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JAV pabijojo priimti pabėgusią
Stalino dukterį Svetlaną |
Ii Sovietijos pabėgo Stalino duktė Svetlana. Ji norė

jo apsigyventi JAV, bet čia pabijota priimti. Laikinai ją 
priglaudė Šveicarija.

Praeitą savaitę po pasauli 
pasklido žinia, kad buvusio 
Sovietų Sąjungos diktato
riaus Stalino duktė Svetlana 
pabėgo ir prašosi prieglau
dos JAV-se

Svetlana yra antrosios 
Stalino žmonos Nadeždos 
Alelujevos duktė, dabar 42 
metų amžiaus. Jos motina 
buvo nužudyta ar nepakęs- 
dama vyro žiaurių darbų nu
sižudė 1932 m. Svetlana da
bar vadinasi savo motinos 
mergautine pavarde Alelu- 
jeva. Ji buvo du kartus ište
kėjusi už rusų. bet persisky
rusi. Paskutiniuoju metu ji 
buvo ištekėjusi už indo ko
munisto, kuris pernai mirė. 
Praeitų metų gale Svetlana 
gavo leidimą nuvežti savo 
vyro pelenus Į Indiją... ir 
ten apsisprendė i Sovietiją 
nebegrižti. Ji paprašė JAV 
duoti jai apsigyvenimo lei
dimą, bet Washingtonas. 
šiuo metu tiesdamas tiltus i 
rytus, pabijojo jos prašymą 
patenkinti, kad dėl to nesu
pykintų sovietų.

Kol kas Svetlana gavo 
leidimą apsigyventi Šveica
rijoje. Jos gyvenamoji vie
ta slepiama.

Sovietams Svetlanos pa
bėgimas yra nemalonus da
lykas. Sekmadieni ir Mask
va pranešė, kad Svetlana 
savo privatiniais reikalais 
nutarusi kuri laiką pasilikti 
užsienyje

Vliko pirmininkas
išvyko Europon

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas kovo 8 d. išvy
ko Europon. Lankysis Pran
cūzijoje. Italijoje, Šveicari
joje. Vokietijoje ir Anglijo
je. Kelionėje užtruks visą 
mėnesi. Nevv Yorke tuo me
tu Vliko pirmininko parei
gas eis vicepirmininkas dr. 
B. Nemickas

(Eito)

Mirė rašytojas
Albinas Valentinas

Kovo 5 d., širdies smūgiui 
ištikus, Chicagoje mirė JAV 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdybos sekretorius Albi
nas Valentinas. 58 m. am
žiaus. gimęs 1908 m. lapkri
čio 20 d Skuode. Velionis 
spaudoje pradėjo reikštis 
nuo 1924 m. Yra redagavęs 
humoro laikraščius Aitvarą 
ir Pelėdą. Kauno radiofonui 
yra parašęs eilę vaidinimų. 
1962 m. laimėjo Draugo 
premiją už geriausią repor
tažą. Rankraščiuose yra pa
likęs įvairių dar nespausdin
tų kūrinių. Pastaruoju metu 
dirbo Alto raštinėje. Palai
dotas Šv. Kazimiero kapinė
se kovo 8 d.

J. Paleckis nebebus 
"prezidentu44

Lietuvių konferenc.
spalio 21-22 d.

Remiantis 1966 metų Vli
ko seimo ir šių metų sausio 
14-15 a konferencijos nuta
rimais dėl Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 50 
metų sukakties minėjimo 
programos. Vliko valdyba 
nutarė šių metų spalio 21-22 
dienomis šaukti Politinę 
Lietuvių Konferenciją Wa- 
shingtone.

Duomenys apie numato
mą konferencijos sudėti ir 
turini bus skelbiami kiek vė
liau. Konferencijos techni
kinėmis ir ryšio su viešuma 
sąlygomis rūpintis bus kvie
čiama Washingtono lietuvių 
bendruomenė.

Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone bus prašomas glo
boti konferencijos ryšius su 
JAV vyriausybe.

(Elta)

Prezidentas vyks
į Guamo salą

Ši šeštadienį prez. John- 
sonas skrenda į Guamo salą, 
kur pasimatvs su Vietnamo 
karo vadu gen. Westmore- 
land ir ambasadorium H C. 
Lodge.

Prezidentą lydi krašto ap
saugos ir užsienio reikalų 
sekretoriai ir kiti aukšti pa
reigūnai. Kalbama, kad ši 
kelionė turi ryšio su sustip
rintu š. Vietnamo bombar
davimu, turinčiu tikslą su
naikinti ne tik karinius ob
jektus. bet ir visą jo pramo
nę, kuri yra pajungta karo 
reikalams. t

Demokratai labiau

Jungtiniu Tautų generalinis 
sekretorius V Thant. sugrįžęs 
iš 10 dienų atostogų, kurių metu 
jis pasimatė su š. Vietnamo at
stovais. Grįžęs į New Yorką. jis 
pareiškė, numatąs ilgą ir krau- 
jingą karą.

Paleckio “prezidentavi
mas" Vilniuje tikrai baigia
si. Kovo 2 d. buvo paskelbti 
visų 290 busimųjų deputatų 
pavardės. Paleckio tame są
raše nėra. Taigi, jis nebe
bus deputatas vadinamojoj 
LTSR Aukščiausioj Taryboj 
(Soviete). tad nebegalės bū
ti ir to sovieto prezidiumo 
pirmininku, kuriuo išbuvo 

i beveik 27 metus.

Ryšium su kovo 19 d.
; „rinkimais4* jokių neaišku* 
į mų nebėra: iš anksto iki 
! vieno žinoma, kas bus „iš
rinktas". Vienintelis spėlio
jimų dalykas dabar susidarė 
tik — kas bus vietoj Palec
kio? Tą, be abejo, jau žino 
kompartijos viršūnės Mask
voje ir Vilniuje, bet kitiem 
pasakys, ką reikia ton kė
dėn pasodinti, tik tada, kai 
deputatai susirinks pirmo- 
jon sovieto sesijon. Tai tu
rėtų Įvykti kovo mėnesio 

j gale ar balandžio pradžioje. 
‘ (Elta)

suskyla
Šen. Robert Kennedy yra 

smarkus prez. Johnsono po
litikos Vietname priešinin
kas. Jis reikalauja tuoj su
stabdyti bombardavimus š. 
Vietname. Turi jis šalinin
kų ir pačioj partijoj.

Kalifornijoje buvo tos 
valstybės demokratų tary
bos konfereųcija, kuri nuta
rė. kad, jei prez. Johnsonas 
iki rugsėjo nebaigs karo 
Vietname, tai taryba nepa
laikys Johnsono kandidatū
ros į prezidentus

Kol JAV bus statomos to
kios sąlygos prezidentui, tai 
karą garbingai nebus gali
ma baigti. Tikri neišmanė
liai būtų komunistai, jeigu 
jie skubėtų eiti derybų ka
rui baigti, kol dar nėra galu
tinai sumušti, girdėdami to
kius JAV piliečių ultimatu
mus savo prezidentui. Taip 
kiti, būdami gal ir geros va
lios, per neišmanymą netin
kamais savo veiksmais pa
deda komunistams.

Prancūzijos vidaus reikalu ministerijos spaudos kam
barys. Ant sienos kabo žemėlapis, kuriame buvo pažy
mėti rinkimų duomenys.

Bombardavo didelius 
fabrikus

Kaip žinoma, š. Vietna
mo kariniai taikiniai jau yra 
bombarduojami iš toli šau
dančių patrankų ir iš laivu. 
O praeita savaitę iš lėktuvų 
buvo bombarduoti dideli ir 
svarbūs Thainguyen plieno 
bei cemento fabrikai, kurie 
iki šiol buvo neliečiami. Ma
noma. kad bus leista bom
barduoti ir pramonės įmo
nės Hanojuje ir Haiphonge. 
o taip pat Raudonosios upės 
žiočių užtvankos.

Kovo pirmą savaitę mū
šiuose užmušta, sužeista ir 
dingo be žinios 1.617 ame
rikiečiai. Komunistų vien 
užmuštų buvo 1,736.

Poicell rinkimuose 

neturi varžovų
Meredith. kuris buvo iš

statytas varžytis su Povvell 
balandžio 11 d. rinkimuose, 
atsisakė kandidatuoti Taigi 
Powell neturės varžovų ir 
bus išrinkta^, bet Į kongresą 
vargu pateks, nes šio nuta
rimas. kad jis netinka būti 
kongreso nariu, tebegalioja 
ir toliau.

Prezidento Johnsono paskirtas 
naujasis generalinis prokuroras 
Ramsev Clark, 39 m. amžiaus.

