus, ir Leninas sužinojo, 
kas jo laukė. Be to, vienas

script“ nuotrauka rodo Čau 
En-lai pakelta ranka su tau
re, nei kiek ne arčiau, kaip 
Nixono. O ir pats visu kūnu 
pasviręs Į priekį, kifek pa
lenkta galva. Gyvas žmogus, 
kaip ir anas šv. Jurgisč judame 
kruta "šičia ir šičia“. O kal
bant tenka ir burną praver
ti. ir nusišypsoti, ne vien su
siraukus bumbėti.

Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą vokiečiu Reicho kance
liarijos fotografas padarė 
Hitlerio susitikimo su Len
kijos užsienio reikalų minis, 
teriu pulk. Jozef Becku prie 
Reicho kanceliarijos rūmų 
tokią nuotrauką, į kurią .pa
žiūrėjus, kiekvienas matė, 
tarytum Beckas bučiuotų 
Hitleriui ranką. Ši nuotrau
ka ' būvči "Vi^tibšė vokiečių 
magazinuose ir jierhažai pri- 
erzino lenkūš; o buvo tik pa
prastas fotografo triksas.

Porydamas tėvui apie pre
zidento Nixono kelionei Ki
niją, Maikis sako, kad ją su_ 
galvojęs Vokietijos žydas 
Kissinger; kad prezidentas, 
gei damas tostą su Čau En- 
lai, pritūpęs prieš kinietį, 
ranka su taure ištiesta, 
smakras atkištas, burna ati
daryta ir juokiasi kaip kute- 
ramas, o Čau En-lai stovi 
tiesiai, ramiai, ranka su tau
re prie krūtinės, jo veide jo
kio šypsnio, lūpos suglaus
tos — stovi kaip nulieta fi
gūra...

— Ką tai reiškia? —klau
sia tėvas.

— Tai reiškia charakterių 
skirtumą, tėve. Vienoj pusėj 
palaidas nerimtumas, o ki
toj — tvirtas būnąs. —pa* 
aiškina Maikis.

Paskaitęs šį skirsneli, pri. 
siminiau tolimos praeities 
vaizdeli.

Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą vieną gražų birželio ry
tą pasiunčia mane mama su 
pusryčiais pas šienpiovius.

Palaukėj didelis plokščias 
akmuo prie lauko kelio, ply
ta vadinamas. Vyrai netoli 
jo. Čia ir sueina užkąsti. Už
kandę sugula kniubsti antį 
plytos, suka bankrutkes. į 
šnekasi. Man Įdomu pabūti į 
arti jų, pasiklausyti, tai ne-, 
skubu namo, lūkuriuoju, at
sisėdęs netoliese ant kupsto.

Netrukus, kur buvęs, kur, 
nebuvęs, išlenda iš beržyno! 
kromelninkas ir eina keleliu! 
artin. i

pasaulio vadovas. Stalinas mūsų valdininkų 
‘sivaizdavo, kad tokia revo-i jam, kad iau turis Įsakymą 
iucija iš tikrųjų galima ir.; jį. suimti. Visa tai sužinojęs, 
žudydamas savo partijos na- Leninas išdūmė.“ 
rius ir vadus, pats pradėjo!
kopti aukštyn, pradėjo ug-: "Ar jūs būtumėte ji areš-
dvti savo asmens kulta. Bet‘ta' ^- ne’°ū-ų pabėgę- 
Stalinas buvo geras valsty-! Prausė korespondentas, 
bės vedėjas. Jis pakinkė ru-j ,~nnrantama 
sų patriotizmą vokiečiams P , :
nugalėti ir Rusijos sienoms ^erensKis. Kiti
ri . T 4. •«.; vadai, kurie pasiuko retro-atstatvti. Ir ateities Rusija . ’ . 1 . u

pasakė

9U

atsakė
bolševiku

Kerenskis tai partijai ne-t ......
,,K , Na xaAVK„„e Ka„ priklausė: jis buvo žinomas! ebus‘tokia?kokia įi"bu“ grade, buvo suimti

\ š. ’ * kaip socialrevoliucionierius. S t; išaue-s i laisva nenri-iboja kelionės išlaidos, bet ko- pp, nažiūni skirtumo iam’i, ? - .*
t* tt 1701 pazmių SKiiiumo jam( k]aUPOma žmonių bendruo-

teko rimtai su Leninu susi- ! menę, kokios siekė mano va- 
rerpti 1917 metų birželio lj fjovauta vyriausybė 1917

Yra nepatenkintų ir vadinamųjų pilnateisių atstovų 
mažu skaičiumi? Kodėl jų tik 250? Na. sakykime, kad 
atstovų iš užsienio skaič
dėl dėlto turi būti suspai JAV ir Kanados lietuviško, 
jo jaunimo atstovavimas, kurio i kongresą gali suvažiuoti 
gana daug be jokių sunkumų? Juk čia nėra koks nors par- į dieną. Tai buvo pirmajame! metais ?ako Kerenskis. 
tijų suvažiavimas, kuriame politikieriams gali rūpėti taip ^^sos Rusijos Sovietų K°n j 
išbalansuoti balsus, kad kurios nore vienos partijos nuta-,« , itu0(lamas nuvers.'
rimai būtų priimti, o Ritų atmesti. Mums atrodo, kaa kon- į laikinąją Kerenskio vy- 
grese amerikietiškoji, kanadiškoji. auštrališkoji ar argen-. rįauSy5ę*' jr areštuoti visus 
tiniškoji jaunimo išmintis turėtų būti lygiai priimtina, ži- ministrus. Įskaitant ir pati 
Loma, jeigu tos išminties pakankamai bus atsivežta. ■ Kerenskį.

Rusu tautos istorija visa-

Kai Kerenskis buvo pa-( 
klaustas, kodėl Leninas ne-į 
buvo suimtas tuoj atvykęs iš i 
Šveicarijos, jis atsakė, kad1 
jo laikinoji vyriausybė netu
rėjusi priemonių traukiniui

, _. ..... . . sulaikyti prie sienos. Todėl
da ėjo tiesiai, kaip spindu- Lenjnas Įsigavo laisvas, be 
lys — tiesiai Į laisv ę. ir ios jokių kliūčių, ir po kelių mė

nesių nuvertė laikinąją vy
riausybę, pats atsistodamas 
valstybės priešakyje.

O dabar: ko Maikis 
pasakė tėvui.

ne-

Bet iš paskirų vietovių ateinančios žinios rodo. kad "Nušluoti tą valdžią šalin, 
ir tų "rinktinių atstovų“ problema yra sprendžiama gana areštuoti visus kapitalisti- 
lengvapėdiškai. Kongreso rengėjų ir visuomenės troški- nius ministrus, tada viskas 
mas, kad tie "rinktiniai“, jeigu jau tokių reikia, būtų patys bus tvarkoj!“ — saukė jisai 
geriausieji iš geriausiųjų, — kurie aktyvūs lietuviškoje įsikarščiavęs. Bet kai žmo- 
veikloje, kurie galėtų dalyvauti rimtose disk
svaru žodi. suprasti svarstomas problemas, nu^.,...v. ..... , . ,. ..
nj ir jų padarinius. Juk jie važiuoja ne tis i šokiu vakarą Jo &inešdino iš auditori. 
ar tik piršto pakelti uz apmokėta kelionę.

nesulenksi, jis sako. Trylik
tame šimtmety buvo mongo_ 
Iu invazija: šešioliktame 
šimtmety lenkai buvo užka
riavę: septynioliktame šimt- prie to prisidėjo daug da- 
metv buvo "Vargingi lai- Įykų. visų pirma, tos vyriau- 
kai“ ir 1917 metais Lenino sybės tęsiamas karas, kurio 
užtraukta katastrofa. Bet žmonės nenorėjo: paskui — 

Vokie
bolše 
gener

. , . ... mas prieš laikinąją vyriausyj
Asmens kultas jau oficia- Kornilovui rūpėjo sunai. 

liai pasmerktas. Stalino la- kinti revoliuciją, kad galėtų 
vonas jau ismestas is mauzo- atstatyti caro valdžia, 
liejaus. Faktu jau nebegali-

rie i kongresą vyks neturėdami ką ten pasakyti ar nemo- sav0 žodžius i Leniną ir bol- Ta.paf?Pr par?' ,”Jeigu aš būžiau ž,in°’ęs?
kėd'ami net savo minties raštu ar žodžiu išreikšti, jeigu jie ševikus aplamai, jis grande- I f‘jLa^r a've^hofševdzTna6 ?ak° Ker®nskis. kad oi ne
kokia minti ir turi. O greta tokio dažnu atveju sėdės su no: "Vyrai, būkite atsargūs. p . ■; • ‘„„Sulauksiu to ' — * Š™6 Iabal !ta?lnS1 uz"

, ? . . ’............. ... , T . nes iš šito chaoso, kaip fe- Bet as JaU nesulauksiu t0- , HHUO žmones, kurių pavar-
akademiniu išsilavinimu sviesios galvos bebalsis ... lai npipmi p.au iškilti .................... • dzių nenoriu minėti, as tada
jau rinkimų išdava, kur buvo draugiškai balsuojama tik • diktatorius. Bet tai bus ne siajsžof^iais Kerenskis būčiau pasielgęs kitaip“.
už savo kasdieninius bičiulius, tik už norinčius nuvažiuoti' man0 agmuo. Jis iškils iš tų užbai^. savo paskutinių
i Chicaga. bet ne už galvos svori ir lietuviška širdį. į receptų kuriuos jūs siūlote... • s^iaiL į Nois jis neaiškina, kaip

i jis būtų pasielgęs, bet gali
ma spėti, kad Kornilovą bū.

Deja, be gražios eilės šviesaus jaunimo pavyzdžių, 
vis dėlto jau dabar galima įžiūrėti ir tokių "pirmūnų ‘, ku.

jos.

Po jo kongrese kalbėjo 
Kerenskis. Adresuodamas

mano asmuo. Jis iškils iš tų 
į receptų, kuriuos jūs siūlote...;
į Areštuoti, užmušti, sunaikin- pet Courant“ korės

Tai pažymėdami, aplamai, mes nenorime neigi, pa^.«... Pagalvokite, kas jūs esą? pon<Ientas buvo nuvykęs pas J^SmėtaŪS
ties Jaun.mo kongreso reikalingumo, tik atkreipiame jo Į te - socialistai, ar senojo, ; prieš kekta metu. Jo pa-:‘U‘„J navlrdėmis minėti 
rengėjų dėmėsi i mus pasiekiančias nuotaikas ir į ta:, ką, režimo policija?“ į prašytas žinių apie Rusijos jl to kad tuo 'už'
gal dar būtų galima bent dalinai pakoreguoti, kad sis su-1 ■ bolševizmą. Kerenskis "

Man tada buvo aišku, sa-. , . Amenką, o jiscia nau-
ko Kerenskis, kad Leninas kę.' . Z , '-„• Vm, >,171 do-'asi ramla ir sauSla UZU0‘
nori tokiu diktatoriumi būti. apl^ jj hj t? ka^maver?' vėja' Totlėl jlS tik mostp!ėio 
Jo parašytos "Balandžio te- k v ! >’anka: "Ech. geriau apie tai
zės“ ir jo knyga "Valstybė ir te mano 'aidžią, tode. sa-, nekalbį«
revoliucija“, kurios pasiro-, kys. kad mano pažiūros yra i . . x
dė 1917 metais, aiškiai rodė. į tik neapykanta jiems“. Bet ' Keienskis pi i»ipažįsta,
kurlink jis traukė. Net kai-! vis dėlto jis pradėjo po tru-: kad jo demokiatinė vyliau- 
kurie jo bolševikai buvo ta- puti kalbėti ir pasakė įdo-J \vbė padaliusi daug klaidų, 
da pasibaisėję tai nihilistiš-: mių dalykų. Pripažino, kad jos klaidų ga! įeinėtų 
kai anarchistiškais jo raštų! "Leninas buvo didelė jėga,

važiavimas paliktų kiek įmanoma daugiau teigiamų rezul 
tatu, o ne tik maloniu "asmenišku atsiminimų“.

Kerenskis apie Leniną
šiandien nebėra jau nei anądien vartydamas 

Lenino, nei Kerenskio. Le- archyvą ir manau, kad 
ninas mirė 1924 metais
Maskvoje, o Kerenskis už
baigė savo vargingas dienas 
1970 metais Ne\v Yorko li
goninėje, kur jis užmigo am. 
žinu miegu beveik visų ap
leistas ir pamirštas.

savo 
"Ke.

leivio“ skaitytojams gali bū
ti įdomu, kaip Kerenskis 
Leniną vertina.

bruožais ir tas jo tezes vadi
no "bepročio galvosena“.

priskaityti ir darytas pastan. 
gas išgelbėti caro šeimai, ku
rią vėliau bolševikai sunaiki-

Pirmiausia jis pastebi, 
kad prieš kiek laiko, Lenino 
gimimo 100-metinėms pami
nėti. UNESCO buvo nutarus 
suruošti tarptautini simpo
ziumą jo (Lenino) nuopel-

Revoliucijos pradžv 
1917 metais, Kerenskis šmo
tė kaip daug žadanti rytme- nams žmonijai pagerbti, 
čio žvaigždė, bet. gyvenda
mas Ne\v Yorke, apie revo- Paaiškinimas: raidės UN 
liuciją viešai jau nekalbėjo ESCO reiškia Jungtinių Tau- 
ir. rodos, nieko neparašė — tu Mokslo, Švietimo ir Kul- 
bent man neteko nieko pa- tūros Organizaciją. -S.M.). 
stebėti. (Kerenskis yra pa
rašęs neviena veikalą. Bene Nuo šito simpoziumo Ne
paskutinis jo veikalas yra 1

Taeiau vertinant tuos raš
tus nešališkai, sako Kerens
kis. nereikėtų juos vadinti 
"bepročio galvosena“, bet

bet ir didelis fanatikas.
Trockis buvo žmogus, kuris 
rūpinosi tik savo karjera—į n° Ekaterinburge. 
savimyla. Bet jie nebūtų iš
buvę Rusijoje nė vienos die
nos, jeigu būtų pasakę savo 
planus atvirai, kaip Hitleris

Kai viskas buvo pralaimė
ta. Kerenskis pradėjo rūpin
tis. kaip pačiam išsigelbėti. 
Jam pavyko psprukti iš Pet.

nijaus kūryba laikyti, kaipįju jūsų demokratiją, bet aš ’ogrado į Maskvą. Nors jo 
tai šiandien yra madoje da- I jos nekenčiu ir aš ją sunai-! automobilį bolševikai apšau- 
rytp ' kinsiuk" ! dė, bet jam nepataikė. O

į Maskvoj jis užsiaugino ūsus 
Norint Leniną gerai pa-į "Leninas vaidino šamo-'ir. barzdą. Barzdotas ir 

žinti, reikėtų atmesti mitą a-i ningą demokratą iš pra- Plekarn nepažįstamas čia jis 
pie jo vadovybę Rusijai.! džios. Jis kaltino mane. kad įsigavo į specialų traukinį, 
Faktas yra toks, kad prieš! aš nešaukiu steigiamojo sei-Į kuriuo grįžo rmmo buvę Ser- 
Rusijos revoliuciją jis per! mo. kad aš noriu pasiduoti į karini.nkaL Paskui Pa’

taip pat nevertėtų juos ir ge.j pasakė savuosius: ’Aš varto.

renskis ir pradeda aiškinti, dešimtį metų trynėsi po už-’ vokiečiams ir kitaip. Jis buJs*ekė Ameriką, 
kas iš tikrųjų Leninas buvo/sieni ir Rusijos masėms bu- vo tada Suomijoje, ir. kai: S. MiI • • v i • t i • r • i • v—1 • i •

— Pagarbintas Dievas.— 
sako kromelninkas. !