James lloffa jau 
kalėjime

De Gaulle pralaimėjo
parlamento rinkimas

Praeitą sekmadienį antrojo rato parlamento rinkimai 
parodė, kad de Gaulle su savo sąjungininkais smarkiai 

j pralaimėjo. Jie dar sukrapštys menką daugumą. Pats de
' Gaulle pasilieka iki 1972 metų.

Plačių sekmadienį buvo /Laimėjo Gandi, 
antrasis ratas Prancūzijos 
rinkimų: buvo renkami at- # nę Desui 
stovai ten, kur jie užpereitą į
sekmadieni nebuvo išrinkti,! Indijos kongreso partijos 
nes tada išrinktais buvo lai- parlamento nariai vienu 
komi tik tie, kurie gavo! balsu sav° pirmininku išrin- 
daugiau balsų, negu visi kiti! ko Indirą Gandi, 49 m. am-

Berlyną valdys 
socialdemokratai

Sekmadieni Vakarų Ber
lynas l inko savo taiybą. So
cialdemokratai gavo 57%

kandidatai. Antrajame rate 
jau pakako paprastos dau
gumos balsų.

Rašant šiuos žodžius ne
žinomi duomenys iš 6 apy
gardų. De Gaulle šalininkai 
iki šiol teturi 240 atstovų, o 
daugumai reikia 244 atsto
vų. Jeigu jie ir visose tose 
apygardose laimėtų, tai ir! 
tada teturėtų tik 2 atstovų 
daugumą. Tai didelis smū
gis de Gaulle. Tą smūgį su
duoti pavyko dėl to, kad o- 
pozicija buvo vieninga. Kai
rieji (komunistai, socialistai 
ir kt.) buvo sutarę antrame 
rate atsiimti tuos kandida
tus. kurie mažiausia turi vil
čių būti išrinkti, ir tada vi
siems balsuoti už likusį kan
didatą.

Prezidentas yra renkamas 
atskirai, todėl de Gaulle pa
siliks savo pareigose iki ter
mino galo. t. y. iki 1972 m.

Sukamo dienos 
pasibaigė

Indonezijos laikinis kon
gresas vienu balsu preziden
to pareigas eiti paskyrė ge
nerolą Suhartą, tuo būdu at
imdamas visą valdžios ga
lią iš Sukamo. Atimtas iš 
Sukamo ir didžiojo revoliu
cijos vado vardas. Buvo rei
kalaujama iškelti Sukarnui 
bylą dėl krašto išdavimo, 
bet dėl laikinos ramybės tai 
nedaroma. Mat. Sukamo 
dar turi savo šalininkų. Šio
mis dienomis jie net mėgino

žiaus. kuri tuo pačiu laiko
ma išrinkta ir ministeriu pir
mininku. Tas pareigas ji ei
na ir iki šiol. Tuo būdu In
dijos vyriausybės priešaky 
pasiliks moteris, vienintelė 
moteris tokiose pareigose 
visoj mūsų žemėj.

Jos varžovas Morarji De- 
sai bus jos pavaduotojas ir 
finansų ministeris.

Indira Gandi žada ir to
liau vidaus politikoje laiky
tis demokratinio socializmo 
principų, o užsienio politi
koj toliau tęsti neutralumą.

Parlamente kongreso par
tija turi apie 50 atstovų dau
gumą. (Viso atstovų—521).

Maršalas Andrei Grečko. 61 m. 
amžiaus, dabar yra Sovietų Są
jungos krašto apsaugos minist. 
ro pavaduotojas. Spėjama, kad 
jis bus paskirtas ministru sun
kiai sergančio maršalo . Mali- 
novskio vieton.

visų balsų (5G mažiau kaip 
1963 m. rinkimuose) ir turės 
81 atstovą iš 137. Krikščio- Centrinėj Javos saloj sukil 
nys turės 47 atstovus. Ko- - - - _ . _
munistai nepravedė nė vie
no atstovo.

Miesto majorui Willy 
Brandt tapus Vakarų Vo
kietijos užsienio reikalų mi- f 
nistru, V. Berlyno socialde- dėl konsulatų 
mokratams vadovauja pro-! 
testantų kunigas Albertz. 
buvęs Brandto padėjėjas.
***###*#+#*»##***#*****##««**•*•»•

ti. bet buvo sumušti. Per 
1,000 komunistų suimta.

Senate tebekovoja

Senato etikos komitetas
pradėjo apklausinėti šen. f
Dodd Jis yra kaltinamas,

' . . v . kad dalį rinkimu reikalams
Sunkvežimių vežėjų um- skirtų aukų panaudojęs sa-

jos prezidentas James Hof- vo privatiniams reikalams, 
fa jau sėdi kalėjime. Ten 
būdamas jis negaus §100,
000 algos, kaip buvome ra
šę. bet jo žmonai bus moka
ma iš unijos kasos po $4,000 
kas mėnuo.

Krank Fitzsimmon?s.

i Nelengvai skina kelią se
nate konsuliarinė sutartis su 
Sovietų Sąjunga. Senatoriai 
įnešė pataisų, kurios galėtų

| nors kiek tą sutartį pagerin- 
į ti. Tos pataisos nėra palan- 
j kios sovietams.

Senatoriai sakosi gavę 
daug laiškų, priešingų sutar
čiai.

Vyriausybė vis tvirtina, 
kad sutartis nė kiek nepa
kenks Pabaltijo valstybių kuris ve-

7arp žemdV bių, ! juridinei padėčiai, kad JAV,į žėjų unijos prezidentui James 
kad nebūtu pakenkta pava-1 kaiP nepripažino, taip ir to- Hoffai patekus į kalėjimą da- 
sario žemės ūkio darban*. liau nepripažins Pabaltijo bar eina tos unijos prezidento 
M*****###*##******#**#**##*****# okupacijos pareigas.

Kinijoj įsakyta baigti 
voliuciją*

re
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Žmonos, vaikai, uošves, 
kongresmaną tarnyboje
Jau ilgokas laikas, kai kiekvienos dienos laikraščiai' 

daugiau ar mažiau rašo apie Nevv Yorko kongresmaną 
demokratą negrą Adamą Povvelli. kuris šiomis dienomis 
pašalintas iš kongreso už tai. kad iš kongreso lėšų mo
kėjo po S20.288..46 kasmet savo žmonai, kuri nieko kon
gresui nedirbo: kuris kongreso lėšomis lėktuvais vežiojo 
jaunas gražias "sekretores" ir tt.

Tas tęsėsi ilgą laiką, bet kongrese niekas to "nema
tė“ ir niekas nesiėmė šito neteisėto visuomenės lėšų aik- 
vojimo sustabdyti. Bet laisvoji spauda apie tai užsiminda
vo. Taigi, visuomenė apie tai žinojo, ir. neabejotina, kad 
nevienas kongresmanas buvo gavęs iš savo rinkikų nepa
sitenkinimo pareiškimų. Tačiau viskas būtų palikę, kaip 
ir buvo, jei Povvellis nebūtų buvęs perdidelis akiplėša ir 
pridėsime, dar negr as. Dėl to pagaliau Atstovų rūmai 307 
balsais prieš 116 nutarė Povvelli pašalinti.

Kas dabar toliau? Povvellis dėl to nenusimena. Ba
landžio 11 d. paskelbti nauji rinkimai toje apygardoje, 
kurioje Povvellis buvo išrinktas. Už jį tada balsavo 71'. 
visų balsuotojų Jis neabejoja, kad jis ir dabar bus vėl 
išrinktas, nors prieš jį išstatytas respublikonų kandidatas, 
studentas Meredith. pagarsėjęs kovotojas dėl negru 
teisių. Tai reiškia, kad ir nėgių tarpe yra tokių, kurie pa- ( 
laidą Povvellio elgesį smerkia, bet vis dėlto žymi dauguma ; 
į jo neleistinus darbus nekreipia jokio dėmesio ir juo di
džiuojasi. T ugi. Povvellis yra tikras, kad jis bus vėl iš
rinktas ir gal net didesne dauguma nei seniau.

Bet gal ii- ne taip svarbu, ar tas Povvellis bus ar ne
bus kongresmanu. Svar besnis yra klausimas, ar nuo dabar 
kongresas tikrai ims rūpintis apsivalyti nuo to purvo, ku
rio jame yra pakankamai pY brinkę. kurio ir kiti kongres- 
manai ten savo rankomis prinešė? Juk tokių kongresmanu 
kaip Povvellis via ir daugiau, tik jie nėra tokie akiplėšos, 
tai gal tik dėl to į juos dar dėmesio neatkreipiama. ___

Associated Press duomenimis, ne mažiau kaip 50 
kongresmanu vi a kongreso .lėšomis pasisamdę ką nors iš 
savo šeimos narių: žmoną, vaiką, uošvę ar ką kitą. Ir! 
moka jiem ne po kelias dešimtis dolerių per mėnesį, bet i 
net po kelioliką šimtų.

Dalis tų giminių gal ir dirba neblogiau ir nemažiau, 
kaip dirbtų pašaliniai samdiniai, bet kas suseks, kaip ten 
iš tikrųjų yra, kai giminės viršininkas yra artimas giminė. 
O galybė pavyzdžių rodo, kad tie šeimos nariai iš tikiu jų 
nieko nedirba, o mokama jiems kas mėnuo net po tūkstan 
ti

Adam Pon eli, kuri atstovu rūmai pašalino iš savo tarpo, 
žaidžia domino Rimini (Bahamo salyne) restorane ir, 
atrodo, nė kiek nesusirūpinęs dėl tu Įvykiu.

Jie varžėsi dėl Indijos ministro pirmininko vietos. 
Kairėj dabartinė ministrė pirmininkė Indira Gandi, 
dešinėj buvęs finansų ministras Mararji Desai. Kon
greso partija, kuriai abu priklauso, pasirinko Gandi.

i NEGALIU TAVĘS BAUST,.

j NORS ESI ŽMOGŽUDYS...

| Brooklyno federalinis tei
gėjas šitaip kalbėjo portori- 
' kiečiui Suaręs, kuris nužudė 
1 savo žmoną ir 5 vaikus nuo 
i 5 metu iki 11 mėnesių am- 
i žiaus:
! "Yra istatvmai. su kuriais » *■
i teisėjas nesutinka, bet ku- 
; riais jis turi vadovautis. Pa- 
į gal isiatyma aš negaliu ta- 
. vęs bausti kalėjimu iki gy
vos galvos, nors ir norėčiau, 

j Tu ne žmogus, bet gyvulys. 
Tu blogesnis negu gyvulys: 
joks gyvulys nesutiktų su ta
vim gyventi savo visuome- 

i nėję. Tu laisvas, nors pats 
i prisipažinai, kad užmušei 
savo žmoną ir 5 vaikus. Tu 
laisvas. Išeik ir daugiau nie- 

i kad nepasirodyk teismo
i kambaryje“.

Taip teisėjas turėjo pasi- 
r Į elgti. nes aukščiausias teis- 

į mas yra nutaręs, kad joks 
i nusikaltėlis negali būti baus
tas, pasirėmus tik io prisipa
žinimu. duotu policijai, jei 

j prieš tai nusikaltėliui nebu- 
! vo pranešta, kad jis nepriva
lo atsakvti į policijos klausi
mus, nesant čia jo advokato.

Suaręs, policijos apklau- 
i sinėjamas. prisipažino, bet 
tada jis neturėjo advokato 
ir nebuvo ispėtas, kad gali

į neatsakinėti i klausimus.

Ką kiti rašo
V TYSLIAVIENĖS | 

IŠPAŽINTIS PRELATUI 

J. BALKONUI

Prei. J. Balkūnas Vasario 
16-sios minėjime Los Ange
les mieste buvo pagrindinis 
kalbėtojas. Naujienų kores
pondentas J. Klauseikis. la
bai plačiai atpasakojęs pre-

Naujausios

KNYGOS
BALADĖS, šitoj labai 

gražiai išleistoj, gausiai i- 
Muštruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina...............$6.00

DELFINO ŽENKLE, pre
lato kalbą, parašė ir tai, ką mijuotas romanas, parašė 
prelatas pasakęs apie \ ie- Jurgis Gliaudą, 234 pusla-
nybės
ne:

"Ji

leidėją

po paskutiniojo oku-

V. Tysliavie- piai. kaina..................$2-50
EILĖRAŠČIAI, Henriko 

, Radausko poezijos rinktinė,
{motoje Lietuvoje pasisve- 237 psl- Poezijos mėgėjams 
čiavimo tuoj .aplankiusi pre- tai yra nepaprasta šio iški- 
latą Balkūną. Jos akyse bu- lauš poeto dovana. Kaina $5
vusios asaios. ir pasakojusi, 
kaip mieli esą Lietuvos žmo
nės. kaip jie geri lietuviai ir 
kaip jie rusinami — nutau
tinami".

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestis* 

Taip kalbėjęs prel. Bai-i kis. Kaina..................$3.50
kūnas apie V. Tysliavienės 
išpažintį, o nuo savęs kores
pondentas priduria:

"Malonu girdėti, kad p,

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. šiais lai- 

Tysliavienė sugebėjo tokią kais. kada širdies susirgimai 
prelatui įtakingą išpažintį taip paplitę, ši knyga visiem 
atlikti, tačiau laisvę mylin
čiam lietuviui, labiau verti
nančiam Sibire nukankintų 
tautiečių negu ponios Tys
liavienės ašaras, vra ne-

Pe rnai jis kelias savaites ?va[bu\k« !’onia fysliavienė »
buvo uždarytas psichiatrinėj 

i ligoninei, nes norėjo nusižu- 
l dyti. Vėliau jis buvo pripa- 
i žintas sveikas ir išleistas į 
i laisvę Tas davė jam progos 
■ nužudyti savo žmoną ir vai- 
j kus ir... remiantis aukščiau
sio teismo sprendimu, likti 

i nenubaustam...

kalba Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto na
rio, Tautos Fondo pirminin
ko, prelato Balkūno raštinė
je, bet svarbu, kokie raštai 
spausdinami "Vienybėje“.

LIETUVIŲ KALBOS 

PRATIMAI

reikalinga. Kaina...... $375.
VARPAS NR. 6. 168 psl. 

Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės. H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina................... $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,

Kodėl prisimename ?
Šiemet vasario 19 d. suė- Bundas veikė, palaikyda-

414 psl.. daug paveikslų, ke
ri t t„.x-x x -i • j ' Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta. P. L. Institutas jau išleido T, -... L ., J „ Knvga ne tik geras vadove-

pasisamdė savo uošvę ir jai moka kas mėnuo $788 85 už 
tai, kad ji, namuose sėdėdama, sekanti 25 laikraščius ir 
iš jų daranti reikalingas iškarpas. Įsitikinęs, kad ji labai
gerai tą darbą atliekanti, kongresmanas pakėlė jai algą) sambūris, kuris pasirodė su 
iki $985.06 per mėnesį... į aiškiomis veikimo gairėmis

Tos programos tebuvo išleis- jis pakriko 
likvidavosi i

GALIMA TUOKTIS 

ORTODOKSIŠKAI

Paulius VI pa-
d pripažįstamos 

su ortodoksais su-
-- o i j- tuoktuvės ortodoksų bažnv-vo išleista 1896 m. gegužes Bundas aps,sprendė uz Lie- įioj( Jk; -io, . •

Socialdemokratų sųju-| tavos nepriklausomybę ir, v& buvo laikomOs nJegalio.

Kongresmanas Joe Evins moka iš kongreso lėšų vien . „ , ... ...
i - t> t- • i- - • v x r/ tas mažas sKaicius. todėl ne-pavaldė, Beatty Evms $.,06.1, per menes,, bet Bostono jos w.iErūko

Heraldo Korespondentui pasiteiravus kongreso ofise apie

1 d.
dis buvo pirmasis politinis prieš Tarybų valdžią Lietu-,

voje. (Vė'iiaū ir Bunde paJ Jancl0m,s- 
sireiškė komunistinė srovė,,'

ir 1921 metais 'LT — * .7=

"Lietuvių kalbos pratimų
II sąsiuvinį, kurį paruošė lie
tuvių kalbos lektorius Do
mas Velička. Šiame sąsiuvi
nyje pratimų forma aiškina-! LIETUVIŲ 
mi lietuvių kalbos morfolo
giniai dalykai: žodžių da
ryba ii kaityba (žodžio su-

Knyga ne tik geras 
lis mokiniams, bet ją su ido- 
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina .................... ....... $6.

BELETRIS- 
TIKOS ANTOLOGIJA, n
omas, redagavo Bernardas

Brazdžioniu ir Benys Bab- 
dėtis ir jo rašyba, nosinių auskas. 700 puslapių, kaina 
raidžių rašymas žodžio šak- $10. Knygoje yra 61 rašyto- 
nyje ii jo priešdėlyje, prie- jo kūrybos pavyzdžiai, 
sagos ir jų vartojimas bei

ją, niekas tokios tarnautojos nežinojo.
Tokių pavyzdžių būtų galima duoti daug daugiau. 

Kaip matome, daug kongresmanu samdo tarnautojais 
savo giminaičius arba norėdami juos aprūpinti šiltomis 
vietomis arba neteisėtai savo algą padidinti, neva pi
nigus mokant kažkokioms "mirusioms sieloms“.

jos pritruko ir 
jo išleisti naują laidą.

Ji mažai kuo tesiskyrė 
nuo pirmosios laidos. Joje, 
buvo dar labiau išryškintas: 
tautinis klausimas.