!
— Per amžius, — atšakoj 

vyrai ir padaro spragą kup
rinei pasidėti ant plytos. 
Siūlai, adatos, pirščiukai, 
kaspinėliai ir visokios kitos 
smulkmenos — bobų reika
las...

Pagaliau atsega kromel
ninkas vidurinę, pačią di
džiausią kišenę ir ištraukią 
pundą šventųjų paveikslų. 
Žvilga, blizga prieš saulę, 
net akį veria. 0 spalvų gra
žumas! Man net širdis apsa
lo. Noriu, kad bent vieną tė
vas nupirktų.

Bet vyrai neskuba, vartoj 
žiūrinėja, tariasi. Pagaliau: 
sustoja prie šv. Jurgio. Koks' 
žirgas, kokie Jurgio šarvai!! 
o ir pačios karalaitės parė-j 
dai!.. Tokį pakabink paku-i 
cioj. visą gryčią papuoš!..

— Bet žiūrėk, kūmai. —• 
sako tėvas kaimvnui,— Jur- 
gis joja į kairę, o mūsų baž- i 
nyčios šoniniame altoriuje.! 
moterų pusėj, — joja į deši-j 
nę. Šitas ar tik nebus falšy- 
vas? Gal marijavitų, neduok 
Dieve?..

— Ui, Juozai, tu razum- 
nas žmogus... Kai šv. Jurgis 
Jos tik in vienų šonų. kap jis 
parjos namo?.. Jis jodinėja 
visur: ir šičia, ir šičia. — 
mosykuoja rankom kromel
ninkas žydelis.

Pirmiausia, jis nepasakė, 
kad Čau En-lai yra kilęs iš 
pasiturinčių šeimos: kad be
studijuodamas 1922-1924 m. 
Goetingeno universitete Vo
kietijoje. prigyveno šeimi
ninkės tarnaitei sūnų, bet 
jos nevedė. Vėliau mergina 
ištekėjo už vietinio jaunuo- 
lio-mūrininko, kuris įsūnijo 
žmonos pavainikį. Užaugęs 
vaikas vedė ir susilaukė sū
naus, bet buvo paimtas į vo
kiečių kariuomenę ir žuvo 
Antrajame pasauliniame ka_ 
re.

Čau En-lai antrosios kar
tos atžala taip pat jau vedęs, 
gyvena tame pačiame Goe- 
tingene ir tarp draugų di
džiuojasi esąs stipriausio Ki. 
nijos valstybės vyro vaikai
tis.

Ši žinia paimta iš vokiško 
magazino, kuriame buvo ir 
visų čia suminėtų asmenų 
nuotraukos ir gana platokas 
aprašymas.

Taigi "rimto vyro rimti 
darbai“ kiekviena proga pri
simenami ne tik Goetingene, 
bet pagarsinami ir margam 
svieteliui. Šį kartą vokiečiam 
tokią progą ir sudarė Nixo- 
no iškya pas Čau En-lai.

Žinoma, pats Nixonas to
kiais pokštais, turbūt, nė iš 
tolo negalėtų susilyginti su 
tuo. "riratuolių“ savo pašne
kovu. " ; ? ' f

Dziedulis

Naujosios kartos visuomet 
yra tokios, kokios jų motinos 
buvo. Dvasinis moterų lygis 
yra daug reikšmingesnis 
tautos kraujui, negu vyru.

Vydūnas

'Russia and History’s Tur
ning Point“. Kel. red.I. Ta- į vo visiškai nežinomas. Ir kai jo draugai parašė jam. kadį
čiau prieš mirtį jis prisiminė Kerenskis turi rimtų Lėni.1 revoliucija įvyko, jis tupėjo su seimu reikėtų palaukti.1 
Leniną. Ilgokas jo atsimini- nui priekaštų. bet kaikur pri- Šveicarijoje. Tiesa, 1917 m. Į jis jiems atsakė, kad ’tiktai 
mų straipsnis apie bolševiz- pažįsta jam net ir kredito, jis pasirodė Petrograde, ta-f durniai galėtų taip galvoti4.“ 
mo tėvą tilpo 1970 metų lap- Abu jie gimė tame pačiame čiau ne pats surado kelią. Iš
kričio 8 dienos "The Bart- Simbirsko mieste, todėl Ke- Šveicarijos jį atgabeno per Kaip ministras pirminin- 
ford Courant“ laidoje. Tą renskis galėjo stebėti būsi- karo frontą ir Suomijoje pa- kas. Kerenskis galėjo Leni- 
r.umerį aš netikėtai aptikau nią savo oponentą nuo mažų leido vokiečių žvalgybos a- ną areštuoti, kai tas atvyko

Michelsonas

Jei tu nemoki prisitaikyti, 
jei tu nesi pasiryžęs pilvu 
šliaužti purve, tai nesi revo
liucionierius, o tik pliuškis.

Leninas

Taigi ir Čau En-lai nega-j 
Įėjo išgerti taurės, visą laiką! 
laikydamas ją prispaudęs 
prie kiūtinės.

Kovo 12 d. The Boston! 
Sunday Globė, psl. 2A. prie J 
straipsnio ”Nixon’s China: 
trip-predictions and a post-'
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SLA IŽDININKĖ



Nr. 12, 1972 m. kovo 2l d. KELEIVIS. SO. BOSTON

TAI fiOOMOB Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIUO NEVSK1A, 

TO NIEKAS NSPEIUA.

IS SAULĖTOS FLORIDOS
i kitais vardais pavadintiems 
’ lietuvių sueigos namams be 
knygų ir laikraščių būti ne- 

i leistina.

MIAMI, FLA.

Šitaip niekur kitur nešvęsta 
mūsų didžioji šventė

Gražiame Bay front Park 
amfiteatre jau 43-ji metai, 
kai trečiadieniais ir penkta- v „
dieniais miestas rengia kon
certus. Šio sezono 29-sis kon- 
certas vasario 16 d. buvo 
skirtas Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 54 me
tų sukakčiai atžymėti. Taip 
buvo parašyta platinamuose 
oficialiuose pranešimuose.

Miami Lietuvių Piliečių 
klubas turi erdves patalpas, 
didelę salę susirinkimams, 

į
nė kertelės, nė stalo. Tai ro
do narių senovini apsileidi
mą. "Mano tėvai nugyveno 
be knygų, ir mes nugyvensi
me“.

Jei klubas turėtų nors 
vieną didoką knygoms skir-

T_ tą stalą, atsirastų aukoto iu.
Koncerto programą ath- kurie auW„ atlieka,

ko Ceasano LaMonacos va- maa knyga^ aš pirmas au- 
dovaujamas. simfoninis or- kodiau kelias dešimtis knv- 
kestras ir is Chicagos pa- gų. Taigi klu5ui mažai teat.
kviestas įžymusis 
Stasys Baras.

tenoras sieitų, o būtų kuo klube pa
sidžiaugti.

Pakruojietis
Orkestras grojo Ed. Bra-’ 

zausko "Vestuvinį valsą“,.
J. Gaižausko "Valsą-fanta
ziją“. J. Pakalnio "Jonkelį“ 
iš baleto "Sužadėtinė“, Cae. Į 
sario LaMonacos maršą "A Į 
salute to the Lithuanian i
people“, uvertiūrą iš Ponchi-; ... , ...
elli operos ”1 Lituani“, Scar- nepriklausomybes paskelbi-
molino "Lithuanian Rhapso- 
dy nr. 1“.

LONG BEACH, CAL.

Mes šitaip minėjome 

Vasario 16ją

Lietuviu klubas Lietuvos

mo 54 metų sukakties minė- 
’į jimą surengė vasario 26 d. 

gražioje Machinist Hali sa-
S. Baras sudainavo arijas: Įėję. Minėjimą pradėjo kin

is Ponchielli operos "La bo pirm. V. Tamošaitis, svei- 
Gioconda“, Veri "Aida“. kino konsulas dr. J. Diek
Puccini "Turandot“ ir dar kis. turiningą 
dainas — A. Kačanausko kalbą pasakė 
"Sielvartas“ bei S. Šimkaus; Stasys Paltus. 
"Oi, greičiau, greičiau“.

pagrindinę
teisininkas

Muziko B. Budiiūno va
dovaujamas kvartetas (Se- 

Lietuvos ir JAV himnais. Jo' liukas. Jerašiūnas, Dabšys 
6,000 ir Polikaitis) gražiai sudai- 

i navo kelias dainas, taip pat 
j gražiai pasirodė ir iauni- 

Pažymėtina, kad progra-, mas: Kasiulytė ir Saliukaitė 
moj lietuvių kūrinių vardai f padeklamavo. Prasauskaitė 
buvo parašyti lietuviškai ir pagrojo smuiku, o Kiškis ir

Vvtauto tarno kūriny: '’žvejai*

PALIKIMU REIKALU

Kaziuko mugė BostonePastaruoju metu vis dau
giau tautiečių kreipiasi i Lie
tuvos Generalinį Konsulatą Tradicinė Bostono skautų veikslą, o Telesforo plaktu* 
.\ew Yorke. prašydami pa-, jr Jaučiu Kaziuko mugė bu- ko pastatas viliojo mažus 
dėti apginti nuo Lietuvos o-; v# R()v0 j Lietuvių Pilie- 
.kupantam atstovaujančių -. d:os namuose, 
i advokatų, kurie reis-kia pre-t
; tenzi jas į JAV-se mirusiųjų! Nors oras buvo blogas, 
lietuvių palikimus, tariamai! bet lankvtoju ir pirkėjų ne- į”*Vyriausia šeimininkė šį 
atstovaudami įpėdiniams. trūko. Jų buvo iš Providen- ^artą buvo židinietė Birutė 

ce. R.I.. brocktono. Br.dtre- Skabeikienė ir jos padėjėja 
vater, Sudbuiy ii kitų vie Qfja Ulevičienė, 
tovių. Puikiai ir sumaniai paga-

Trečiojo aukšto salė buvo minti nebrangūs trijų rūšių 
panaši i prekvvietę. Stalai oietū« buvo svečių tinkamai 

! apkrauti įvairiausiom gėry-
| bėm: pradedant skautų pa
gamintais inkilėliais ir bai
giant auksakaliu nukaltais 
mažiais moteriškais papuo
šalais.

drąsuolius užsukti į vidų. 
Antrame aukšte veikė

Grandies narių prižiūrimas 
bufetas ir židiniečių valgyk.

Koncertas buvo baigtas

klausėsi daugiau nei 
žmonių.

KANADOS N AUJIlNOS

išversti į anglų kalbą.

Vasario 20 d. Lietuvos ne. 
priklausomybės atstatymo 
paskelbimo sukaktis buvo 
paminėta Lietuvių Piliečių 
klube, kur meninę programą 
taip pat atliko solistas Sta
sys Baras.

Balčius — akordeonu.

Aukų surinkta Altai $165. 
Iš Chicagos atvykęs sv ečias 
A. Žukauskas davė stam
biausia auka — $25.- i

L. Tamošaitienės vado
vaujamos šeimininkės Mor
kienė, Basiulienė, Tamulie- 
nė. Pocienė, Mikalonienė 

’enę.,

KANADOS LAIKRAŠTIS 

APIE E. GAPUTYTĘ

S. Misiulis atsiuntė Ed- 
monton Journal kovo 10 d.
laidą, kurioje yra 
straipsnis apie skulptorę E 
leną Gaputytę.

Aukų Altai surinkta iš vi
so $1,470.25. Stambiausi au= i pagamino skania 
koto jai: 116 vakar

■ Ji garbinanti Kanadą ir 
Į norėtų ten apsigyventi, nes 
j Ontario ir Ųuebeeke turinti 
' giminių.

ilgokas KANADOS LIETUVIŲ 
BANKELIAI

Kanados
Jame aprašomas jaunos! vieną savo krt 

skulptorės Elenos Gaputytės t.vva

ietuviai turi ne- 
iito koopera.

gy v ennnas.
veikia ”Liias‘

Lietuvos okupantų advo
katų intervencijai efektin

gai užkirsti kelią galima tik 
apsirūpinus tinkamai surašy
tais testamentais. Tuo pir
moje eilėje turėtų pasirūpiu,

' ti tie tautiečiai, kurių arti
mieji ar ir šeimos nariai gy
vena okupuotoje Lietuvoje. 
Generalinio Konsulato ad
vokatai Nevv Yorke yra pa
ruošę testamentu pavyz
džius, kuriais gali pasinau- 

i (loti palikimu apsaugojimu 
i susirūpinusieji.

įvertinti. Mėsos vyniotiniai 
tikrai buvo verti dėmesio ir 
tragyrimo šeimininkei.

Prie kavos galima buvo 
pasirinkt iš čia pat ant sta
lo padėtų virš 40 įvairių tor
tu iškeptu atskiru šeiminin
kių. Visai valgyklai malonią 
nuotaiką teikė mandagus ir 
vaišingas židiniečių patama. 
v imas.

Auksakaliams mugėje su 
«avo darbais atstovavo St. 
Norkūnas. pagaminęs labai 
skoningu gintarinių žiedu, 
kurie pirkėiu tarpe turėio 
r»emaža pasisekimą, ir Olg. 
Kilters — latvis, pirma kar.

Pati svarbiausia mugės 
dalis — jaunųjų skautų ar- 

privačiu susitarimu palieka 1išstatęs savo pagamintus tistu pasirodymas. Skauti- 
santaupas draugams ar gi-[sidabro ir aukso lietuviukus nin^ės Paulinos Kalvaitie- 
minėtus, galvodamas, kad ' mote,.n npnvošalus ir žiedus, n^s didelių pastangų dėka 
jos Lietuvoje gyvenantiems »)aira] III-IV šimtmečio iška-: kartą buvo pastatyta trijų 
Įpėdiniams bus pei v ėstos gpay nuotrauka®. Ruvo ido- '^ci^.-mų pa>aka Pelenė . 
reikmenų pavidalu, nedel-' rnu palyginti labai kruopš- Žodžius parašė ir režisavo 
siant reikia informuoti Ge- ^}aj atlikta darba su čia pat Kalvadiene.
nei alinį Konsulatą. Lzdel- knygoje esama archeologu aidirtoju da.yvavo —, ii 
sus apsigynimas nuo oku-!rasto originalo nuotrauka, i v’sų ju rolės buvo svarbios, 
pantams atstovaujančių ad-j .. Jie vaidino, šoko ir daina-
vokatų yra labai sunkus, o . ^raP.°^ keiamikos vazos vo vaiz()uodami suaugusias 
dažnais atvejais ir visai ne- ąsočiai, pagaminti latvės damas, riterius, rūmu tarnus 
Įmanomas. , 11C1S’ savo uekasdien su- jr pe]y{es su katinu. Spalvin,

i tirkama ornamentika n foi- jr pUOgnūS specialiai vai- 
Visi palikimų apsaugojimu ™a traukė visu akis ir gra- tinimui pasiūti kostiumai 

susirūpinusieji yra prašomi derinosi prie kruopščiai gražiai derinosi su Vyt. Dil- 
kreiptis į Lietuvos Gencrali- židiniečių pagamintų lauti- jbos dekoracijomis ir Ant. 
nį Konsulatą tokiu adresu: ■ nių lėlių. , Bačiulio tvarkomu apšvieti’
Consulate General of Lithu. Didelis stalas, apkrautas mu.
ania 1 Juostomis. rankšluosčiais,, Muzikinę dalį sumaniai ir

Į staltiesėmis n kilimais, visą,su jsijautimu atliko ps. Al- 
į laiką buvo moterų apstotas. į dona Dabrįlaitė, 0 režisierei

Tais atvejais, kai mirusis 
nepalieka testamento arba

41 West 82nd Street 

Nevv York, N.Y. 10024 Pasirinkimas lininių ir kito-
! kių audinių buvo gan dide-i Toks p.azus ar.
lis. Čia galima buvo įsigyti' tist vaidiniinas tikrai ver- 
ir juostoms austi stakles ir ta3 vis„ dėmesio, ir būtu Ia- 

j net išmokti pačias juostas hai eaila Rad artimųjų 'ko- 
austi, jei tik kas būtu nore-.|onjju gyventojai jo nepa-

j matytų.
Didžiausi jūros kiauteliu I mugę, vaidinimą ir visą 

rinkiniai ir garuojantieji parengimą buvo įdėta daug 
"clamsai“ kiekvieną praei-, darbo ir širdies. Tai buvo 
nantį sulaikydavo pasižiū-; bendras skautu-čiu. vadovų, 
rėti — tai jūros skautų kam- skautų tėvu ir židiniečių 
pelis. į darbas, atliktas su noru ir

Dideli pasisekimu turėjo įa(, kaf, mug. Rasmet pri.

daug svečiu, nes

padėjo ps. Nijolė Baškytė.