Žvdu klausimu buvo aiš-l

Taip pat iškilo ir lenkų 
kalbą vartojančių klausi- 

_ mas. Lietuvos Socialdemo- 
; kratų Partija, savo veikloje 
siekdama ir tas Lietuvos sri
tis, kuriose nemažai buvo 

Į kalbančių lenkiškai. į darbi
ninkus ėjo su lenkų kalba.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa- 

! rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
skiriami tiem? įlo9 pusi., kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
lės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
ji Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

rašyba), lietuvių kalbos ra
šybos sistemamis ir. aišku, dar daugiau jų 

bus išleista.
Toji kovinga, aukomis 

gausi ir laimėjimais turtin
ga mūsų tautos ir darbinin
kijos netolima praeitis yra 
komunistų be jokio pasigai
lėjimo žalojama, iškreipia
ma ir teršiama Visa, ko tik 
negalima nutylėti ir ką ten
ka teigiamai suminėti, yra 
suktai įrašoma į rusų tautos 
nuopelnus arba vaizduoja
ma. kaip bolševikų auka lie
tuviams.

J tą lietuvių tautos praei
ties nuvertinimo ir falsifika
vimo darbą dabar yra įjung
ta ir nemaža jaunimo, išėju
sio mokslus bolševikams įsi
galėjus. Tokie "mokslinin
kai“ pasižymi dideliu darbš
tumu ir kruopštumu ne ieš
kodami tikros istorinės tie
sos. o tik atitinkamai parti
jos propagandai iškraipinė- 
dami faktus ir visa nušvies- 
dami tik Kremliaus imperi
alistų šviesa. Tuo siekiama 
kelti lietuvių tautoje nepasi
tikėjimą savo kūrybinėm jė- 
ewn. savęs mažinimo ir nie
kinimo jausmą, o tuo pačiu 
kreipti pasigėrėjimo žvilgs
nį į "didįjį brolį“ rusą, vaiz
duoti ji ir jaunimo akyse i- 
dealu ir telaukti ir ateity tik 
iš jo ir komunistų partijos, 
rusų nacių vadovaujamos, 
visokeriopų malonių.

J. Vlka.

"Pratimai 
Instituto studentams, kurie 
neakivaizdiniu būdu siekia 
išeiti aukštesniosios litua
nistinės mokyklos progra
mą, ir apskritai savišvietai. 
Tais "Pratimais“ gali pasi
naudoti ir kitos mokyklos, 
o taip pat ir tėvai, kurie sa
vo vaikus moko namuose.

"Pratimų“ prenumerato
riai, kurių adresai būtų pasi
keitę. prašomi tuojau atsiųs
ti savo naujus adresus, kad 
nesusitrukdyjų siuntinėjimo 
darbas. Sąsiuvinio kaina $2.

kiau pasisakyta. Mat. žydų bet ji buvo nusistačiusi prieš
tai. kad Lietuvoje veiktų 
Lenkijos socialistai.

Savo programoj lietuviai 
socialdemokratai aiškiai pa
sisakė. kad jie pritaria Ru
sijos darbininkų socialisti
niam judėjimui, kad kova 
dėl federalinės Rusijos yra 
lygi Rusijos darbininkų ko
vai dėl plačių politinių tei 
šių. Šitoj kovoj dalyvaus ir 
Lietuvos socialdemokratai 
Iškovojus Rusijoje konstitu
ciją, Lietuvos socialdemo
kratai tęs kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės.

Kam čia apie tai prisime 
narna? O štai kam. Artėjant 
50 metų sukakčiai, kai ko-

.................... , munistai smurtu įsigalėjotaigi vieneriais me-, R „ . ,teTOian)agi jrody. 
ian. nemi Lietuvos:., , . t-

. darbininkija, ypač Vilniuje, 
neparodė noro įsijungti į 
Lietuvos socialdemokratu

Jei kongresmanai pinigus švaistytų tik iš savo kišenės, 
tai niekam ir galvos neskaudėtų, bet jie moka iš kongreso 
lėšų. kurias sudeda mokesčių mokėtojai. Tas jau turėtų 
visiems rūpėti, nes tu atstovų ranka graibosi po mūsų sambp.rį. nebuvo supras-

c toc T įotnvnc nomn b'oneomf
pačių kišenę.

Mūsų rinkti atstovai mūsų sudėtais doleriais švaistosi 
ir kitose srityse. Jie yra išsigalvoję kongreso lėšom pasi
važinėti. Na. ir važinėja po pasaulį įvairios atstovų rūmų

TIK DUOKITE SKAITYTI

tas Lietuvos nepriklausomy
bės klausimas. Jiems rūpėjo 
Rusijos ribose gauti daugiau 
teisiu. Tuo metu žydams bu 
vo uždrausta gyventi didės

ar senato delegacijos bei pavieniai asmenys, visas išlaidas f nėję Rusijos daly, todėl jų
mokėdami iš kongreso kasos Žinoma, negalima sakyti, 
kad visos tos kelionės yra nereikalingos, bet niekam nėra 
paslaptis, kad jų dauguma yra tik malonios atstovų atos
togos, kongreso lėšomis apmokamos.

Kaip pavyzdį galima priminti kongresmaną Hayes, 
kuris, vykdamas i Europą, kongreso lėšomis ten nusivežė 
ir kongreso virėją...

Kongresmanas Neal S lith jau 1962 metais įnešė j Jle jungėsi į savo Bundo or- 
bilių. kuris draudžia kongresmanams samdyti artimus gartizari.ia. kuri buvo įkurta 
giminaičius, bet tas bilius dar vis neišvysta dienos švie
sos. nes jis kongresmanams ir senatoriams nenaudingas.

Buvo siūloma sudaryti komitetą, kuris prižiūrėtų kon- 
gresmanų elgesį, bet prieš tai piestu stojo jau mūsų mi- Lietuvos 
n etas Hayes.

šiaip ar taip, bet šitoks moralinis purvas iš kongre
so turėtų būti pašalintas. Tai turi mums visiems rūpėti.
Tokio apsišvarinimo turime reikalauti iš savo atstovų, 
o juos rinkdami atidžiai žiūrėti, kad tie mūsų kandidatai 
būtų tikrai padorūs žmonės.

taip tirštai gyveno Lietuvoj. 
Jų ypač daug gyveno Vil
niuje. Čia jų daugumas dir- 

; bo įvarių amatų dirbtuvėse 
ir buvo tu pačių žydų savi
ninku labai išnaudojami. 
Todėl socialistiniai šūkiai 

į jiems atrodė patrauklūs, bet

1897 m. 
tais vėliau.
Socialdemokratų Partija. ti. kart Lietuvos darbininki

jos sąjūdis buvęs bereikšmis, 
socialdemokra- kaip ir jos tautinis sąjūdis, 

tai savo programoje rado! Visi Lietuvos darbininkijos

I

būtina įrašyti, kad žydams ir lietuvių tautos laimėjimai 
priklauso pilna teisė kelti —tai lyg Rusijos darbinin- 
savo tautinius siekimus, ir to. kijos, bolševikų vadovautos, 
siekdami jie turi suartėti su dovana.
krikščioniškąja darbininki- Tam reikalui jau išleista 
ja, kaip tos šalies gyventojų stambių bolševikų parašytų 
dauguma knygų rusų ir lietuvių kalbo

Norintieji gali įsigyti ir I 
tos "Pratimų“ serijos sąsiu
vinį, kuriame tokia pat for
ma aiškinamas lietuvių kal
bos garsynas (garsų tarimas, 
jų užrašymas bei rašyba, 
kirčiavimas ir priegaidė, ar
ba intonacija). Kaina $2.

Netrukus išeis ir to sąsiu
vinio garsinis priedas —fo
netinė plokštelė, kurios įkal
bėjimą prižiūrėjo lietuvių 
kalbo? lektorius prof. dr. P. 
Jonikas.

Kurie šias lietuvių kalbos 
mokymo priemones norėtų 
įsigyti, prašomi kreiptis šiuo 
adresu:

P. L. Institutas. 5620 S. 
Claremont Avė , Chicago, 
Illinois. 60629. USA.

P.L.I.

šiasAr jūsų vaikai turi 
knygas:

Nardžio pulkas, Balės
Vaivorykštės, kaina $2.

Skaidrytė. Balės Vaivo- 
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo gerk. skaitytojas, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neui-

paraMi ir senaii.
Nepamirškite parašyti

t
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KAS NIMO NEVEDA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NKPKABO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

organizuotoj Lietuvių Bend
ruomenėj". Baigus tai die
nai numatytus darbus, bus 
bendra vakarienė, kuriai už
sirašoma registracijoje iš 
anksto.

Suvažiavimą globos LB 
Nevv Yorko apygardos val
dyba.