LIETUVIŲ FONDO 

VALDYBOS PRAŠYMAS

LF metinis visuotinis su
važiavimas įvyks š. m. gegu
žės 6 d. Chicagoje. Visiems 
LF nariams bus siunčiami 
pakvietimai dalyvauti šuva, 
žiavime. Daug LF narių me
tų bėgyje pakeičia adresus. 
Ne visi jie praneša LF val
dybai savo naujus adresus.

LF valdyba prašo tuos na
Montrealy

m. amžiaus kaip di- į kuris 1971 metus baigė re-Ji 21
.. t -.t1 Bilietus pardavinėjo Wal- pukė atvyko į Kanadą 1948! kordiniu pelnu $15198.99

Dan Kuraitis $106, J. ir J., jace j}. Motiejaitis. Bare su- metais, dirbo namų darbi-’

i

Gus-Gužauskai $50; po $35 žife dirbo Mo]kis ir M;ka|o 
— A. ir S. Kamarauskai ir 
Miami Lietuvių klubas; po 
$25 — E. ir S. Barai. Tel- 
šinskai, J. ir V. Jankai. Mia
mi Moterų klubas, Stangvi-1 bėjo lietuviškos dainos, 
lų šeima ir R. Zotovienė; po
$20 — E. ir A. Aleknos. Jaz-j 
bučiai. Bukaveckai, A. Su-Į
valskis, Itbės, Z. Kaulakis.; 
Sabataičiai, A. ir O. Tverins.’ 
kai, E. ir A. Mažeikos, H. Ti-! 
to ir J. Stradomskis; po $151 
— D. Brauklys. Miami SLA! 
kujpa. Miami Sandaros į 
kuopa, O. ir J. šeštokai, P.

rius, kurie dar nepranešė sa- š?ausi fantais loterija, nes y-aukia tiek 
Į vo nauju adresų, tuojau praj nei vieno bilieto nebuvo tuš, tJkrai yfa k() pasižiūrėti, pa-

Toronto "Paramos“ ban- nešti. Priešingu atveju jie ^10’ o pastatyti paguldytą sjmokvti ir pasigėrėti-sutar* 
studijavo meną. Apsi-! kelis indėliri tori per 3 mil. negalės gauti kvietimo i su- bonka ir laimėti dolerį daug darbu 

-..dusi Toronte ii lankė'<Or Jo l«7l‘m. iielnassu ne-j važiavimų. j kų viliojo iš mažųjų ir suau-. Tad iki'pasimatymomu-
Taigi, dar kartų l’avifico ^'k’X kOį*/?" „I paskil-stytu 1970 m. pelnui _ _ igusiŲU.ir ten V1Sų laiką bu-, gėje Ritais metais bet ko_

pakrantėje gražiai nuskam-, ; i. lah.,C!Vlkįj. siekė $85.523. Iš jo j garan-i Kartu prašoma LF vietos vo spūstis. . Riam 011|i esant> nes paren.
1.^2- i .a n .1 . užsidirb’i iėšn' ^on(^ pabirta $21,000 komitetų bei įgaliotinių pra-( Kitame salės gale galima giamieji darbai ateinančiai

‘. ir $59,742 į specialų fondą. Įnešti savo apylinkių pasta- buvo už pigią kaina pačiam mugei netrukus prasidės.
Į įvairioms lietuvių organiza-1 tuoju metu mirusiųjų LP i j)asjgamjnįj bedaiktinį pa- K. N.

nis.

Publikos galėjo būti dau-
giau.

J. M.

LAWRENCE. MASS

ninke. 
rais

nes
rnoksl

vėliau banke, o vaka

reikėjo
ui.

i Veržiantis prie geresnių i e'j<>n>s Iškirta aukų $3,000.! narių vaidus ir pavardes. 
1 meno mokslo šaltinių E. Ga. i 
putytei pavyko išvykti į'

i Angliją ir patekti i žinomoj
I .1... ' 7..7__  IT 7. H _  '

oirmi-j labai prašoma ateity vi- 
• paltis, sekre-f sų LF narių neatidėliojant 

iždi-! pranešti savo naujus adre

Banko valdyboje 
ninkauja H. Stej 
toriauj’a S. Masionis,, 
ninkas vra dr. -L Yčas.

VELYKŲ DOVANA
pranešti savo naujus

! sus. Mirusiųjų LF narių gi
namus. Jis. susipažinęs su E. j | minės, artimieji. LF vietos
Gaputytės darbais, padėjo! Be "Paramos“. Toronte! komitetai bei Įgaliotiniai y-

Methuene 52 French o-at-'Jai menininkų tarpą. Į veikia Prisikėlimo parapijos į ra prašomi ateity ncatidėlio.
~ xi Šiandien E. Gaputytė vado-į kredito kooperatyvas, kurio! jant pranešti mirusiųjų na- . ..............

tku7yra se7a7Kekhio7kab!iauja D«b>’ S1“3*1 k.degi-! 197] m. apyvarta buvo perinu vardus ir pavardes. LF, 6autl slas gražiai išleistas vertingas knygas: 
tytojas. Jis iškentėjo sunkias i j°j skull>tūros skyriui. Jos! $17 mil. Lš pernykščio pei- pdresas:
operacijas ir dabar gerai ne-! vienos parodos buvo suruoš-' no įvairiems kuitūrosjr svie_; 
sijaučia. Jo žmona senelių, tos (’ornvalle, Londone iritimo reikalams paskirta au-- 
namuose. Bet su Keleiviu Chicagoje. ji dalyvavo bend-'kų $3,000. į

Juškos nenori skirtis 

su Keleiviu

<kin poliaus Henrv Moore

Sergautis ir O. Kaulakienėj
Minėjimą rengė Amerikos'yčje gyvenantis Stasys Juš

Lietuvių Taiybos skyrius.

Gera knyga yra vertinga dovana kiekviena proga. 
Ji yra ir puiki velykinė dovana. Todėl primename, kad 
šiomis dienomis išėjo iš spaudos ir jau galite Keleivyje

Klubui reikia knygų

Namai be knygų — kaip 
kambarys be langų, sako 
rašytojas H. Mann. Susirin
kimams skirtas namas be Į
knygų tai kaip daržinė be j Dovanokite savo drau
pašaro. Tik miškiniai nepa-! atsieis tik $7. o tas, kuriam 
sigenda knygų, nes jie ne-. ... ,
žino jų naudos. Tik smuklė-j ^u’ dovanota» Per metus 
se nėra knygų, o Lietuvių kas savaitė gaudamas Kelei- 
namams, Tautos namams, Keleivio prenumeratą. Jums 
Lietuvių klubams ar kuriais, vj, jus tikrai atsimins.

Juškus nenori skirtis. rose parodose Paryžiuje,! Hamiltono "Talka“ turi!

2422 West Marųuette Rd. 

Chicago, IU. 60629 

Lietuvių .Fondo Valdyba

GANA TO JUNGO

Londone, Kanadoje.
Straipsnio autorius pa-į 

brėžia, kad E. Gaputytės! 
skulptūrose yra daug lietu
viško liaudies meno motyvų 
ir kaikurie didieji darbai y- 
ra jos tėvynės Lietuvos pa
sakų įkvėpti.

1,404 narius, balansas siekia; _ ____________ . __
$3.128,000. Aukų įvairioms!
organizacijoms pernai duo-* Netvarka akis hado, bet 
ta $ 1 625 (Vasario 16 gim- raio jos dar niekas neapako, 
nazijai $1.509, Hamiltono • • •

$2,000 Ragaudamas pirmąją tau
rę, žmogus geria vyną; su 
trečiąja taure — vynas geria j

Tai žymaus politiko, visuomenininko, laikraštininko 
i
j ir katorgininko Kipro Bielinio atsiminimų 492 puslapių 
' knyga. Kaina $5.00.

mOKVKvlailituanist. 
ir kt.).

Valdybos pirmininkas yra 
E. Sudikas. žmogų.

LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJE 1945-1971

Redagavo Kazys Bradūnas
Šioje puošniai išleistoje poezijos antologijoje yra 80 

į poetų geriausių kūrinių pavyzdžių, 671 psl. Kaina $13.00.



Puslapis ketvirtai Nr. 12, 1972 m. kovo 21 d.

Iš pavergtos Lietuvos
16-ją, o didelio tiražo sūnui Aloyzui, dukrai Dai-! I ARAI IBOVi iŠ 
1d“ laikraštis išsnaus- vai, broliui Vladui ir visiem'

ATSIMINIMAI

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

i sielgti? Ar yra kas nois gir-- tady. N.Y., E. C. Tamalava- sario 
įdėjęs apie tėvus, kurie sumo- ge, Worchester. Mass. J. Vii- „Harold 
kėjo privatiems asmenims kas, Montreal. Que., J. Gird’ dino straipsnį apie lietuvius, velionio artimiesiems reiškia 
ar miestui padarytus jų ma- vainis, Clinton, Ind. < « • , i nuoširdžią užuojautą, o au
žamečiu vaikų nuostolius? , i a- kotojams už aukas taria nuo

j Po $1.50: J. Urbonas,i Sl0mls dienomis Dunedi- 
Išorines vagių ir vandalų Lawrence, Mass., V. Motu-! ne Jancienė, 79 m. j * * ♦

padarytas skriaudas pasta-į zas, Detroit. M och., A. M. Į amziaa.S;^^ Lietuvių Fondui -J”v
tams ir įrengimams kiekvie- į Sereičikas. Narraganset, R.

Mirė vienas seniausių
• Se-

teatro veteranų

„Literatūros ir Meno“ ko=> 
vo 11d. laidoje išspausdinta 
trumpa Teatro draugijos už
uojauta, Jonui Strazdui mi
rus.

Jis buvo gimęs 1886 m. 
Vilniaus krašte, anksti pra
dėjo dirbti Zavadskio spaus
tuvėje ir knygyne Vilniuje, 
ten uoliai dalyvavo lietuvių 
teatrinėje veikloje, leido net 
žurnalą „Teatras“, ruošė 
veikalus vaidinimui ir patsį 
gerai vaidino. s

Nepriklausomoj Lietuvoj 
dirbo Spaudos Fonde^ŠvytU’ 
rio bendrovėje. i924-1925 
metais jis Nevv Yorke buvo 
atidaręs Švyturio knygyną. 
Grižes i Lietuvą, dirbo Spin. 
dūlio bendrovės cinkografi- 
jos vedėju. Yra išvertęs kele' 
ta

Tai matyti sovietinių paš- 
‘tinfnkų = filatelistų darbas.

Artistų išvykos

„Literatūra ir Menas' 
vo 11 d. rašo:

ko=

Neseniai Valstybinės fil
harmonijos vyriausiasis diri. 
gentas J. Domarkas grįžo iš 
Rumunijos. Brašovo mieste 
jis dirigavo filharmonijos 
orkestrui, kuris atliko Beet
hoveno kūrinius. J. Domar
kas šią savaitę viešėjo Poz’ 
nanėje. Čia jis dirigavo 
dviem simfoniniam koncer
tam. kurių programoje — O. 
Respigio, R. Štrauso ir Bize. 
Ščedrino kūriniai.

nas praeivis mato, o kas de’ 
dasi. kai apkvaišę vagys ir 
vandalai įsibrauja į priva
čias nuosavybes?

Keleivio šių metu kovo 11c
numery skaitėme:

„Štai šiomis dienomis Bos. 
tono laikraščių reporteriui 
skundžiasi So. Bostono ak
variumo krautuvės savinin
kas (E. Broadvvay), kuris 
vieną rytą rado krautuvę iš
draskytą, beždžionę pakar
tą, erelį nupeštomis plunks
nomis, vėžlius sumindžio
tus... O perukų krautuvės sa
vininkė Bucklev sako, kad

I., S. Laurėnas, E. Chicago, 
Ind., W. Dominikaitis, Phi
ladelphia. Pa., K. Karoblis, 
Chicago, Ilk, K. .šeštokas. 
Dorchester, Mass., S. E. Jur. 
kevich, Haverhill, Mass., A. 
Waterbury, Conn.

dų vyriausybės išduotas ru
sams, po ilgo laiko buvo grį-

MES VALDYSIM PA- 
ŠAULĮ, parašė L. Dovydė- 

aukojoį nas, I tomas 268 psl., II to-
ir savo įnašus padidino šie. mas248 psl. Kiekvieno tomo

zęs į seimą, 
rė.

bet netrukus mi-

Koresp. 

Mūsų padėka

i inžinieriai:
Tai;

kaina $4.00.

Seniausių lietuviškų radi-' 
jo programų N. Anglijoje 
38 m. sukaktis buvo atžymė
ta kovo 12 d. talentų popie
te ir kartu balium „Miss Li= 
thuania of N.E.“ Kristinai

Pocius, Rockford, Ilk, P. Ju- 
telis, Sudbury, Ont.. S. Kri
vickas. Sudbudy, Ont., D.
Furmanavičius. E. Hamp- 
ton, Conn., B. Stasiulionis, j „ ,
Waterbury, Conn., J. Mar- Tautkaitei pageibti. 
tus, Mexiko. Me., A. Anilio- 
nis, Lansing, Mich., V. Zlat.
kus. Rochester. Mass.. U. 
Davidson, Detroit, Mich., R. 
Yutelis, Welland, Ont., J.i\ley

jos kiautinę apiplėšė jau 8 Tumas. Montreal, Que., A.
Kovalskas, Ravana, Ind., J. 
Savage, Bridgeport. Conn..

kartus ir vagys perukų išne’
šė $2,000 vertės... Didokos 

TSRS liaudies artistas V. j drabužių krautuvės savinin M. Tamašauskas, Maspeth,
Noreika 'praėjusią savaitę! kas Miller langus yra užden.l N. Y., C. Matelis, Delhi, On- 
dainavo T. Chrenikovo auto-J gęs storais geležiniais vir-! tario, K. Paulauskas, Roslin- 
riniuose koncertuose (Šuva-; bais. bet ta apsauga nieko} Mjuss p Krukonis

A. Bžiavimų rūmuose). Vasario 
29 d. Gorgio operos ir bale’ 
to teatre jis atliko Hercogo'

Br. Galinis — $100. 
jau antroji jo šimtinė.

Z. Gavelis — $25.
V. Balčiūnas ir J. Kuncai. 

tis — po $10.
Visiems nuoširdus ačiū. 
LF Bostono Vajaus K-tas

Laisvės Varpo koncertas

Kiekvienais metais lietu 
vių radijo valanda Laisvės į 
Varpas rengia koncertą šū-! 
kiu: „Pažinkime ir remkime j 
savo talentus!“ Šiemet toks'

U
į LIETUVA BUDO, Step< 
į no Kairio atsiminimai, 416 
1 psl.. kaina.................. $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo

no Kairio. 480 tJsk, kai
na ............................. $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie- 

*inio, 464 psl., kaina....$2.00
PENKTIEJI METAI, Kip

ro Bielinio, 592 puslapiai, 
Raina ..................... $2.00

Vagia pašto ženklus

J. Vazgauskaitė iš Baiso= 
galos ”Komj. Tietoj“ skun
džiasi, kad gauna laiškus su 
nuplėštais pašto ženklais. 
Jai adresuotas laiškas iš Ry_ 
tų Vokietijos buvo perdėtas 
i tarybini voką ir antspau
duotas Kėdainių pašte. Ir iš 
Vengrijos ji gavusi laišką 
su nupieštu pašto ženklu.

negelbėjo: vagys vistiek Įsi-; Metį,uen Mass 
laužė ir pro geležinį tinki?..? Law,.enc> Mass; ^ Th^mpt

• »p- IreS”“* °?°,'^P-’^ ison, Bridgeport, Conn., J.! --
partiją Verdi operoje Eigo-į 100 poru kelnių, iO marsku Stankus> E. Hampton, Ct„ .

! lėtas“ O kovo 3 d. Maskvos, mų ir kt... j Pakudaitis. Chicago. III. So.kl}!
didžiajame teatre Verdi o-j p---------

dainavo; Kai šitokių ir panašių fak- Visiems aukotojams nuo-i®
į tų akivaizdoje net policija širdžiai dėkoja » „mamės ir papės
i negali piliečių ir jų turto ap_ . ... .. } Julija ir Kazys

peroje 'Traviata“ 
Alfreda.

Respublikos nusipelnęs į saugoti, reikia kreiptis į ki- 
artistas E. Kaniava su M. tas, aukštesnes instancijas. 
Platnickio rusų liaudies cho- nes kriminalistus pažaboti 
ru iki gegužės mėnesio vidų-; būtina visų So. Bostono gy
lio koncertuos Australijoje! ventojų labui. Į tą žygį turi 
ir N. Zelandijoje. ; jungtis visos čia gyvenan’

Kaimo Jurgio užrašai
Karas vagizmui ir vandalizmui

Jeigu So. Bostone tebegy=! mų. bet turinčių laisvus bu-
ventų poetas B. Brazdžionis, 
jis tikrai šauktų, kaip kadai
se yra šaukęs:

„Šaukiu lietuvį 
prie lietuvio...“

jungtis

Kam? Kokiam reikalui?

Ogi gelbėti save pačius, 
kaimynus ir vietovę, kurioje 
gyvename. Gelbėti nuo va-

dnis.

Keleivio administracija

Šie talentai laimėjo pini- talentus!“ šiemet toksl^’m Ma
gines dovanas: Debbie Wol. konCeitas įvyks balandžio 9Ji”“, G,r*Xa ‘ g'
len is Hudsono ir Dona Ru- d Atvelyki, 3 vai. po! ’ “ r " k .......
seckaitė iš So. Bostono —> pietų So. Bostono Lietuviu! ATSIMINIMAI IR MIN- 
grojo akordeonu; Ramunė I pj]je£iu ^jos salėje, trečia- TYS, dr. Kazio Griniaus, 

Adomavičiūtė iš So. Bosto-J me aukšte. Tai bus jau47- R tomas. 386 psi. kaina $5. 
no ir Danutė Račkauskaitė j tasjs tos rūšies’ koncertas. ; LIETUVOS VYČIO PĖD- 
iš Dorchesterio — saxė ei’j |SAKAlS,Juę»Štr»liosįdo-
leraseius; Nijole Ivanauskai-, Jame programą atliks mūs ls,.{u-lD45 m. aisimini- 
teis Dorchesteno — šoko ;; Chicagos Lietuviu Operos! mai 1^6 nsl hm-. < > nn 
Vida Bederyte įs Westwoo- soliste Roma Mastiene, mez-i
do ir Petras Bizinkauskas iš zo-sopranas. Jai akompo’i PASKUI IN1S POSĖDIS, 
Brocktono — skambino pia- nuos dr. Vytenis Vasyliūnas. Juozo Audėno atsiminimai,
ninu; Andrius Krisiukėnas, 227 psl., kaina.......... $4.00

grojo smuiku. Į Roma Mastiene yra žino-! KONTRŽVALGYBA LIE-

, . . ma, kaip labai gera daininin-i TUvOJE, Jono Budrio at-
varžybas laimėjo: kė. Bostone dar nebuvusi,Įsiminimai 224 kaina

pensinmkų polkos — Julija tad koncertu susidomėjimas!^.50
Barzienė su Juozu Ūseliu, didelis visoje plačioje apv-! . „

polkos— linkėję. Šis dainos koncer= RASTAI klnAiPSNiAl, 
Grausliai, tas bus pirmas aukštesnio ATSIMINIMAI, pai ase Juo

zas Liūdžius, 24b pusla
piu.!, kaina ...... $3.00.
ATSIMINIMAI APIE

J jaunimo polkos — Birute lygio kultūrinis parengimas
vacadia ėcčim ik-aii Račkauskaitė su Marium šiais metais Bostone. Kai
VASARIO SESIOLIK i OJI žiaugra; valso _ Marta n_ BaltfjOS draugijos rengti

į Jinienėsu Henriku Šatkum; koncertai jau nutraukti, taiįlUOZĄ LIŪDŽIU, Petrone-

; tango— Marija ir Jonas Laisvės Varpo koncertai lie- lės Liudžiuvienes, tas psi.,
Jos minėjimas įvyko Pe- Dwyer; tvisto — Leonidą ka beveik vieninteliai.

N. ZELANDIJOJE

! čios tautybės. Reikia šaukti čiulaičių sode. Atsilankė Rasėnaitė su Dalium Suba= 
- . bendrus susirinkimus, aptar- gražus lietuvių būrelis. De- čiu.

į ti kovos su vandalais būdus, ja, nebuvo jaunimo su „pat
riotiniais tėveliais“.į pasiūlyti planus. Pagaliau ir 

i patį majorą reikia reikalau
ti, kad už kasmet keliamus 
mokesčius bent piliečiams 
šiokį toki saugumą garan- 

; tuotų.
Kaimo Jurgis

TĖVO IR MAIKIO 

KRAITIS

M. Manomaitis. So. Bos’

kama ........................... .$i

Visi koncerto rengimo rė- j
mėjai bus atžymėti koncerto' , *.Ąį ?A A 1 ’ ^a“

Tortus ir vyną laimėjo M. programoje, kaip garbės rė- F°*° Skipičio, 44U puslapių,
Kniiici ..... . .......... . ••••••

NEPRIKLAUSOMA LIE- 
TU VA, R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

ANTANAS SMETONA 
IK JO VEIKLA. Parašė J.

psl., kai-

: Plevokienė. A. O’Keefe, J. mėjai. rėmėjai ir talkinin= 
Č. Liutikas pradėjo mi- Valička, dr. A. Krisiukėnas, kai, pareinamai nuo to, ko- 

nėjimą ir skaitė tai dienai M. Žirolienė ir J. Arlauskie- kiu įnašu koncerto rengimą
pritaikytą paskaitą, joje ne’ nė. 
pamii šdamas prisiminti Bra-
zinskų. Simokaičių, Kudir-Į Dėkojame visiems daly- 

' kos. kuriems laisvė branges-! viams. studenčių iš tolimo 
' nė už mirti. ’ Londono. Kanadoje, „Ra

parems. Šiuo reikalu išsiųs
ta apie 100 laiškų įvairioms 
organizacijoms, profesiona-

Susirinkusieji priėmė re
zoliuciją, kuri pasiųsta N. į

lams, verslininkams ir ki
tiems. Pirmieji į šią talką at’Į Augustaitis, 154 

kvartetui, talentam, ŠO’ siliepė pensininkai. Tai drJ na
s ir jų vertinimo ko- B. Matulionis iš Wallum La,! SIAURUOJU TAKELIU, 

misijai. Ačiū vyriausiai šei- ke, R.I., ir J. Petniūnas iš A- Kriaučiūno, 176 psl

sos
tus. langai visi plytgaliais ari 
akmenimis išmaišyti, durys,' 
išlaužytos ir užkaltos lent-J 
galiais; gaisro aliarmų ir! 
net elektros stulpų lempos! 
sukultos į šipulius. Gatvėse i ton, Mass. — $10. 
atitinkamose vietose paso- ' 
dinti medeliai išlaužyti: pa.; A. Valančius 
jūryje esantieji suolai sulau-j Mass. — $8. 
žyti, išvartyti, o paplūdi
mius vasaros metu apšvieti S. Šnekutienė. So. Boston,

. . , . . . čiančios lempos sukultos, jas! Mass. — $5.
gių ir vandalu — visko, kas:, ., .. , , , , . '■
frova 7mnn,’ėi-j u e? 10:?į Po $3: M. Strazdienė, V..

ąi<ta ištraukyti n; suderglo- Stelmok K Tamošaitis, perskaitė tai 
ti. Tai bendra miesto ir ja- _ visj „ B Mas&
me gyvenančiu žmonių nuo-, g St,.eimikis Dorehestel.

.rengimui ir| Mass , j. Stašaitis. Dorehes.

ter, Mass., M. Katin. Nor-

gera ir žmoniška, naikinto’! 
jų. Nuo tų, kurie kasdien, y-; 
pač kasnakt, darosi drąses’į 
ni, įkyresni, akiplėšiškesni, 
ir pavojingesni padoriems: ,
gvventojams ir ju šeimoms.

. Zelandijos ministrui pirmi’1 mininkei Monikai Plevokie-_ Brocktono.
! ninkui. Joje prašoma kiek-i nei, jos padėjėjoms, visom 

Bri°hton ■ v*ena P10S'a užtarti lietuvių i atsiuntusioms įvairių skanu-*
’ siekimus, priminti Lietuvos} mynų, piniginių aukų. Ačiū! 

okupaciją ir jos gyventojų laikraščiams už garsinimus’ 
ir visiems, kurie šiuo ar tuo 
prisidėjo prie mūsų renginio;
pasisekimo. • POEZIJOS PILNATIS,

Bernardo Brazdžionio poe- 
Visiems nuoširdžiausias; zijos rinktinė, kurioje sutal-

lietuviškas ačiū.

šventą norą iš jos išsilaisvin
ti.

M.

kvta

Malskaitienė jautriai 
dienai pritai-

eilėrašti.

Poezijos knygos

kaina ............................. $2
NEPRIKLAUSOM YB£S

SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina .. $3.50. 

SIAUBINGOS DiENOd,

są vybė. kurios įrengimui ir 
išlaidas kasmet!

į didinamų taksu pavidale su- , AT T • .‘2 v. . . j wood, Mass.. J. Gaspanu-
'•teufe1 sąapmgie-Įnas> Lawrence> Ma>s.. V. Do. 

įHiecsirOi Sudalai, nak-i \-vdaitis. St. elemente, Cal., 
V. Biliūnas. La Šalie. Que., 
A. Gradinskas. Maynard,

šitam kriminalizmui privalo! 
būti paskelbtas
karo pagrindinis išeities taš-Į ypatingai ankstyvais
kas turi būti So. Bostonas.! paryčiais valkiodamiesi, vis. 
Jis iki šiol yra buvęs viso- ką nuolat naikina, patys ne
kios lietuviškos 
Mass. valstijoje

akcijos

pinti geriausieji visų jo iš- 1944-1S50 metu atsimini- 
leistų knygų kūriniai. Puoš- mai. parašė Juozas Kapa- 
nus leidinys, 592 psl., kai- , činskas; 273 pusi. kaina $X 
na $10.00. į PER GIEDRĄ IR AUD

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to-

Steponas ir Valentina 
Minkai

Svečias iš Australijos J. 
Normantas paragino užsi
prenumeruoti anglų kalba 
leidžiamą L. Enciklopediją, 
nes tai vra geriausias šalti- 
nis nebemokantiems lietu
viškai ir kitataučiams pasi
semti tikrų žinių apie Lietu
va.

Aukos lietuviškoms 

organizacijoms
Tau, sesute. Trano Lem- 

i berto gyvenimas, kūryba, 
i prisiminimai, 269 psl.. iliust- 

Vasario 29 d. neprašyta} ruota, kaina kietais virše- 
viešnia — mirtis aplankė! liais $4.00.
mūsų bostoniečių lietuviu

mas, 272 psl., kaina kietais
viršeliais .................. $3.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Viktoras Biržiška,' DEL 

MŪSŲ SOSTINES, atsimi-

Mass., P. Jacobs. Lefleche 
City, Que., M. Juška, Deai 

S. Žvirblis,
, Brooklyn. N. Y., P. Mačys. 

Betgi mes turime miesto oodhnven. NY'A. Mačio’
ir užmiestinę policiją, kuri! nis. Woodhaven. N.Y., J. La-

žinodami, kam ir kodėl tai 
centras ir J daro. Iš nuobodulio ar išpro-i Knrn 

toks turi pasilikti. Čia turi! tėjimo! ‘ ’
turi būti pradžia

Ar to reikia?

Kasdien vis labiau ir la
biau grimstame į neperžen
giamas laukines džiungles. 
Pasidairykime po centrinę 
West Broadvay ar kitas ša, 
lutines gatves ir pastatus: 
daugumos prekybos įmonių 
ir užeigos namų durys ir lan
gai aptverta geležinėmis 
grotomis; pradinių ir viduri
nių mokyklų pastatai taip 
pat tomis „puošmenomis“ iš.

visą laiką, pasivazinėūama 
specialiose policijos budėji
mo mašinose, daboja gyven
tojų rimtį ir jų turto apsau
gą... Ką ji veikia ir kokias 
kovos priemones panaudoja 
liepsnojančiam ir kerojan
čiam vandalizmo kriinina

vitskis, Brooklyn, N.Y., V. 
Mackevičius. Baltimore, 
Md., J. Kontautas, Clifton. 
N.J., A. Dovydaitis. Cleve
land. Ohio, A. Tomkus, 
Worcester, Mass., K. Biele- 
vičius, Chicago, Illinois. L. 
Šmulkštys. Chicago, Ilk. G.i č-

-i*

Priminė Lietuvių Fondą 
ir ragino stoti į ‘jo narius. N. 
Zelandijoje tik viena šeima 
yra LF narys.

Po programos buvo pokv’ 
lis. Stalas buvo apkrautas 
lietuviškais valgiais — lietu
viška rugine duona, sūriu ir 
kepiniais. Atkočaitis su Ju
ta čia pat iškepė gardžių mė
sos kepsnių. Kas valgė alu-

koloniją ir iš mūsų tarpo pa
siėmė visiems gerai pažįsta
mą ir gerbiamą dar 
metų nesulaukusi
Praną Mučinską.

Broliai balti aitvarai, į
Henriko Nagio elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti

tautietį 72 didelio formato puslapiai. į nimai (1920-1922 m.), 312

Liūdi velionio šeima, liū-j ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
di ir visa lietuviška koloni’j Vaitkus. 86 psl., kainž

puošniai išleista knyga, kai- j psl., kaina minkštais virse- 
na $5. - I liais $2.50, kietais—$3.75.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSLMINIMA1, I tomas,

ja, nes netekome kuklaus, t 
darbštaus ir lietuviškais rei. 
kalais besirūpinančio tautie
čio. j

$1.50. 320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl., kaina $3.50.