J. Šlepetys.

V-bos pirmininkas

LDD susirinkimas

Kovo 5 d. ivvko eilinis

L. B-NĖS ATSTOVŲ 

SUVAŽIAVIMAS 

NEW YORKE

JAV Lietuvių Bendruo
menės padaliniai-apylinkės, 
pagal lietuvių gyvenamąsias 
vietas, yra išsisklaidžiusios 
veik visoje JAV teritorijoje 
Apylinkės sugrupuotos i 7- 
nias nelygaus dydžio LB a- 
pygardas: Bostono, Chica- 
gos, Los Angeles. Hartfor
do, New Yorko, Nevv Jersey 
ir Phiiadelphijos.

Apygardų ir apylinkių at- Lietuvių Darbininkų D-jos 
stovus sukviesti svarbesniem Brooklyno skyriaus nariu 
pasitarimam i vieną bet ku- susirinkimas. Pasidalinta Į- 
rią vietą būtų sunki proble- spūdžiais apie vasario 19 d 
ma. nes tokiam didelių dis- Alto suruoštą Lietuvos ne- 
tancijų suvažiavimui pri- priklausomybės akto paskel- 
reiktų ilgo 3-4 dienų laiko ir bimo paminėjimą. Paminė- 
didelių kelionės išlaidų. jimas laikomas pavykusiu.

LB Įstatai (47 str., punkt.j Aukų buvo tikėtasi daug 
I) numato, kad Centro vai- daugiau surinkti Apie Alto 
dyba, reikalui esant, ne re- rrinėjimą pranešimus nada- 
čiau, kaip 3 metai, kviečia , ė B.' Spūdienė ir J. Gaidys.

Kairėj Dean A. Andrews, New Orleans distrikto proku
roro padėjėjas, taip pat tvirtina, kad prez. Kennedi 
nužudė sąmokslininkai. Dešinėje suimtas Clay Shaw. 
vienas tų įtariamų sąmokslininkų.

sui Londone Dr. Pijų Gri
gaiti nutarta pasiūlyti išrink
ti ALSS centro komiteto 
garbės piimininku. Tokiu 
pirmininku iki mirties buvo 
Steponas Kairys.

Gegužės 19 d. sueina pen- 
keri metai, kai mirė Įžymus 
Amerikos lietuvių socialisti
nio sąjūdžio veikėjas Juozas 
Srilsonas. Nutarta prisidėti 
prie šios sukakties paminė-: 

• jimo.
Kuopos valdyba palikta 

senoji: St. Briedis, J. Pakai-! 
ka ir A. Šulaitis.

■
fiu.-

i Mieli Lietuviai!

LB atstovus i rajoninius, sri
tinius suvažiavimus. Toki 
sritini JAV rytinio pakraš
čio LB apygardų, apylinkių 
ir LB tarybos nariu suvažia-

Pereitame LDD narių su
sirinkime buvo nutarta mar
gučių parodėlę su vaišėmis 
surengti balandžio 8 d., bet

„ - - '! įvairiais sumetimais teko tovirr.ą Centro valdyba kvie
čia š. m. kovo mėn. 18-19 
dieną New Yorke. Suvažia
vimas Įvyks Masrpetho lie
tuvių parapijos salėje. 6414 v 
56 Rd., Maspeth. N.Y. Ši
vieta pasiekiama, važiuo
jant požeminiu traukiniu 
Flushing linija iš Manhat- 
tano Grand Central ar kitų 
šios linijos stočių iki Hunter 
Pt. stoties Išėjus, ten pat 
gaunamas autobusas Į Mas
peth. Vykti iki Grand Avė., 
iš ten tik mažas 1 blokas iki 
Lietuvių bažnyčios ir salės. 
Kelionė tęsis apie 20 minu
čių.

Suvažiavime dalyvaus iš 
45 rytinio pakraščio vieto
vių atvykę LB atstovai.

Programoje: JAV LB 
Centro valdybos pirmininko 
J. Jasaičio ir valdybos na
rio V. Kleizos diskusiniai 
pranešimai, kuriuose bus 
gvildenami LB idėjos sklei- 
rlimo, organizacijų pasireiš
kimo organizuotoje bend
ruomenėje: apygardų Jr a- 
pylinkių veiklos, jaunosios 
kaitos Įsijungimo Į bendruo
menini darbą. LB tarybos 
rinkimų ir kiti klausimai. 
Atskiru klausimu bus svars
tymas 50 metų nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo Į 
atžymėjimas.

I.B Nevv Yorko apygardos 
valdvba prašo visas šios apy
gardos apylinkių valdybas 
i suvažiavimą deleguoti ne 
mažiau kaip po 3 savo atsto

ji parodėlė nukelti Į balan
džio 22 dieną, šeštadieni 
Bručo svetainėje, 86-16 Ja- 

i maica Avė.. Woodhaven. N.
kui ivyksta LDD narių 

susirinkimai.
Laukiama ir tikimasi, kad 

šių metų margučių parodėlė 
bus gausiai svečių aplanky
ta.

Už gražiai tautiniais raš
tais išmargintus margučius 
bus paskirtos dovanos.

Susirinkusieji nariai ta
rėsi ir Įvairiais kitais reika
lais. Susirinkimas užbaigtas 
J. Buivydo Įspūdžiais iš Flo
ridos. Jis ten buvo nuvykęs 
ne vien tik savo sesers ap
lankyti. bet ir susirasti ant
ros vasaros Deja, saulėje 
mažai jo kaitintasi. bet daug 
važinėta aplankyti ten gyve
nančių lietuvių. Daugelis iu 
yra pasistatę vienos šeimos 
namelius, turi savo darželius 
arba žemės sklypą. įvairiais 
vaismedžiais nusodintą. Tai 
veik išimtinai pensininkai, 
gyveną iš pensijos ir savo 
santaupų, saulėtoje Florido
je įsikūrę ramiai senatvės 
praleisti Bet kiti ir ten už
dirba pinigą.

Floiida sparčiai ūkiniai 
žengia pirmyn. Statyba au
ga. vedami nauji platūs geri 
keliai. Pakelėse kuriasi nau
jakuriai. Todėl žemės ir na
mu kaina kyla. Kas seniau 

j daugiau žemės isigijo ar sau
vus. o I-ii Williamsburgo iri narrU5 pasistatė, dabar jau

parduoda biangesne kaina. 
Tarp tenykščių lietuvių

Woodhaveno apylinkės po 
5 atstovus.

Tame suvažiavime daly-Į visuomeninis gyvenimas dar 
vauti kviečiamos visų kitų nėra apmirę
New Yorko srityje veikian
čių lietuvių organizacijų va
dovybės ir mielasis lietuvių

LDD susirinkimą vedė B. 
Spūdienė. sekretoriavo Bui- 
vvdienė. kasos stovi prane-

jaummas, nes suvažiavime adv. S. Briedis Susirin- 
bus tariami ir diskutuojami kime gyvai pasireiškė V. 
lietuvybės išlaikymo ir kiti i Kalvelis. Spūdis. J. Rimavi- 
bendriniai reikalai Bus ga- čius, A. Mačionis ir kiti. 
limybė išreikšti savo mintis
bei pageidavimus Į suvažia
vimą atvykusiems organiza
cijų atstovams, besirūpinan
tiems lietuvių tautiniais bei 
kultūros reikalais.

Birutiefės nesnaudžia

Kovo 5 d. Kinigaikštienės 
Birutės karių šeimų moterų 
draugijos Nevv Yorko sky
riaus vadovybė suruošė lie
tuvių dailininkų kūrinių pa-

Suvažiavimas prasidės 
kovo 18 dieną 1 vai. popiet.

Pradžioje bus Vaclovo 
Kleizos paskaita ”Jaunosios rodą su pramogomis ir vai-| 
kartos aktyvus dalyvavimas šėmis.

Operetės choras

Operetės choras, viena? 
senesniųjų Nevv Yorke, š. m.
balandžio 15 d. Lietuvių Pi
liečių Klube, 69-61 Grand 
Avė., Maspeth, N. Y., rengia 
savo metinį koncertą.

Nevv Yorko Operetės cho
rui vadovauja nenuilstantis 
jo veikėjas muzikas Cibas 
Operetės choro pirmininkė 
yra O. Dailydaitė. sekretorė 
L. Gudelienė.

Seniau Operetės choras 
buvo mišrus, prieš kurį laiką' 
vyrai mėgino sudaryti atski-j 
rai savo chorą ir iš Operetės j 
choro pasitraukė. Kadangi 
nepavyko pilnai Įgyvendinti 
vyrų choras, tai lauktina, 
kad jie susipras ir giįš atgal. 
;š kur buvo išėię. Taigi, da
bar Operetės choras yra tik 
moterų.

Įdomu tai, kad Operetės 
chore dalyvauja trys jau-j 
nuolės argentinietės lietu
vaitės. Jos iš Argentinos at- i 
vyko i Nevv Yorką pasisve
čiuoti, ir čia visos trys Įsikū
rė. Jos Operetės chore vadi
namos vardais — Monika, 
Juzė ir Marytė. Korespon-j 
dentui nepavyko jų pavar-i 
džių sužinoti.