DANGUS DEBESYSE,-—
1918-1919 m. išgyvenimai,

METŲ VINGIAI. Alf. Ty 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS. I l)arašė ^UO2a' Svaist3s, 325 
Steponas Strazdas, 159 kaina minkštais \nse 
psl.. kaina $2.50.

jo artimieji, pažįstami ir J 
draugai gausiai lankė velio- • 
nį šermenų metu ir 74 vie-j
toje gėlių lietuviškiems rei.J Vytauto Didžiojo godos. Le- 
kalams sudėjo ;00 dolerių.'

J. Paul. Center-! tenkinti, kultūringai pami } jj JŲ Lietuvių Fondui $544, i dafL Telesforo Valiaus 
J. Shaw, Linthi’ nėję Tautos šventę ir malo’ Baltui 8. 6 v asaiio 16 gim- iijustrUOti, 106 psl., kaina 

A. Karaliūnas, niai pabendravę. , nazijai $60. §3,00.
E. Austras. Mel-

P. Zavist, Chi- Išvakarėse Auckland radi- 
Korla, Schenac .ias trumpai pranešė apie Va- tf

yianai-' Stūopis. Sharon, Mass., J. čiu užgerdamas, kas kava. 
ta .-— TA...1—at— r» visiems buvolui sustabdyti ir ja . 

kinti? O ponai fcei.Oi, ku-įDačys, Dorchester. Mass., P. 
riems pristatomi vandališki; Lukošius, Hamilton. Ont. 
nusikaltėliai nubausti, ką!

j jie veikia ir kokias bausmes! P° $2: S. Pilka, Detroit, 
skiria?

gerai..

Aukų surinkta $110. 
Temstant visi skirstėsi pa’

Mich., C.
! each, N. Y..

Kas skaitė laikraščiuose,f cium, Md.. 
kalėjimo pastatų} gilėjo, radijo bangomis ar Cicero. Ilk.

rose, Mass. 
cago. Ilk. P

dekoruoti, o kur tokių ap
saugos priemonių dar nepa’ 
naudota, ten langai suma
žinti iki
langų dydžio. Negyvenamų iĮmatė televizijoje tų krimina. 
namų. o dalinai ir gyvena- ma“ ar pamokymą šitaip nė

liais $2.50. kietais $3.75.
KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Neri), Pet-
onėlės Orintaitės, 234 psl.,

onardo Andriekaus eilėraš- pa'na 33.00.
Nuo krivūlės iki raketos,

Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 ps!., kaina — 
$5,00.

Po Dievo antspaudais

LF Bostono Vajaus Komi- SIELOS BALSAI. J. Smals- 
etas velionio žmonai Onai, torius, 221 psl. kaina 75 c,
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Gut mornink, Maik! šian-'; 
dien pasakyk man, ką mor-! 
monai mislina apie velnią 
ir jo karalystę — yra pekla, ’ 
ar ne? Jeigu yra, tai kur ji? ' 
Ir jeigu yra, tai kiek ten ga-! 
Ii būti velnių? Ir ar velniai 
ženijasi ir dauginasi, kaip j
žmones, ar ne;

Ar tėvas nori eit i ku- 
kad nori taip oaugnig-us, 

žinoti?

— Šitų dalykų. Maiki. iri 
kunigai nežino. Kai aš sykį 
savo klebono paklausiau, taij 
jis išvadino mane bedieviui 
ir išvarė laukan. i

— Mormonai tokius daly
kus netiki, tėve. Jų filosofi
joj aiškiai pasakyta, kad nė’ 
ra jokios reinkarnacijos, jo
kios nirvanos ir nėra lieps
nojančio pragaro.

— O ką jie sako apie dan- į 
gaus karalystę?

— Jie netiki, kad vra ra-•/
mus, pastovus dangus. Dam 
gaus jie neatmeta, bet savo
tiškai ji aiškina. Pagal jų są. 
voką, dangus reiškia pasau
lio augimą, vystymąsi ir to
bulėjimą. Tai toks esąs dan
gus, kur gyvensią tie, kurie
sieks šito tikslo, vykdvdami 
Dievo prisakymus. Tai jau 
tokia pat svajonė, tėve. kaip 
ir kitų tikėjimų. Pas budis
tus tokia tobulybės vieta va. 
dinasi nirvana, bet mormo
nai sako: nėra jokios nirva
nos ir jokios reinkanacijos.

— O kas tas?

— Reinkarnacija reiškia 
žmogaus sielos perėjimą i 
kitą kūną. tėve. Paprastai ji 
pereina i tokią forma, ko
kios žmogus gyvendamas 
užsitarnauja. Karaliaus sie
la gali Įsikūnyti į saulę ar
žvaigždę, o kokio vagies 
siela gali pereiti tik i žiur
kę. Taip tikėdavo Rytų tau
tos. Krikščionių filosofijoj 
nirvanos nėra. dėl to, tur
būt, ir mormonai ją atmeta, 
nes jie laiko save krikščioni’ 
mis. tik ne katalikais ir ne 
protestantais.

- - O kaip su velniu?

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS 

TIK UŽ DESIMTI DOLERIŲ

nuo spalio mėnesio treniruo
jasi keturios merginų-mote’ 
rų tinklinio komandos ir trys 
berniukų-vyrų krepšinio ko.i

— Tas teisybė. Maiki:
Kristus buvo ant kryžiaus 

, nukankintas. Kažin, Maiki, 
ar mes. lietuviai gerai daro
me, pristatydami kryžių vi-■ O tabakas, alkoholis ir kito-į mandos. Susirenka apie 50 Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4 
są Lietuvą? Gal dėl to Die-*i’ ’

— Tėvas žinai, kad kata
likai tiki velnią: tėvas dau
giausia jo bijai. Bet ar turi ji 
savo tikyboj mormonai, aš 
negaliu tikrai pasakyti, nes 
niekus jų literatūroj tokios 
šmėklos nepastebėjau. Apie 
pragarą jie pasako aiškiai: 
tokios vietos nėra.

— Bet ar jie tiki. kad 
žmogus vra Dievo sutvertas?

— Apie žmogų jie sako 
taip: Žmogus yra amžina 
būtis; jis gyveno dar prieš' 
savo pasirodymą žemės pa
viršiuje: medžiaginis gyve-' 
nimas čia nėra amžinas, kū
nas numiršta,, bet jo dvasia 
žengia amžinoj eigoj pir
myn. Būsimame gyvenime 
mes būsime visi lygūs, nebus; 
jokių grupių, jokių susiskal.! 
dymu, pažinosime vienas į 
kita, kariu veiksime ir tobu- 
lėsime. Taip pranašauja sa
vo knygoj Mormonas. Apie 
Adomą ir Ievą jis nieko ne’ 
sako.

— Nu. tai pasakyk man, 
kaip atrodo jų kunigai? Ar 
baltos jų apykaklės atsuktos 
į užpakali, kaip mūsiškių?

— Ne. tėve?

— O kaip pakaušiai — 
praskusti, ar ne?

— Kiek galėjau pastebė
ti, nepraskusti, tėve o klaus, 
ti tokio dalyko nenorėjau.

— O su kuo tu kalbėjai?

— Su vyskupu.

jau tik nesigirk. 
Vyskupai nekalba su bet 
kuo.

— Mormonų vyskupai, tė
ve. ne tokie, kaip mūsiškiai. 
Minioj jų vyskupo neatskir
si nuo kitų žmonių. Jie taip 
pat apsirengę, be atbulos a= 
pykaklės, su kaklaraiščiu ir
kryžiaus ant krūtinės nene
šioja. Kryžiaus, kaip anąsyk 
sakiau, mormonai visai ne
garbina. Kas ji garbina, jie 
sako. tas Įžeidžia Kristų ir 
jo motiną Mariją, nes ant 
kryžiaus jis buvo nukankin. 
tas.

i save. Todėl nevalia žmo
gaus kūno užgauti, nevalia 
jo sveikatai pakenkti, neva
lia jokiu būdu ji nuskriausti.

vas ir užleido ant jos komu 
nistus. kad išnaikintų kry
žius... Turėtume gerai apie 
tai pamislyt. O gal reikėtų 
paklausti vyskupą Blizgį, 
ką jis apie šitą bizni misli
na, ką?

— Jeigu tėvas ji kada su
tiksi, pamėgink paklausti. 
Ir man būtų Įdomu išgirsti jo 
atsakymą.

— Ale žmonės kalba, kad 
jis labai panabernas. Sako. 
jei neturėsi 100 dolerių save 
kišenėje, tai jis su tavim 
nekalbės... Kibą duok paka- 
jų, ar ką jau...

— Sakiau, tėve, mormonų 
dvasiškija kitokia negu mū
sų. Kunigai dėvi paprastais 
pasaulietiškais drabužiais ii 
gatvėje, ir bažnyčioje. Nėra 
jokių papuošalų, nes ir Kris
tus nesipuošdavo, blizgan
čių arnotu ir raguotų kepu
rių nedėvėjo. Ir mormonų 
kunigai ne organizuotas pro
fesionalų luomas: kunigu 
būti gali kiekvienas vyras ir 
12 metų amžiaus jaunuolis, 
jeigu jis žino mormonų 
mokslą ir gali ji paaiškinti 
kitiems. Ir jų kunigai negau
na jokio atlyginimo. Jie turi 
užsidirbti pragyvenimą, kaip 
ir visi kiti. Ne tik negauna 
atlyginimo, bet turi mokėti 
bažnyčiai duokles, kaip ir 
paprasti parapiečiai — de
šimtadali nuo savo uždar
bio. Bažnyčia pas juos atsto
ja valdžią. Kunigija padaly.. 
ta i dvi dalis: viena dalis! 
rūpinasi tikybos dalykais,! 
o kita — valstybės ūkio rei- ‘ 
kalais. Pirmieji vadinasi 
aaronais. o antrieji —mel- 
chizedekais. Šitie ordinai 
dar padalyti i laipsnius ivai’ 
rioms pareigoms, pavyz
džiui. dekanai, mokytojai, 
dvasininkai ir t.t. Milionui 
žmonių yra 271.000 dvasi
ninkų. Dekanais vadinami 
jaunuoliai nuo 12 metu. Kai 
paauga, jie tampa dvasinin. 
kais. kuriems tenka eiti Įvai
rias pareigas. Tačiau joks 
pareigūnas neturi galios ki
tiems mormonams diktuoti 
ar juos prievartauti: jis ga’ 
Ii tik prašyti, patarti, Įkalbi
nėti — visada mandagiai, 
broliškai. Ir iš tikrųjų, mor
monai yra labai mandagūs 
žmonės. j

r
— Nu, jeigu jie tokie 

mandagūs. Maiki. tai kodėl 
juos visur mušė ir areštavo?

Į
— Juos daugiausia perse. * 

kiojo dėl to, kad iš pradžios, 
jie praktikuodavo poligami-Į 
ją. Tamsūs žmonės manyda
vo, kad mormonizmas reiš’ 
kė tik daugpatystę. Bet kai 
kongresas išleido Įstatymą, 
draudžianti poligamiją, tai 
ir jie oficialiai poligamiją 
atmetė, nors privačiai poli- 
gamistų dar pasitaiko.

— Bet sakei, kad jie ne
geria ir nei-ūko. Pasakyk, 
kodėl?

— Ar aš to neaiškinau?

— Nausa.

— Bet aš sakiau, kad jie 
vadina save „šventaisiais“.

— Jes, sakei.

— Bet iš tikrųjų, tėve, jie 
ne vien tik save laiko šven
taisiais: jie tiki, kad kiek
vienas žmogus yra šventas, 
nes Dievas sukūrė ji panašų

kie svaigalai yra žalingi, da-! sportininkų, 
ro žmogaus sveikatai skriau. 
dą. todėl reikia jų vengti. Ir Tai
visi mormonai net fanatiškai! Jaynimas sportuoti mėgsta 
šito nusistatymo laikosi. Deli Jel >ia- JI tiennuoja 
to jie pašalinių žmonių nei- vadovauja. Tokie Gtan-
leidžia nei Į savo didžiąją 
šventovę, nes toks svečias 
gali būti išgėręs kokio svai
galo arba gali turėti savo ki’ 
senėj rūkalų.

— Tai pas juos, turbūt, ir 
aliūnu nėra.c

— Nėra, tėve.

— O jeigu aš norėčiau iš- 
dgerti, tai kaip tada?

—Yr a viena kita parduotu'
.ė, kur degtinės galima nu
sipirkti. bet reikia gauti lei-į 
dimą, o leidimas kainuoja 
>5.00. Todėl ir girtų nėra. 
\š išbuvau jų sostinėj Salt 
Lake City penkias dienas, 
bet nemačiau nei vieno gir
to žmogaus. Ir nemačiau nei 
vieno policininko. Mieste pa’ 
vyzdinga tvarka.

knygas, kurias par ašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
parodo, kad mūsų Bielinio sūnus Kipras Bielinis

•auj:
dies vyrai, nesigailintys sa
vo laisvalaikio, yra Algi
mantas Skabeikis ir Leonar
das Gineitis, kurie treniruo- I
ja krepšininkus, ir Edvardas 
Austras, Aleksas Danasas ir 
Vytautas tikinąs, kurie tre
niruoja tinklininkus. Be jų. 
padeda tr eniruoti ir kaikurie 
sportininkų tėvai.

Paskutiniuoju metu atsi’ 
randa lietuvių studentų tre
nerių, kur ie mielai skiria po
rą valandų mūsų sportinin
kams. Pagirtinas dalykas!

Iki šiol yra daug rungty
niauta su Bostono latviais. 
Ateitv numatyta dalvvautiv
ŠALFASS pirmenybėse Cle
velande.

Be to, pr adedama kalbėti 
apie sporto r ungtynes Bosto-- 
ne su Australijos lietuvių 

— Nu, tai aš tenai neva-j krepšininkų rinktine, kuri į 
žiuosiu, Maiki. Ačiū, kad' žadagastroliuoti Amerikoje, 
pasakei. j11 Kanadoje.

Bostono sporto
V. E.

• »

naujienos

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 

Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
tur i labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai pa paša* 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
dziamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo i nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kur ios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk. 
las ir kt.

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

CTiriij....«. . ..ui^BVidW8»ijjB»taaiaia;n-:iiK«:araeasai3’auuwcaii.'!i;;

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
leivio Įstaigoje. Kaina $2.00.

I
Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai:•
Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis:

' Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par- 
°'0cw:>:*w0OO!X,l0e000000000*0 Į tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J, Va.: Socialistų Inter

nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kiprą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka: 
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū-

Senas parvirsta ir negir 

tas.

Vėl ruošiamasi keliauti i 
Nevv Yorką parungtyniauti 
ŠALFASS rengiamame tur
nyre balandžio S d. PraėjU’ 
siais metais buvę laimėta ne-:

Testamentai
įsigykite teisininko P. Šulo

mažai pirmųjų vietų. To tiki. pat engtą leidinį Kaip su- įr jo prOgrama; Pasauly pasidairius (Socialistinio są- 
mės ir šiais metais. i daromi testamentai*. Tai la-Į jūdžio apžvaiga). Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K.

Kiekviena trečiadieni ga- ! knygelė norintiems sudary-! re”as* ®pna», ’ ,!* ** T .U?,ai* , p ..
Ii -matyti lietuvių jaunimo ; ti testamentą. Ten yra ir tęs-1 žuraal» le,dz“ Lle,u¥o* Socialdemokratų Partijos 
dali skubant i Randolpho tamentų pavyzdžių. Jos kai-
gimnazijos sporto salę. kur na — $3.00.

Ekskursuos į Lietuvą 
metais1972

VISOS GRUPĖS — 11 DIENŲ LIETUVOJE!

W a I t e r K a s k - K a s č i a u s k o vadovaujamas
American i rasei Service Biuras šiais metais organizuoja 
daug grupiniu kelionių i UfcIL VĄ. Ekskursijų išvyki
mo dalos ir vietos yra sekančios:
CHICAGO - MON1REAL — GEGUŽĖS MĖN. 29 d. — 
kelionė 17 dienų, grįžtant sustojama Paryžiuje 
CHIC AGO - NEW YORK — BIRŽELIO MĖN. 18 d. — 
kelionė 17 dienų, grįžtant sustojama Leningrade 
CHICAGO - NEVV YORK — BIRŽELIO MĖN. 29 d. — 
kelionė 21 diena, grįžtant sustojama Romoje 
CHICAGO - NEVV YORK — LIEPOS MĖN. 10 d. — 
kelionė 21 diena, grįžtant sustojama Romoje
CHICAGO------------------------LIEPOS MĖN. 27 d. —
CHICAGO NEVV YORK — RlGPICCIO MĖN. 21 d.— 
kelionė 17 dienų, grįžtant sustojama Paryžiuje 
CHICAGO - NEVV YORK — RUGSĖJO MĖN. 11 d. — 
kelionė 20 dienų, grįžtant sustoja Leningrade ir Helsinki
CHICAGO - NEVV YORK ----- SPALIO MĖN 2 d.—
kelionė 15 dienų be sustojimo Europoje
CHICAGO - NEVV YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 d.—
kelionė 1 1 dienų — kalėdinė ekskursija

Dėl dolerio svyravimo pasaulinėje rinkoje kainos 
dar negali būti galutinai nustatytos, bet manoma, kad 
kelionė iš Chicagos atsieis apytikriai $1.000.00 asmeniui

Skubėkite registruotis, nes kaikurios grupės jau 
beveik užpildytos, o kitos labai sparčiai pildosi. Dalyvių 
skaičius grupėse ribotas, tad vėliau užsiregistravusiem 
gali pritrūkti vietų.

VValter Rask - Rasčiau-kas. pirmas pradėjęs orga
nizuoti keliones į Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 
11 metų. Jo ekskursijos tvarkingai suplanuotos ir visuo
met vyksta sklandžiai.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Westem Avenue
Chicago, Illinois 60643
Telefonas: (312) 238-9787

Mūsų į "taiga taip pat paruošia kvietimus giminėms 
atvykti į Ameriką, teikia informacijas kelionių reikalais 
į visus pasaulio kraštus, paruošia bilietus ir reikalingas 
vizas.

1 Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr. 
Britain.

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 

Cicero, III. 60650.

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127.

New Yorke „MINTIS“ gaunama „Darbininko“ admi
nistracijoj (910 VVilloughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221) 
ir „Romuvos“ knygyne (8420 Jamaica Ove., VVoodhaven, 
N.Y. 11421).

JAU IŠSPAUSDINTAS IR UŽSISAKIUSIEMS 

IŠSIUNTINĖTAS

„K E L E I V I O“ 1 9 7 2 METŲ v

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

„Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių, Įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS

636 E. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

I

“KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana



Puslapis 5s5tiS KELElVl< ‘Jb BOSTON Nr. 12. 1972 m. kovo 21 d.

MOTERŲ SKYRIUS
-i

KIPRAS BIELINIS

Jo paskatine kelionė
I

Įžymusis Lietuvos socialdemokratų veikėjas, sei
mo narys, spaudos darbuotojas Kipras Bielinis, 
miręs 1965 m. gruodžio 7 d. New Yorke, turi būti gerai . 
pažįstamas ne tik Keleivio skaitytojams. Jis į JAV buvo j 
atvykęs dar tš nepriklausomos Lietuvos ir čia lankė 
didžiąsias lietuviu kolonijas, sakydamas kalbas, o atke- j 
liavęs po Antrojo pasaulinio karo ir apsigyvenęs Bos-| 
tone, kurį laiką dirbo Keleivy, gi vėliau.* jau gyvenda 
mas New Yorke, Keleiviui dažnai rašinėdavo.

I
šiomis dienomis išėjo iš spaudos trečioji jo atsimi

nimu stora ir įdomi knyga — “Gana to jungo“. Iš jos i 
čia spausdiname ištrauką apie-Kipro,ISelinio tėvo, di
džiojo knygnešio. vadinamo'knygBešiu karaliumi, Jurgio į 
Bielinio paskutinę kelionę.

Jurgio Bielinio sūnus Kipras už revoliucinę veiklą 
buvo nuteistas 4 metus kalėti, o, tą bausmę atlikęs, iš-

Jurgis Bielinis (Baltasis Erelis), knygne
šiu patriarchas, atkakliai kovojęs prieš 
caro valdžią, platinęs draudžiamąsias lie
tuviškas knygas, visur, kur tik įmanoma, 
reikalavęs Lietuvai laisvės, gimęs 1846 m., 

''miręs 191,S m. sausio 18 d.

Teises patarimai 12 knygų už $2
'• Advokatė dr. M. šveikauskienė sut iko atsa

kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teise 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendra 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir K 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivk 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog ši**© 

adresu:

l»r. M. sveika»«k»s. Mtornev ai Ij».
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 

Boston. Ma*-*. Pkl«k

Klausimas

Mano sūnus vedė pirmą.

prieš gaunant pinigus iš 
draudimo bendrovės. Taip 
daroma kasdien. Su draudi-

Mitkai krimtosi, kad, stebėdami sunkias keleivio 
grumtynes, nesupratę išeiti jam padėti. Visą amžių kelia
vusio ir besigrūmusio su maskoliais dėl laisvo lietuvių tau-

; tai rašto žmogaus mirtis atitiko visoms mano tėvo gyveni 
tremtas į Sibirą. Iš ten jis grįžo į Lietuvą 1918 m. bir- Į mo jf veikimo aplinkybėms, 
želio mėnesį ir. aišku, netrukus vyko savo tėviškės ap-

: t- , • - », , • - , — siliko ir ant tos pačios žef Un> I Vokiečių stabui apsigyvenus musų namuose, tėvas, m& pasistatg namus ir gy ve-
neQ* • su. jais nuolat ginčijęsis dėl Lietuvos ateities karui pasi-• na jjg dabar vra vedęs kitą

j baigus ir reikalavęs pasitraukti iš krašto, kurs jiems ne- įr turj vaikų.'
Man labai rūpėjo sužinoti tėvo likimą, nes jo čia na- • priklausąs. Nors tėvo kalbos buvusios šiurkščios, nedrau- ‘ !

muose nebuvo. Tėvas 1918 m. sausio 18 d. buvo miręs.! giškos vokiečiams, bet šie nepykdavę ir besiginčydami Dabar norime Tamstą pa-j 
Anot brolio pasakojimų, tėvas pastaruosius metus gyve-i vadindavę ji “vaterchen“ (tėvuku) ir vis ramindavę, kad į klausti: jei sūnus norėtų tą 
nęs tėviškėje, bet keliauti neatsisakydavęs. Dažnokai iš-! viskas būsią gerai, pagal jo norą. Brolio nuomone, tai bu- Į savo nuosavybę parduoti, 
eidavęs iš namų pėsčias savo buvusių draugų lankyti, i vusi pagarba tėvo amžiui ir jo vokiečių kalbai, tik ne Lie- j ar butl* galima tai padaryti 
1918 m. sausio pradžioje tėvas buvo pasišovęs kelionėn.: tuvai. J e Pirmos žmonos parašo.
Diena buvo labai nekokia: kiek vėjuota, šaltoka, sniegojo. j j Atsakymas
Jokie Įtikinėjimai tokiu oru nesileisti kelionėn nepadėję. I Norintieji Įsigyti šią K. Bielinio Įdomią knygą ”Gana j
Tėvas išėjęs iš „amų. kaip dažnai darydavęs. Vokiečių!t0. gali krei‘,tis į Keleivi° administo<!i»ir '« 2aus J Sunku kategoriškai atsa-

pačią amerikietę, bet iš vie-j mo kompanija šiuo atveju 
nos pietinės Amerikos šalies.; yra mažai rizikos. Turėda- 
Jie atvažiavo pas mus ir ap-j ma savo rankose “release“, 
sigyveno. Kadangi mes tu- draudimo kompanija vistiek 
rėjome nusipirkę nemažą negalėtų Įrodyti, kad yra iš. 
gabalą žemės, tai dalį tos že- mokėjusi pinigus nukentėju- 
mes perrašėme sūnaus ir: siajam. Tam Įrodyti, bend- 
marčios vardu. j rovė privalėtų turėti savo

i rankose grįžusį (cancelled 
Kiek laiko pagyvenę, jie* arba endorsed) čeki. Jei to- 

persiskyrė. Jinai grižo Į sa-< kio neturi, reiškia, pinigų 
vo kraštą, o mūsų sūnus pa- neišmokėjo. Beje. liudinin

kai pasirašo, kad jie matė 
žmogų pasirašant: tik tiek. 
Jie neliudija, kad pasirašęs 

I asmuo gavo pinigus. 

AKUSTIKA IR MADOS

Mokslininkai nustatė, kad 
projektuojant koncertų sa
les ir norint, kad iose būtu 
geras girdimumas, reikia at
sižvelgti ir Į madas.

Tai patvirtina ir toks pa

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Januš
kis), 96 psl., kaina SO centų.'

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
<aina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl.. kaina 50 centu.

Socializmas ir religi ja, E.
Vandervelde. 24 psl., kaina
10 cęntu.-* • . .1,1'

Demokratinio socializmo
oradai, (S Kairio Įvadas),
64 psl.. kaina 50 centų.

Tavo kelias i socializmą,
(Leono Bliumo). 35 psl., 
kaina 25 centai.

Sociz'izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko

munizmas (K. Kauskio). 47 
psl.. kaira 25 centai

AtsKirai sudėtus, ju kaina 
$5.60, bet visos kartu par- 
duodaraos už $2.

varžomųjų nuostatų neišeiti iš apskrities ribų jis nepaisęs. i 
Vokiečių laikais porą kartų lankėsi Vilniuje ir laimingai1 
grįžęs. Ir iš trumpesnių kelionių sugrĮždavęs, nepaisyda- ( 
mas trukdymų bei varžymų. Senyvo amžiaus, kiek palie- i 
gusios išvaizdos, vokiškai kalbančiam tėvui nebūdavo sun- ’

už $5.00.

NUTINKA IR TOKIE 

DYVAI
ku išsisukti iš žandarų priekabių.

! Traukinio vagonas—ne a-
o savaitė, kita tėvui išėjus. Iš Biržų atjojo vokie-! data, o žiūrėkite, kas nutiko, 
ras, laisvai kalbėjęs lietuviškai, ir klausė, ar iš j 1970 metais išeina trauki.

Praėjo
čių žandai z , .. . ,
šių namų yra kilęs tėvas ir kas jo artimiausi giminės. Kai. nys iš.Philadelphijos i piet- •, 
brolis suteikęs tas žinias, šis paaiškino, kad Į Biraus te
lefonu pranešta apie tėvo mirti. Tai reikėsią mirusįjį ten 
pasiimti. Žandaras nuo savęs pridūręs, kad jis, Prūsų Lie
tuvos gyventojas. girdėjęs apie tėvą, jo knygų iš Prūsų ga
benimą ir net šiek tiek ji pažinojęs. Pareiškęs užuojautą 
ir pataręs tuojau vykti i Katinų kaimą, palei Pasvalį, pas 
ūkininką Mitkų, pas kuri yra miręs tėvas.

dienpinigiai, kelionpinigių ir 
viršvalandžių ir dar kitokie 
priedai, ir...labiausiai ma- 
kesčių mokėtojų kišenių ali
nimas.

S.

LABAI NESPAUSK 

MERGAITĖS RANKOS

Malajų valstybės (Pietry-

vakarius. Viename vagone!
319 pašto maišų, skirtų Ala-; 
bamos. Louisianos ir Missi-, 
ssippi valstijose gyvenan-! 
tiems adresatams. Pakeliui čių Azijoje), sostinės Kuala 
pašto vagonas prasmego Lumpur teismas Įsakė 23 
kaip Į vandeny, nėra ir ga-metų jaunuoliui 
na!

vyzdys.

Kambaryje, į kuri suėjo’
kyti į Tamstos klausimą, ne
žinant visų aplinkybių. Ne
kilnojamasis turtas, kuris y='10 mergaičių, apsirengusių' 
ra laikomas bendroj nuosa-j trumpučiais (minis) sijone-; 
vybėj, šiuo atveju gali būti'liais, buvo iššauta iš pistole-j
dviejų rūšių: ”tenancy by 
the entirety“ arba “tenancy

to. Specialūs prietaisai naro. 
dė, kad šiuo atveju drabu-»

Ką tik gavau e
Gana to jungo, Kipro Bie* 

linio atsiminimu III-sis to-
in common“. Jei ir buvo pir-1 žiai sugėrė 2 kartu mažiau) ma3> 492 psl.. kaina $5.00. 
moji rūšis, išsiskyrimas (di- garso, negu panašaus ban-j 
vorce) vistiek “pavertė“ tą dymo metu, kai salėje buvo! 
rūšį į antrąją rūšį. Taigi ir 10 ilgais sijonėliais vilkin-į’*as® Juozą? 
vienu ir kitu atveju, pusė na-j čiu merginu. Vadinasi, piro' 234 psl 
mų teisiniai priklauso pir- muoju atveju salėj buvo dvi.

Vaišvilkas, ro m a nas, pa- 
Kralikauskas.

kaina $4.50.

majai žmonai, nes tie namai i gubai geriau girdėti, 
yra pastatyti ant žemės, kuri; Tik nelaimė, kad mados

Moters širdis, autorius — 
Guy d e Maupassant, 267

yra Tamstų sūnaus ir jo pir.’ nuolat kaiteliojasi. o salėsi *)S1" a $2.60.

— Katinų kaime, pas ūkininką Mitkų, šen ątėvo drau
gą. radau tėvą pašarvotą. Kaimo žmonės visą laiką rinko
si prie mirusiojo karsto, giedojo atitinkamas giesmes ir Į 
mirusį laikė savo artimu žmogumi, — dėstė brolis.

Katinų ir apylinkės žmonės išlydėjo mirusįjį iš kai
mo. Niekas iš jų negalėjo toliau vykti be atitinkamų lei 
dimų — mat. čia buvo kitas, Joniškėlio, apskritis! Toliai 
brolis važiavo vienas, tik su mirusiuoju. Kelionė buvo ypa 
tingai slogi, kai šalia tiktai karstas su tėvo palaikais. Pa
laidojo tėvą Suosto kapinėse. Šioje bėdoje broliui daug 
padėjęs tuometinis Suosto klebonas kun. Klimas — mat 
visoje apylinkėje gyventojų kaip ir nebuvo.

sumokėti
$100 už 12 metų mergaitės 
rankos laikymą savo ranko- 

Ką veikė per tuos dvejis je prieš jos norą. 
metus paštininkai su gele- Teismas sako. kad ”toks 
žirkeliečiais, to Associated. moters rankos laikymas be 
Press korespondentas Bob jos sutikimo yra jos kuklumo 
Ingle nerašo. Bet šiomis die- pažeidimas.“
nomis surado vagoną, užkiš-' Tuo tarpu Amerikoj net 
:ą Birminghamo stoties nuo- b* kojos laikymas nebūtų 
salėje, Ala bamos valstijoje, "kuklumo pažeidimas“, 
r anie vyrai ėmė rautis už

plaukų (o per dvejus metus;
' ie gerokai paaugo), kaltin

dami vieni kitus dėl šio a-' 
biem nemalonaus ivykio.