Nevv Yirko Operetės cho
ras daug kam patalkinin
kauja. kai ištinka reikalas, 
ir tai be lokio atlyginimo.
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Todėl tikimasi, kad i šio 
choro koncertą balandžio 
15 d. atsilankys daug sve
čių.

Siuvėjų pokylis

Balandžio 1 d , šeštadie- j 
ni. lietuvių siuvėjų 54 sky
rius ruošia savo metinį po
kyli.

Siuvėjams dabar pinni- 
ninkauia L. Lepšvs. sekreto-: 
riau.ja V. Micevičienė. čia 
Įsikūrusi iš Argentinos. Vi
sus lietuviu siuvėjų reikalus 
veda darbštusis V. Uberavi-.
cius. ;

Praeity lietuviai siuvėjai
bendrame lietuvių ir Lietu
vos gyvenime yra atsižvmė- i 
ję Įvairiais gerais darbais. J 
čia tenka prisiminti kad ir' 
Dariaus ir Girėno skridimą 
i Lietuvą, kuris buvo siuyė- 
ju gausiai paremtas. O laku-į 
nams toje kelionėje žuvus, 
lietuviai siuvėjai daug sudė
jo aukų iu paminklui New 
Yorke pastatvti. Bet ir da
bar Nevv Yorko lietuvai siu
vėjai nėra užsidarę tik savo 
siaurame rately: jie tiek sa
vo aukomis, tiek ir darbu ir 
toliau remia geras lietuvių 
visuomeninius reikalus.

Korespondentas

LONG BEACH, CAL.
j

Klubas surengė Vasario 16 

minėjimą

Lietuvių klubas vasario j 
26 d. surengė Lietuvos ne-j 
priklasomybės atstatymo' 
paskelbimo 49 m sukakties 
minėjimo iškilmes klubo 
salėje, i kurį susirinko lietu
vių net iš tolimų apylinkių.

| Minėjimą pradėjo Bruno 
Morkis ir perdavė tolimesni ■ 
vadovavimą studentei Lili-į 

' jai Mikalonytei.
Amerikos himną sugiedo

jo solistė Florencija Korsa
kaitė, kuriai akomponavo 
muz. Stasys Kalvaitis.

Gar’oės konsulas dr. Ju-

*

Klausykitės svarbių paskaitų iš Švento Rašto 

ii šių radijo stočių:

CHICAGOS RADIJO STOTIES — W.O.P.A. 
SOPHIE BARCl'S

kiekvieną penktadienį nuo 10:30 vai. ryto.
* * *

RO( K FORDO RADIJO — WJ.R.L. 
kiekvieną sekmadienį nuo 7:30 vai. ryto.

* * *
KANADOJE Iš NIAGARA FALLS, N.Y., 

RADIJO STOTIES — W.H.L.D. 5000 W. 
kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. dienos.

* « *
LOS ANGELES RADIJO STOTIES — K.P.P.C. 5000 W. 

kiekvieną šeštadienį nuo 0:45 iki 10 vai. ryto.
* ♦ *

PITTSBVRGH, PA. RADIJO ST. — W.P.I.T. 5000 W. 
kiekvieną sekmadienį nuo 12:45 iki 1 vai. popiet.

♦ » *

WATERBURIO, CONN., RADIJO ST. — W.B.R.Y. 
5000 W.

kiekvieną šeštadienį nuo 7:15 iki 7:30 vai. vakaro.

Prieš kelias dešimtis metų bu
vusį filmų žvaigždę Nelsoną Ed- liūs Bielskis pasveikino su- 
dį. 66 m. amž.. atliekant progra- sirinkusius ir ragino nenu- 
mą Miami Beach naktiniame stoti vilties, kad Lietuva bus 
klube, ištiko širdies priepuolis, laisva. Susikaupimo minutei 
Nuvežtas i ligoninę jis mirė. pagerbus ŽUVUSIUS dėl LietU- 

_ vos laisvės, kalbėjo pagrin
dini? kalbėtojas teisininkas 
Stasys J. Paltus. Jis prisimi
nė mūsų didįjį kovotoją dėl 
Lietuvos laisvės varpininką,į 
buvusi prezidentą dr. Kazį 
Grinių ir ragino imti ji pa
vyzdžiu siekiant atstatyti

CHICAGO, ILL 

E. Valaičio paroda

Balzako Lietuvių Kultū
ros muziejuje (4012 Archer 
Avė.) atidalyta dailininko nepriklausomą demokratinę 
Edvardo Valaičio kūrinių Lietuvą, 
paroda. Ji bus uždaryta ba- Solistai Florencija Korsą-; 
landžio 6 d. Lankymo valan- kaitė ir K veiinas Dargis pa- 
dos kasdien nuo 1 vai. iki 4 dainavo po kelias dainas. ’ 
vai. 30 min. popiet. akordionisto Vlado Gylio

palydimos D. Mackialienė
VASARIO SUKAKTYS O. Deveikiene padainavo 

kelias liaudies dainas
Vasario mėnesi yra svar- Mažos mergytės Danutė 

bių JAV sukakčių. Štai ke- ir Laima Prasauskaitės ir 
liosjų: Rūtelė Seliukaitė padekla-j

Vasario 9 d. gimė devin- mavo gražių eilėraščių 
tasis JAV prezidentas Wil- Minėjimą- buvo baigtas' 
liam Harrison. Lietuvos himnu.

Vasario 10 d. (1899) Lilija Mikalonvtė labai 
JAV pasirašė sutartį su Is- gražiai vadovavo progra- 
panija. Pagal ją JAV gavo mai. Ji daug žadanti lietu-! 
Filipinus, Guamo ir Puerto vių ateities veiklai. Tai nau-' 
Rico salas. Ispanija sutiko jųjų ateiviu duktė, sėkmin- 
pasitraukti iš Kubos ! ga ir moksle.

Vasario 12 d. gimė Lin- Oficialiai programai pasi-jgimė
colnas. o vasario 22 d. Wa- 
shingtonas.

Lietuviam? vasario mėne
si svarbiausia diena yra 
1918 m. vasario 16-ji. kada

baigus, buvo vaišės, kurias! 
paruošė Onutės Mekišienės* 
vadovaujamos darbščios šei-' 
mininkės: Domicėlė Rudo
kienė. Petr7* Basiulienė. Ma-

Lietuvos Taryba paskelbė rija Jesutienė, Ramunė Pret-i
kienė ir Aldona Merkienė 
Gaivinančiai? gėrimais rūpi
nosi Povilas Petraitis, Kos
tas Urniežis ir Jurgis Mika
lonis.

Aukas rinko Marija Aftu- 
kienė ir Aldona Morkienė. 
Surinkta $145.

Verta paminėti, kad Long 
Beach Lietuviu Klubas, nau-j 

J jos valdybos vadovauja-
Kovo 8 d. buvo Lietuvos; mas, pažengė dideli žingsnį 

Socialdemokratų S-gos 19 i pirmyn lietuvišku keliu. Tu- 
kuopos narių susirinkimas.! rime vilties, kad ateitv šia-

atstatanti Lietuvos nepri
klausomybę.

1927 m. vasario 16 d. mi
rė dr. Joną? Basanavičius.

NEW YORK. N. Y.

Socialdemokratų

susirinkimas

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius naują 

klientą, kurie siunčia 

DOVANOS 1 USSR
1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 

siuntinius Į persiuntimo Įstaigas.
2. Jie neturi spėliot? dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus n uitus, Įpakavimo ii- persiuntimo 

mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, moto

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šal
dytuvą arba

5 Jie Įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, su ku
riuo jų giminės jiems patinkamas prekes gali 
Įsigyti Vnešposyltorgyo

DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.
6. Jų giminės gali Įsigyti maisto produktų, audeklų, 

drabužių ir avalynės, tinkančių jų skoniui ir pri
taikytų.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigus, nes DOLERIŲ KRAUTUVĖ
SE prekės yra labai žemomis kainomis.
Aplankykite mūsų Parodinų Salę New Yorke!

Siųskite savo užsakymus ar klausimus Į

PODAROGIFTS, INC.
(Vienintelis dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street 
New York, N. Y. 10003 
TeL 212-228-9547 

arba į prie jo prisijungusias firmas: 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY. INC.

1530 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y. 11216 
Tel.: 212 IN 7-5522 

arba Į bet kurį jų skyrių.
COSMOS PACEL EXPRESS CORP.
45 West 45 St, New York, N. Y. 10036 

Tel.: 212 CI 5-7905 
arba į bet kurį jis skyrių.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa 10106 

Tel.: 215 WA 5-3455 
arba Į bet kurį jų skyrių.

Apyskaitinius pranešimus 
padarė pirm. St. Briedis ir 
ižd. AL šulaitis. Nutarta bu
vusio Lietuvos prezidento 
dr. Kazio Griniaus pamink
lui Lietuvių tautinėse kapi
nėse Chicagoje paskirti $10 
ir tiek pat Darbininkų Bai

me Pacifico kurortiniame 
mieste. Los Angeles lietu
viams talkininkauiant, daž
niau skambės lietuviškos 
dainos, kurių čia beveik ne
buvo girdėti nuo pasaulio 
sutvėrimo.

J.M.

prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!
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Rusai okupantai* sahn is Lietuvos!

Švilpė ru*u sporto komandai" kių didmiestiškų Įvykiu alsi-
Vasari,,'pradžioje kaunie-i tiaka « mies.tei “Pa

čiai nusidėjo rusams ir ju u.ko apie tai isgnsn is nu- 
pauikūnams. Kauno sporto įmetusių arba mačiusių.
salėje ryko Sovietų Sųjun? 
gf' krepšinio rinktinės ko
mandos pratybinės rungty
nės su vietinėmis krepšinio 
komandomis. Į tą reprezen

tis dar yra tikinčiu, kad nevisi Rusijos caro Nikalo- 
jaus II-jo šeimos nariai buvo nužudyti ISIS metais, 
todėl atsiranda ir tokių, kurie apsimeta esą dar gyvi tos 
šeimos nariai. Neseniai Hamburge (Vokietijoje) teis
mas sprendė 66 m. moters bylą, kuri tvirtina, esanti 
caro Nikalojaus duktė Anastasia. bet jos pretenzijas 
teismas atmetė. Jeigu ji būtų pripažinta caraite, tai 
galėtų reikalauti tų caro turtų, kurie esą Šveicarijos 
bankuose. Kairėje tikros Anastasijos nuotrauka. dešL

nėję — tariamosios.

tacinę komandą, besiren
giančią tarptautinėms rung
tynėms. yra priimti du kau-: 
niečiai

zija tokių dalykų nepapasa
koja tučtuojau Apie ši Įvy
ki liesa (ir kiti laikraščiai) 
papasakojo tik po pusket
virto mėnesio, paaiškindami 

' už ka milicininkas Pianas
Lisauskas ir seržantas Anta-

čiai'if “zaigWo--“kre7S-i ”af,Saigelis aPdovanoti me’ 
ninku. Paulauskas ir Vez-; a ia1"' 
belgas. Kauniškiai žiūrovai (E)
aiškiai palaikė savąsias ko
mandas, c reprezentacinę 
sovietinę komandą laikę sa
vo priešais. Labiausiai rusų 
pataikūnus pykino tai. kad

Blogai paruošti 

medalininkai

Kaip, not prof. V. Ruokio, 
net ir Paulauskui su Venz-1 m°kslo uPę Lietuvoje dabar 
belgu išeinant Į aikštę, žiū-į Ų_an^ P^a-b bet negili, vaiz- 
rovai švilpė: juos laikė „iš-i parjskino H. Zabulis, 
davik us", kadangi jie su ru-į aukštųjų ir specialinių mo
sais žaidė prieš savąjį "Žal
giri“.

Vasario 9 d. Tiesoje D.š 
(D. Šniukas. vienas iš redak
torių) barė kauniečius už 
„parapijini patriotizmą--. E- 
są, jie nesupranta, kad Pau
lauskas su Vezbergu yra "pa
keliui į pasaulinių čempionų 
bei prizininkų titulus, tad 
reikia džiaugeis jų dalyvavi
mu rusų rinktinėje, o ne 
švilpti. Esą. ir kiti krepšinin
kai — Kulakauskas, Butau
tas. Stonkus. Daktaraitė — 
susilaukė tarptautinės šlovės 
tik dalyvaudami sovietinėje 
rinktinėje.

Kauniečiai tą. be abejo, 
žinojo. Bet jie žino ir tai. ko 
Tit Oi- redaktoriai nenori

kyklų rūpintojas Lietuvoje 
( Tiesa, vas. 16). Jis jau ne
be pirmą kartą nurodo, kad 
vidurinės mokyklos dabar 
tikrai išleidžia daug abituri
entų ir daug jų išleidžia su 
gerais bei labai gerais ates
tatais ir medaliais, bet nepa
kenčiamai didelės tų abitu
rientų dalies išsilavinimas 
pasirodo besąs žymiai men
kesnis. negu jų atestatai ir 
net medaliai liudija, štai, 
sako, 1966 metais medaliais 
pažymėti mokslo pirmūnai, 
stodami Į aukštąsias mokyk
las. pasirodę tik labai vidu
tiniškai: „Tik 41% medali
ninkų pirmąjį egzaminą iš
laikė labai gerai ir buvo pri
imti be konkurso. Deja, net

Jų rinkimai - biauri komedija
Kovo 19-tai dienai ren- lygios teisės Įgyvendinimu’. 

giamąsias respublikinio ir Iš tikrųjų, tą dieną Lietu- 
vietinių sovietų sudarymo voje visi (tiksliau tariant 
apeigas net ir kompartijos 99.9’% ) vyresni kaip 18 me- 
Tiesa Vilniuje (vasario 18) tų amžiaus gyventojai pri- 
pavadino tik „visuotinės ir valės mesti i urnas korteles 

su iš anksto kompartijos 
centre parinktų asmenų pa
vardėmis. Ir tai padalyti 
jiems teks tikrai visiems ly
giai, nepaisant, patinka ar

knygą. Joje sudėta daugiau 
kaip trijų tūkstančių leidi
nių aprašai nuo phmo-, nepatinka jiems busimieji 

r Į neva jų deputatai
Bolševikiniuos „rinkimuo- 

; se" nėra kalbos nei apie ma- 
žoritaiinę. nei apie propor-

, ... . cinę sistema, kadangi ištijumpa knygų istorija. auto-l ank,t0 pask;;.tieji depttatai
neturi varžovų. Ir nėra kal
bos apie linkimų slaptumą,

sios lietuviškos knygos 
(Mažvydo katekizmo 1547), 
iki 1861 metais išėjusių M.' 
Valančiaus raštų bei Ivins
kio kalendorių. Surinkta-

nome soviete. Erdviame, 
moderniais baldais apstaty
tame kabinete jis gyrėsi ru
siško laikraščio (Sov. Litva. 
vas. 23) bendradarbiams, 
kaip jis ir ligšial. būdamas 
deputatu, rūpinasi Vilniau? 
gerove. Įžymiausias daly
kas. kuriuo jis su savo Įgula 
būsiąs praturtinęs Vilniaus 
kultūrini lobyną, tai „Vil
niaus Įgulos karinės šlovės 
muziejus", kuriame steigia 
ma „skulptūrinė Sovietų Są 
jungos didvyrių galerija" 
Muziejus esąs erdviose pa
talpose. ir žymią dali jų už 
ims ilga eilė girdėtų ir negir 
dėtų rusų didvyrių biustų 
Šiuo metu seržantas A. Ga 
movas lipdo kažkokio tokie 
didvyrio Petrakovo biuste 
tai galerijai. Tai bene ir bu; 
vienas Bonso Dzocijevc 
nuopelnų, už kuri statybo: 
ministerijos tarnautojam? 
buvo pavesta išreikšti „Lie
tuvos liaudies pasitikėjimą" 

Dar ryškesnis tokio rau
donais siūlais siūto „pasiti 
kėjimo" pavvzdys Įvyko gi 
liame Dzūkijos kampelyje 
Alovėje Esą. Alovės dzūką* 
savo atstovu pasirinkę... ge
nerolą leitenantą Michailą 
Ivanovą!

Be abejo, Alovei to gene
rolo niekas nepažįsta ir 
greičiausia, apie ji pirmą 
kartą ir teišgirdo, kai buve 
liepta „iškelti kandidatūrą 
Bet kovo 19-tąją Alovės a- 
pylinkės dzūkai „visi lygiai’ 
(99.95'- ) turės atiduoti už 
tą generolą savo „balsus“

RUOŠIASI OLIMPIADAI ;

Kita Olimpiada bus 1968 
m Meksikos sostinėje Mexi- 
co City. Jai jau šiandien yra 
smarkiai ruošiamasi, nes i 
ją suplauks milžiniškos mi
nios žmonių.

Mexico City yra 
miestas. Jis Įkurtas 
metais ir vadinosi Tenoch 
titlanu. Tais laikais, kada 
dar niekam i galvą nebuvo 
atėjusi mintis kurti Ne\v 
Yorką ar Chicagą, Mexico 
City jau gyveno 700,000 gy
ventojų. Prieš 500 metų ir 
Europoj nė vienas miestas 
negalėjo lygintis su jo kultū
ra ir statybos sparta. Mat. 
dar prieš ispanams Įsigalint 
(jie Meksiką užkariavo 16- 
jo amžiaus pradžioje) čia 
aztekai buvo išvystę aukštą 
kultūrą su planinga politine, 
religine ir socialine organi
zacija. Ispanai ją sužlugdė 
ir aztekus pavertė beveik 
vergais.