Šokoladinis — obuolinis

mosios žmonos. statomos ilgam laikui...

AR ŽINOJOTE?Jei buvo padaryta ”pro- 
perty setllement agreement“
'sutartis dėl turto pasidalijij Apie penki bilionai mete- 
rao išsiskiriant) tarp išsiski-' orų kasdien “šauna“ į žemę, 
riančiųjų vyro ir žmonos, ji. l bet jie sudega nuo trinties, 
širmoji žmona, kartais gale-; kai susiduria su žemės at- 
io teisiškai atsisakyti savo i mosfera. ir tik retas pasiekia 
namų dalies, jei už tai gavo.; žemės paviršių, 
oav., tam tikrą sumą pinigų.

Lemtingos dienos,
Jankausko aoysaka, 
$2.50/

Jono
kaina

- Tėvo mirties aplinkybės, pagal Mitkaus žodžius, bu 
vusios tokios. Katinų kaimas buvo išsistatęs kiemais, ei
lėje ant pakilesnės vietos. Priešingoje pusėje buvo slėnis 
pakalnė. Norinčiam iš slėnio patekti į kaimą, reikėjo kiel 
palypėti į pakilimą. Sausio 18 d. Mitkus ir jo namiškiai 
pastebėjo pro langą, kad iš slėnio į kaimą bando kojoti
keleivis. Dideliu vargu kiek paėjėjęs prieš kalnelį, jis nu 
slysdavęs žemyn i slėnį, nepajėgdamas išsilaikyti įkoptoje 
pakalnės vietoje. Buvo gerokai pasnigę, todėl stebėtojai 
galvojo, kad sniegas kliudo keleiviui pasiekti kaimą. Ke 
leivis. keletą kartų bandęs nugalėti atšlaitę, bet vis nesėk 
mingai. Pagaliau ją įveikė ir pasiekė Mitkaus kiemą.

Atspėkite, kas tą vagoną) 
surado?

Ogi vagys!..
r

Sutinka vieną kartą poli-j 
rininkas vyriškį, užsivertu-, 
sį pašto maišą ant kupros, i

— Kur tu jį gavai, vyruti?,I
Ir pradėjo vynioti kamuo«' 

auką, kol priėjo ligi paties; 
vagono, gerokai jau apipe-Į 
uoto. !

3 kiaušiniai
2 puodukai miltų 
% puoduko cukraus
% puoduko alyvos (Cris 
co arba YVesson)
>/2 puod. šokolado (Nest- 
les Morsels)
/2 puoduko riešutų kapo
tų (vvalnuts arba pecans) 
1 šaukštelis Baking Soda 
1 šaukštelis Baking Paw- 
der
1 šaukštelis cinamono 
1 šaukštelis vanilijos
3 puodukai pjaustytų o- 
buolių (Cortland ar Ma
cintosh)

^rtai buvo padaryta, ar ne, 
aš nežinau.

žmonės dažnai galvoja,

Skaičiuojama, kad Alias
koje vra apie trys miiionai 
akrų žemės, kurią būtų gali
ma dirbti, o dabar tėra už-

kad advokatas gali atsakyti sėta tik apie 70.000 akių. 
i jų specifinius klausimus,
ležinodamas visų detalių bei 
aplrkvbių. Faktas yra tas. 
kad viena ar kita detalė bei 
smulki aplinkybė gali pa-i miiionai žmonių, 
keisti visą teisišką vaizdą.

Indonezijoje yra vienas 
milionas aklų gyventojų. 
Viso labo ten gyvena 124

Tamstoms patarčiau nuei- 
i pas vietinį advokatą, nu

nešti iam nuosavybės doku
mentus ir taip pat visus do
kumentus. liečiančius skyry_ 
bas (divorce). ir tik tada 
Tamstos galėsite gauti išsa- Švaru, 
mų ir tikslų atsakymą.

North
'Keleivio“ skaitytojuiĮ dubenį supilti alyvą,

Tai. va, sakysit, kad vagys kiaušinius ir cukrų ir plakti, 
nieko gero nepadaio. Be jų kad susijungtų. Dėti cinamo-
pagalbos vagonas su paštu ną. vaniliją, šokoladą h’rie-į Tamsta neįsūni-
būtų rūdijęs gal iki sūdnos šutus ir sumaišyti. Dėti mil-į jaj negalėtų “kabintis“ prie

_  dienos, o dabar bent dalį tus su kepimo milteliais ir I Tamstos testamento Tams-'
kniubu!.' t7ij7unkiaT*ir atk'akliaiMbesigT^mus7su atkarnep3^ de’ kam tai Pgkla««>'- soda. Išmaišyti viską šaute- tai miras.
žmogų. Pneję pamate, kad keleivis yra apalpęs, mažne j vežtas } Ba|'timol e MdP ir lius.
nesąmonės. Kai atpažino apalpusį n įnese į trobą, paais- ”gtrOpiaį“ peržiūrimas viso- Kepti 350 laipsnių orkai- 

kių “autoritetų“, ir, žinoma, tėję 1 valandą.
seks komisijų sudarinėjimai,' Formą galima naudoti su dinamą “release“ (doku- 
tyrinėjimai. o paskui juos— skyle. mentą, kad pinigai gauti),

Kiemo žmonės laukė, kada gi pagaliau nežinomasis 
įeisįjrobą. Bet. kuri laiką nesulaukę, išėjo pasižiūrėti, kas 
atsitiko.

Ties kiemo vai tais, kaimo gatvėje, jie pastebėjo su-

kėjo. kad keleivis gyvenąs paskutiniąsias minutes. Mote
rys senu papročiu spėjusios uždegti žvakę, kai, neatgavęs 
sąmonės, tėvas miręs.

* *
Aliaskoje, Matanasha slė

nyje, netoli Anchorage mies
to. yra ilgos vasarios dienos, 
todėl ten viskas netikėtai 
greitai auga. Braškės ten už. 
auga persiko dydžio, o ko
pūsto galva sveria iki 30

« s
Dakota valsti ios

Nei Tamstos buvusi žmo
na, nei antrosios žmonos sū-

vardas yra indėnų genties 
Dakotanh vai das. Dakotanh 
indėnų kalboje reiškia' są
jungininkai. artimi giminės.

Surinko
A. Zamžickas

Dailininko žmona, roma
nas. parašė Juozas Tininis, 
kaina $5.00.

Namas geroj gatvėj, ro*
manas, parašė Jurgis Jan
kus, kaina $4.00.

Vėjas lekia lyguma, romą. 
nas. parašė Aloyzas Baro
nas, kaina $4.00.

Alpis, romanas, autorius 
Kazys Karpius. 227 psl., kai
na $5.00.

Atlaidų pavėsyje, roma-> 
nas, parašė Povilas Abtlkis, 
±67 psl. kaina $4.00.

Dvidešimt viena Veronika,
omaras, autorius Kazimie

ras Barėnas. 458 psl. kairia 
minkštais viršeliais $4.50, 
kietais — $5.00.

Liepalotų medynuose, a-
oybraižos, parašė Petronėlė 
Orintaitė, 216 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais — $3.50.

Kad Ji būtų gyva, Emili-
jos^^ekienės strajpsiy
i-tinys, 216 psl.. kaina $5.00

Didieji dabarties klausi-* 
mai, parašė Antanas Macei
na. 325 psL, kaina §6.00.

Kvartetas, 4 dramos. ail_ i torius Kostas Ostrauskas, 
1 170 psl.. kaina $5.00.

Didžiosios Lietuvos Kuni-

Atsakymas newyorkietei j LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
i Turime Lietuvos žemė’a 

Yra priimta pasirašyti va- pių — už 50 centų, už $2.5<
(sulankstomas) ir už $3.50 Į gaikštijos 1529 m. Statutai, 
(sieninis). ‘261 psl., kaina $10.00.
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DR. Č. MASAITIS 
KULTŪROS KLUBE

y.iinnib«!t
rašo ir kitoje lietuvių spąų-, 
doje.

Bostono LB Kultūros klu-Į Bostono LB Kultūros klu
bo susirinkimas bus šį šešta-. kviečia Bostono ir apy- 
dienį. kovo 25 d. 7:30 vai.' hnkių lietuvius praleisti ši 
vak. Tarptautinio Instituto ^-tadienį (kovo 25 d.) su- 
patalpose, 287 Common-' c*r- <-• Masaičiu. 
wealth Avė., Bostone. Prog
ramoje — dr. Česlovo Ma-

J.B.

Jaunimo Kongreso K-tas 

pradėjo darbą

saičio paskaita: „Poezijos ir 
filosofijos bruožai matema
tikoje“.

...... ’ Jaunimo Kongreso Finan.
Dr. Č. Masaitis mate- su Komitetas jau ne tik pra-

matikas, astronomas ir kiū- (jėj0 darbą, bet ir gerokai
tinęs ląstos chirurgijos pi o- p^engė į prieki. Jo nariai
fesorius atvyksta is Ma- Įankosį p0 namus rinkdami
ryland valstijos. i auj<as gegužės 7 d. ruošia

T, , .x. didesnio masto rengini ir or-
- \r nu?J u-,31”-?' ganizuoja vertingą loterija.! sytas World Whos Who m |are

Science, American Men of jaunjma, 0 loterija rū-' 
Science, Who’s Who in A-|1 7 V7. J i 
merica, Dictionary of Inter
national Biography ir kitose

A r^gtvrfS- .. . - 4KS.A..Y FOC. IC1"K ^oetTv
Gėlių paroda Common vvealth Armory (925 (ommonvveallh Avė.) 
atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. Ateinanti sekmadie
nį. kovo 2J d., paroda atidaroma 1 vai. popiet ir bus uždaroma S 
vai. vakaro.

#72 N.E.tf*l*5 C4j?MHSfV®
Aj^rch l8-26<^22^^

V.
Dviejų savaičių 

II(giUHW į Lietuvą

>/*

pinasi visi. Bus gausus bu
fetas, geras orkestras ir. be i

, .. _ . . ... abejo, pilna salė žmonių.;bibliografines informacijos Ge,.įausfos s4kmės!

K E I K A L 1 N G A A f K L £

knygose.

Dr. Č. Masaitis baigė ma
tematiką VDU, kur buvo 
astronomijos laborantas ir 
asistentas. Amerikoje dėstė 
matematiką ir fiziką Naza- 
reth kolegijoj (Kentucky).’ 
Kentucky, Tennessee ir De- 
laware universitetuose.

1956 m. gavo filosofijos 
daktaro laipsnį (Ph.D.) iš 
Tennessee universiteto, pa
rašęs disertaciją „Dendrito 
komponentas trijų dimensi
jų erdvėje“. Gavęs doktora
tą. pradėjo dirbti kaip ma
tematikas armijos balistikos 
tyrimų laboratorijose Aber- 
deen, Maryland, kur tapo 
apskaičiavimo (computing) 
laboratorijos viršininku. Jis 
nuo 1964 m. taip pat yra 
konsultantas Maryland uni
versiteto krūtinės ląstos chi
rurgijos departamente, kui 
turi „Assistant Professor“ 
titulą.

Iki vasario 29 d. Jaunimo 
kongreso reikalams aukojo:
Po $100: kun. V. Martinkus.
Juozas Rasys, Brutenis Vei-:
.as, Romualdas Veitas. j Įdomi

Vincas Kazakaitis — $30.'
Antanas Škudzinsakas —i 

$25.

Lietuviška šeima ieško auklės trims vaikams (3. i ir 6 
metu) dvi dienas į savaitę. Trys minutės pėsčiom nūn 
Ashmont MBTA sinties. Skambint: R. Bričkus 265-6052

jaunos mokslininkes 

paskaita

j Kovo 18 d. Kultūriniame j 
Zenonas Alvins-i subatvakar«e dr- Dalia Va-Po $10

kas. Bronius Bajerčius. An-j 
.anas ir Ona Bartašiūnai, dr.;tema 
Alf. Krisiukėnas, Vincas 
Montvila. į

Iš viso suaukota $505. į

Jie laimėjo

Skautų surengtoje Kaziui 
ko mugėje buvo traukiami 
ir Grandies laimėjimai. Lai

liukėnaitė skaitė 
"Šekspyras

kuose vertimuose“

paskaitą 
lietuviš-

MIAMI. FLORIDO.!. 

REIKALINGAS 
BARTENDERIS

*%*- * % *$
I *• *

s
%*

• %• ********, * *' * . *

Kaina nuo $619. GO

vykstantiems iš Chicagos tik $100, iš Clevelando tik 
J $66 daugiau.

Ekskursijos išvyksta iš

BOSTONO (NEVV YORKO), MONTREALIO

BIRŽELIO 8. LIEPOS 13, RUGPICCiO 17, 
RUGSĖJO 14 ir GRUODŽIO 21 d.

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės ap
lankyti kitus jų pasirinktus Europos miestus.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas- NESIVĖLUOKITE!
t

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk'tės į

Trans™AllauhcTravel Service
t**? niuilsi LAVeMi Broad-way

South Boston, Mass. 02127 

s Telefonas: $68-8764•M«t ><fir

Z»‘l Savininkė: Aldona Adomonienė

PRAŠYMAS
1 Miamio Lietiniu Pilieti" klu

bui (.‘J655 North Mest 3 11b St., 
Miami. Fla. .13112) reikalingas 

i bartenderis. Pageidaujama ve-
I dusio. Yra gražūs kambarin: gy
venti viršuj ki: bo. Rašyti arba

. 1 skambinti telefonu 635-4331 ir
SLA Dot Chesterio kuopos klausti pirmininko Juozo (i is. 

susirinkime kovo 18 d. su
mažais pakeitimais buvo 
balsuota už dabartinius SLA 
tarybos narius.

Balsavo už dabartinius

Kuopos delegatėmis SLA
į Prelegentė anglų literatu- seime apsiėmė būti Milda 
į rą studija o Broun univer- Anestaitė ir Olga Braciškai- 
• sitete, Čia gavo ir daktaro tė. , f
Į laipsni.
i Dr. D. Va liukėnaitė yra 
•' Šekspyro kūrybos gvildento
je

Sveikino iš Floridos

, .. .... Mūsų bičiulis iš Lowellio L.
Si kartąjį nagrinėjo .r: Pauiauskas atsiuntė s,-eiki.

.nėjo šie asmenys: dėže deg-; lygino Šekspyro \ eikabų \ e:. nimu -, gt petersį)urgO Fla 
tinęs— R. Leveckytė (nrJ‘1.mus-llg“v?«kalby
J39). foto aparatą - T.lk!e ™rtėJal buy° į“Se!l0’į 

— Boruta, Avka Ninunas 1Houfton (nr. 005) ir radijo* ™ .
į Churginas ir eile kitų. kurių 
! vieniems tas darbas pavy- 
! kęs geriau, kitiems blogiau, 

skiria- Vieni vertę daugiau pažo- 
džiu, bet kūrinius suprasti-

(nr.

TINKA DOVANOTI 

EVVAKENING L1THUA-

psL. kaina $3.00.

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus.:

adresą, prane-, Knygą parašė Jokūbas J.kurie keičia 

«ont naująjį adresą neuž 

i miršti parašvti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — -«P codo

j Stukas. Ji tinka skaitantiem 
i angliškai ir norintiem susi-
I pažinti su Lietuvos praeiti
mi ir dabartimi.

Gražiame Savin Hill rajone 
skubiai parduodamas 3 šeiniu 
namas labai gerame stovy je. Sa
vininkas išvažiuoja į kitą mies
tą. Suinteresuoti kreipkitės tele
fonu: 436-1629.

PARDlODAMAS l KIS

Anglų kalba yra išleisti 
35 dr. Č. Masaičio moksle 
darbai. Pagrindiniai iš jų y- 
ra orbitų mechanikos srity 
ir kuro uždegimo kontrolės 
srity. Tarp šių darbų yra 
šaudymo lentelės Redstone,
Jupiter ir Pershing raketom. 
Iš dr. Masaičio medicinos 
išleistų mokslo darbų yra 
kraujo krešėjimo ir traumos 
paciento gyvybės galimumo 
srityje.

aparatą — J. Wesecka 
723)) į

Loterijos pelnas 
mas burlaiviui Vėtra remon
tuoti.

kur jis jau šildosi nuo sausio 
27 d. Jis rašo: Mus nustebi^ 
no žydinčios ir žaliuojančios 

ir medžiai“.gėlės

vertę
bet kūrinius

nę, o kitiems pasisekę r'aug 
Dabar Grandis burlaivi; tobuliau perduoti didžiojo ! 

tvarko — dažo ir kitus joj anglų rašytojo kūrinių min-, 
trūkumus šalina, kad, šiltesnitis- nuotaiką ir aplamai gro-'
niam orui atėjus, skautai ga 
lėtų juo naudotis.

Lietuviai ketvirti

I -I 71.

Bostono tarpklubinėse 
šachmatų vai-žybose kovo 
17 d. lietuviai įveikė Har->
vvich komanda 3-2 ir toliau — £ 
pasilieka ketvirtoje vietoje 
Bostone. Pirmauja Harvar-

buv'o^Regensburgo'ir'schein-j universitetu po jo eina 
'M.I.T., Cambridge, Lithua-f 
nian, Boylston. Boston univ..

Vokietijoje Č. Masaitis ..— r>^---- !   I
feldo lietuvių bendruomenės
komiteto pirmininku. Jis su-į __ x TT . . -
organizavo pirmas tris lietu^ ^015eastern-

M. ir Harvard klubas.vių vyrų darbo kuopas. Taip
pat buvo Balfo atstovas švie
timo reikalams, Vliko Vvk- •>
domosios Tarvbos narys ir

Pavienių lygos „Top ten“ 
žaidėjų lentelėje antruoju į- 
vardintas Lietuviu koman-

Miunchene įsteigtos Balfo į-Į dos žaidėjas Jurgis Zoza, 5 
staigos direktoriaus pava
duotojas.

Č. Masaitis yra Liet. Enci. - 
klopedijos astronomijos skv- Kovo 24 d. lietuvių ko- 
riaus redaktorius, o taip pat manda rugsis su Cambridge.

Draugui

PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

Kovo 26 d. Jordan Hali 
salėje Izidoriaus ir Vytenio 
Vasyliūnų smuiko ir foitepi- 

; jono koncertas.

Klausytojus ypač žavėjo Balandžio 9 d. So. Bosto’ 
graži pačios dr. D. \ anūkė, no Lietuvių Piliečių d-jos 
naitės lietuviu kalba. Nors trečiojo aukšto salėje Lietu, 
ji gimusi \ okietijoje, bet vių radijo valandos Laisvės 
lietuviškai kalbėjo taip be Varpo pavasarinis koncer- 
jokių priekaištų sklandžiai. • tas.
kaip tik Lietuvoje užaugęs! * * *
ir išsimokslinęs galėtų kai-1 Balandžio 15 d. So. Bos- 
bėti. Už tai jai ir jos motinai j tono Lietuviu Piliečių d-jos 
susirinkusieji karštai plojo. į III-jo aukšto 'salėje Skaučių 

Šiuo metu dr. D. Valiūkėj židinio dešimtmečio šventė, 
i naitė dėsto Plymouth, N.H.,' Pijamoje — aktoriai L. 

kolegijoje. ' • Barauskas ir J. Kelečius iš
! Chicagos.

Subatvakario programai i • • •
sklandžiai vadovavo Laima. Balandžio 22-23 dienomis 

: dail. Viktoro Vizgirdos kūri- 
: nių paroda Tautinės S-gos

Antanavičiūtė.

Margučių šventė

Balandžio 2 d. 2 vai. po
j 9 Algordas Leonavičius ir? pietų So. Bostono Lietuvių. h
Kazys Mergis bei pora kitų. J Piliečių d-jos namų 4-tame! S" 

Į aukšte (Skautu būkle) ren

namuose, 484 4th St.. So. 
Bostone. Parodą globoja 
Bostono LB Kultūros klu-

Balandžio 23 d. Stepono
o Dariaus posto salėje (168 Htuvių vaikams iki 8 metų am., 1

žiaus.

VINCUI ANESTAI

mirus, jo dukrai Mildai ir kitiems artimiesiems 

gilią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų 

19-toji kuopa

S-gos

Našlė parduoda 300 akeriu Į
žemės ūki su nauji 210 pėdų ii- ’
gio daržine, nauju silosu, sena. !
bet dar gera daržine ir S kam- į 

.. ’bariu gyvenamuoju namu. Nu
pirkęs galės tuoj užimti, l'kis 
yra tik 4 mylios nuo Hudsono 
miesto. N.Y., priešais Airporton 
(Highwav nr. 9). Jis tinka ir iš
dalinti namu ar kitokiai staty 
bai. Kreiptis:

Mrs. Esther Dalangauskas
L«wer l’ost Rd. 

Ghent. N.Y. 1207,'
(13)

leškau žmogaus, kuris galėtų 
pas mane apsigyventi ir padėtu 
prižiūrėti namus.

Pageidautina, kad turėtų sa- I 
vo mašiną pavažiuoti apsipirkti. 
nes miestukas vra atokiai.

Duosiu pilną išlaiki mą.
Rašyti:

Mary Sarpalius 
611 No. Parkhill 
West Frankfort. III. 62^96

Į

i

Į
RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių K&dijt 
Programa Naujoj Anglijo, 
iš stoties WLYN, 1360 k’ 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.> veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki J :30 vai die 
ną. Perduodama: Vė-iausn 

• pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da?

giama Margučiu Šventė lie- ! i<
St.) bus Sandaros Moterų 
klubo banketas našlių kara.

Programoj — Zuikio mar- lienei pagerbti.
gučio medžioklė, stipriausioi • • •
kiaušinio ir gražiausio mar-: Balandžio 30 d. So. Bos-. . 
gučio rinkimai, velykiniai, tono Lietuvių Piliečių duos P09 v Magdutės j 
žaidimai, margučiu rideni-; III-jo aukšto salėje Bostono Į _. . ......
mas ir vaišės. į Lietuviu Tautiniu Šokiu į _ ®lzn12 r^lk:a-aiq kreiptis t

1 - - - \ Baltic Flonsts dėnu ir dova
i į

Vaikai prašomi atsinešti 
po 5 dažytus kiaulinius ir po
vieną savo kūrybos margutį.

Iki pasimatymo!

sambūrio vakaras

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina

nų krautuvę. 502 E. Broar* 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten iraun> 
man ir Keleivįc

Rengėjai — „Lapinai“.... - metams $7.00.
3

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA
informuoja shaiiylojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda dau? ir įdomiu nuotraukii ir atvirai pasisako 
apie visos mūšy visuomeninius- be» koiiūriniiK klausimus. 
Jame rasite įdomiu skaitytoju laišku skyrio. kuriame laukia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
«v»r6i:i nrohlema.
’ NEPRIKLAUSOM A LIETI’VA“ yra dinamiški.-, mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendračiaiHu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.Ofl 
Adresas:

7722 George Street. I>aSalle-Montreal. 690. Quehec, CANADA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ• i /i■ -J 37 -JlTr/l . |OU.< .

■ ' ovįj» AMERIKOJE
; riioid yįpbėd :

ŠIA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIM AS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarp;nės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tįkra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudns nuo $100.00 iki $10.900.QC.

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

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

SLA—4<K^JPJNTALff APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AlUance of America
807 Weet 30th Street. Nrw York, N Y. 11)001

, ■! <!-»l

I
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John Bavicchi, bostoniš- SLA 308 kp. narių dėmesiui! 
| kis amerikiečių kompozito-* , . . ,."V 7* J * — f rius, smuikininko pagundy- Metinis narių susinnki-\/ l/3i | 1 VI 4^0 1 tlO, I tas’ parašė sonatą-fantaziją mas bus šį šeštadienį, kovov l\>vAl-lwO JL./-L-L L A v-/| lietuvijų liaudies melodijų- 25 d. 7 vai. vak. So. Bostono 
t mis. Jis jų pasirinko devy-‘ Lietuvių Piliečių d-jos patal- 

nias iš Kazio Viktoro Banai- pose. Jame bus renkama 
čio ”100 Liaudies dainų rin- SLA centro valdyba, dele- 
kinio“. Įdomu, kaip jos pi- gatai į SLA seimą, kuris pra. 
naši jo moderniame stiliuje.1 sidės birželio 26 o. Miami 

Beach, Floridoj, o taip pat
Wolf . Ferrari sonata pa-' ir kuopos valdyba, todėl visi 

sižymi dramatiniais polė-, nariai kviečiami dalyvauti, 
kiais su choraline nuotaika Čia galėsite sumokėti ir na- 
antroje dalyje. Ji pilna šiltų rio mokestį fin. sekretoriui

a**************************** ♦♦♦e*********************************-

1. V. Vasiliūnų duetas

gražių melodijų.
I

New Yorko ir Bostono bei 
artimų vietovių lietuvių vi
suomenė nuoširdžiai kvie
čiama pasinaudoti proga pa- 

: siklausyti šio reto savų me
nininkų koncerto. Visų jūsų 
gausus atsilankymas įgalins 
menininkus toliau tęsti lietu
viu meno ir kultūros dalba

P Jančauskui.
Nesakykite, kad ir be ma

nęs ten apsieis, o būtinai 
susii inkime dalyvaukite.

Kuopos valdyba

I.I . !šiais metais smuikininko' Huntington gatvių kampas.'
Izidoriaus Vasyliūno ir pia-! Programoje Mozarto, John 
nisto dr. Vytenio M. Vasy-1 Bavicchi ir Wolf-Ferrari Bostono L.S.T. Korp! 
liūno sonatų rečitalis bus pa-; veikalai. . Neo-Lithuania kviečia visa
eiliui Nevv Yorke ir Bostone.

Velykų šokiai

New Yorke bus šeštadienį, 
kovo 25 d. 5:30 vai. vak. 
Carnegie Beeitai Hali, 154 
West 57th St., o Bostone bus 
ateinanti sekmadieni, kovo

lietuvišką jaunimą atsilan- 
rašyta kyti Velykų šokiuose balan.

Sunkiai susižeidė i 

Marija Kalvaitienė
ii

.. Marija Kalvaitienė, gyve
nanti Augusta. Maine, dažna 
Bostono kultūrinių parengi
mų lankytoja, paslydusi prie 
savo namų krito ii sunkiai 
susilaužė klubo kaulą. Ji pa-1 
guldyta Augusta General li
goninėje, kur teks ilgokai 
gydytis.

Ligonei nuoširdžiai linki
me greičiau pasveikti.

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST. QUINCY

(jusi beyond the Huliou)

Jik
CITGO

CITGO CLIMATIC 
HEATING OILS

MIGHTY-MINI OIL BURNER 
1/3 Regulai 

.Space

up to
1/2 

iFuel Cost

PRANEŠIMAS

Balfo susirinkimas

Jis įvyks šį sekmadienį 
kovo 26 d. 5 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių 
d-jos patalpose.

■Atsiminkite, kad vargs
tančių lietuvių yra daug. 
Baltas rūpinasi jiems padė
ti. Bet tas Baltas esame mes 
patys. Juo daugiau bus susi
būrusių į Balfą, tuo daugiauMozarto sonata,

1778 metų pavasarį Paryžių- džio 2 d., sekmadienį, ALTS bus galima padaryti, 
je. Joje atsispindi jaunat- namuose, 484 E. 4th St,, So. į Tad ateikime į suąirinki- 
vi-kas Mozarto polėkis, jo Bostone. j nią ir kartu pagalvokime,
pirmosios meilės laimės ža- Pradžia 7:30 vai. vakare, kaip Balfo darbą išplėsti.

Pranešame, kad patarnau-į 
jame atsiskaitant su mokės-.' 
čių įstaiga (Income Tax 
Service). jĮ

Mūsų įstaiga A.B.U. Real-; 
ty yra 507 E. Broadvvay, So.;

Piliečių j Bostone (prieš Minkų gėlių 
parduotuvę). Ji atidarytai 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. j

Mūsų įstaigoje yra užsire
gistravusių daug pajėgių; 
namų pirkėjų. Norintieji na-j 
mus pirkti ar parduoti pra-, 
šomi kreiptis į mus telefonu j 
ar asmeniškai

26 d. 3 vai. po pietų Jordan vesys, neišsakomas jo muzi-, įžanga $1.75. Iki pasimaty- Nepamiršk ir Tamsta ateiti.
Hali salėje. Gainsborough ir kos grožio žaismas. mo. i Vaidvba

-Algis ir Bronius Uteniai—; 

A.B.U. Realty

Telefonas: 269-6198

*i

OUR CUSTOMERS GET 24 HR. 
BURNER SERVICE

Goldui Platter 
Parts Protectioi 
Plas

Over 40 years experience...Easy budget payment plons

CALL 773-4949 or 436-1204

Complete forced hot v.ater 
bas e board sy siems stekui 
and hot water ca»t iron wel 
base boileris.

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro Įkalbėta kūryba.

Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.
I

Plokštelę neseniai išleido “Lietuvių Dienos“.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS.

Tel. SYV 8-2868

yra vienintele oficiali įtai
ga VVorcestery, kuri siaučia 
siuntimus tiesiog ii VVcrcet- 
terio į Lietu vą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau 
•iv. importuotų ir vietinei 
gamybos medžiagų ir kitu 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemoms kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

, TeleioMs: AN 8-2805
br. Jos, J, Donovaa 
l)r. J. Pasakanti*

’ p t. r > i n t s 
i 1. OPTOMETRISTAS

* Valandos:
j ; nuo 9 va» rvto iki 5 vai. vak į 
i S Trečiadieniais neoriimama i 

447 BROADWAY 
Smtth Boston. Mass

Ketvirtis & C o.
—JEVVELERS—

Laik rodžiai-Deiroan tai 
Prpuoteiai 

Elektros Prietaisai
HGp«Ntingai taisomo laikrodžiu. ][ 

? žiedus, paouoša’.u.

: 37S W. BROADVVAY 
$ SOUTH BOSTON <;
| Tel A N 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

R The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpilaome gydytoją ro 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, 80. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6C20

Mao 9 va!, ryto iki 8 vai v„ išskyrus šventadienius Ir sekai.t

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

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinisjpilimas
□ Patogios mokėjimo {sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, rtmon 
to ir projekta’ imo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

l)r. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS-

#<*#***#*#*****#****###**#*##**### ^e»^<*^.**********.*****************#******^^^********************

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
<įNewton Centre. Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645 < FV

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės Įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius Į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės1 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
į VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 
IS BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo S vaL ryto iki 5 vai- vak, 

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

5i®

51-a 4%

Trans-Atlantic 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-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė ParcelįSer vice, Ine.
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių
taryboje yra adv. J. Grigaius.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 
virš 210,000,000

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

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maas.

TeL CO 5-5854

*
*
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Dovanu pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Flood Sąuare
Hardicare Co.

Karininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjansin Moore Pažai 
Popieros Sieroma

Stiklas Langams 
VJmki. reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiama 
vi.nH. ralefie* daiktai

- ,J_.mniUUUB
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway

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

Darbo valandos: Kasdien

šeštadieniais

— ___  --------9-

9— 5

8—12 I

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

********** ********^^#^^#>, ********AS^
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