Šiandien Mexico City jau 
turi 6 su puse milionų gy
ventojų, kasmet jame apsi
gyvena apie 200.000 iš arti
mesnių apylinkių, nes mies
te yra apie 60' « visų krašto 
pramonės Įmonių. Apie 1980 
metus tikimasi, kad mieste 
jau bus 11 su puse milionų 
gyventojų.

, , 25% (111 žmonių) neirtojo.P P..... o" : kao reprezęntjgi _LbeVeik 7 47 ‘
e se i nktinė dalyvąuda? 
mi lietuviai sportininkai ne
turi progos reprezentuoti 
Lietuvos ir esti tik lauru skv-c «-

nėjai „didžiosios tėvynės“ 
Rusijos garbei. Tiesos re
daktorių akyse tai didelė 
garbė —būti "didžiųjų bro
lių" ginklanešiais, bet kau
niečiai. matyt, tos garbės 
taip labai nevertina.

(E)

vužudė lapkričio 7 d., 

o tepaskelbė vasario 25 <L

„Šių metų vasario 25 d. 
Tiesoj yra toks papasakoji
mas:

"Praėjusių metų lapkričio 
7 d. vėlų vakarą V. Ivanovs- 
kis nužudė Vilniaus gyven
toją T. Korotkovą ir jos še
šiametę dukrelę Alą. Nusi
kaltėlis, grasindamas su- 
humpintu edžiokliniu šau
tuvu, pagrobė iš taksi vai
ruotojo mašiną ir bandė pa
sprukti Tačiau milicijos 
darbuotojai, laiku sužinoję 
apie Įvyki, ėmėsi gaudyti nu
sikaltėli. Matydamas, kad 
pabėgti nepavyks, V. Iva- 
novskis paliko mašiną ir pa
sislėpė Vingio parko rajone. 
Čiurlionio gatvėje ji pirmu
tinis pastebėjo milicininkas 
P. Lisauskas. Pats neturėda
mas ginklo, jis neišsigando 
ginkluoto nusikaltėlio ir 
bandė ji sulaikyti. V. Iva- 
novskis spruko i pirnią pasi
taikiusi butą. šūviu sužeidė 
duris atidariusi vaikiną. At
skubėjęs P. Lisauskui Į pa
galbą vyresnysis seržantas 
A. Sargelis ir kiti milicijos 
darbuotojai veikė ryžtingai 
ir sumaniai. Jie drąsiai su
laikė žmogžudį ir ji nugink
lavo.“

N* pačiame Vilniuje gy-

’C' gavo dvejetus, 
o 18' ( egzaminus išlaikė 
taip silpnai, kad nepraėję 
per konkursą.“

Ta proga H. Zabulis nuro
dė _ ’.'itų reiškinių. Bū
tent. praėjusi rudeni abitu
rientai pasirodę silpniau pa
sirengę, negu 1965 m. rude
ni Nedaug abiturientų iš vi
so bandė stoti i aukštąsias 
mokyklas, ir tie patys labai 
silpnai laikė egzaminus iš 
Vilniaus ąjpylinkių (Vil
niaus, Eišiškių, Varėno: 
Trakų rajonų). Ypač susilp
nėjęs abiturientų pasiruoši- 
mas iš matematikos, chemi
jos, fizikos.

Netiesiogiai H. Zabulis 
kritikavo ir biurokratišką 
pažiūrą i mokyklų darbo 
vertinimą. Mokyklų admi
nistracija reikalauja "didin
ti pažangumą", tai yra. 
stengtis, kad apyskaitose 
nebūtų antramečių, nebūtų 
daug blogų pažymių. Moky
tojai, vengdami Įsigyti blo
gą vardą administracijos a- 
kyse. lašo geresnius pažy
mius ir silpniems mokiniams 
arba, nenorėdami būti nesą
žiningi. nukreipia visą dė
mesį, anot Zabulio. „Į kele
tą tinginių, o nemažas skai
čius gabiųjų paliekama savo 
valiai*’. Dėl tokios tvarkos, 
ištempę atsilikėlius, mokyto
jai gabesniesiems rašo gerus 
atestatus, duoda medalius, 
o kai reikia laikyti egzami
nus kitur, tai dažnai pasiro
do, esąs „nepasiruošęs neti
kėtumams“.

(E)

Senųjų knygų bibliografija

Knygų Rūmai, lietuvių 
bibliografijos Įstaiga Vilniu
je (direktorius A. Ulpis) iš
leido pirmąją didžiojo He

lių biografijos, nurodyti 
straipsniai bei studijos apie 
tas knygas, duodamos tituli
nių pslapių nuotraukos ir 
adresai bibliotekų, kuriose 
tas knygas galima matyti. 
16-18 amžiais nemaža tų 
knygų dalis buvo leista Vo
kietijoje. Čekijoje. Anglijo
je ir Prancūzijoje.

Pagal numatytą planą, šio 
bibliografijos rinkinio turė
tų būti apie 60 tomų Jiems 
išleisti būsią darbo bent 
dviem bibliografų kartom. 
Tai esąs planas maždaug 
šimtui metų. (E)

Skatina militaristinį 

auklėjimą

Sovietinės armijos ir ka
linio laivyno dienos proga 
(vasario 23). visiems moky
tojams Lietuvoje per jiems 
paskirtą laikrašti (Tarybų

nes iš anksto paskelbta, kas 
už ką turi "balsuoti“.

Iki vasario 27 dienos jau 
buvo paskelbtos 157 respub
likiniame soviete būsimų de
putatu pavardės. Iš viso jų 
turi būti 290.

Paskelbtųjų tarpe jau yra 
Įrašyti kone visi tradiciniai 
partijos didžiūnai, bet iki 
šiol dar nebuvo tuose sąra
šuose Paleckio pavardės. 
Jeigu jis liktų neįtrauktas Į 
būsimų deputatų sąrašą, tai 
tas reikštų, kad jo „prezi- 

Vilniuje jau y- 
■s. kadangi toje 
būti tik deputa-

ti e n ta \ ima 
ra pasi bai 
vietoje ga;
tas.

Būsimų deputatų skelbi
mas puošiamas skambiomis 
antraštėmis. kaip: „Ištikimi 
liaudies sūnūs ir dukros“, 
"Didis pasitikėjimas“, „Pel- 

. „Liau- 
„Darbo 

Jų vardus 
’Vieningas

Mokytoją) Įsakmiai primin 
ta pareiga kreipti daugiau nyt^s pasitikėjimas 
dėmesio i "karinĮ-patriotinį“; (^es kandidatai“, 
(militaristinį) jaunimo auk- žmonių valia 
Įėjimą. Nurodyta keletas ’taŲa Haudis" 
pavyzdinių mokytojų (rusų pritarimas" ir pan 
ir lietuvių), kurie tą uždavi- Tačiau tą ryškiai raudoių). kurie tą 
nį atlieką gerai: propaguo
ja pasižymėjusių rusų karių

nais siūlais siutą „pasitikė
jimą“ išduoda ypač du at-

kultą (viename būrely „iš-j veJai- 
aiškino 345 Tarybų Šąjun- Vienoje Vilniaus rinkimi- 
gos Didvyrius“.’), kiti ren- nėję apygardoje buvo pa- 
gia ekskursijas i mūšių vie- vesta "iškelti kandidatus“ 
tas, treti mokosi visokių mi- palyginti inteligentingam 
litarinių užsiėmimų ir tt. sambūriui. —- statybos mi- 
Reikalaujama tą militaris- : nisterijos ta: nautojų (arba. 
tini auklėjimą sustiprinti y- kaip ten sakoma, darbuoto- 
paž „šiais jubiliejiniais me- jų)_susirinkimui. Ir "iškėlė“ 
tais“
metų
raginirųas
nedviprasmišku Įsipareigo- vieną iš ryškiausių okupaci- 
jimu ruoštis karui, jei Mask- nės jėgos simbolių! Nepai- 
va Įsakytų: „Mūsų jaunimas sant, kad kas Dzocijevas be
turi būti pasiįuošęs Įvykdyti būtų, kaip asmenybė, jo o-

(rusų revoliucijos 50 —Borisą Nikolajevičių Dzo- 
sukakties metai). Pa- cijevą, rusų karuomenės i- 

baigiamas visai gulos viršininką Vilniuje,

venan tieji nesužino, kiek tuvių bibliografijos rinkinb

šventą pareigą — su ginklu 
apginti savo liaudį, jei iš
muštų rūsti valanda, jei Į
kovotojų gretas stoti Įsakytų
Tėvynė“. Būdinga, kad mi
litaristinis auklėjimas taip 
atvirai propaguojamas savo 
pavaldiniams, bet labai 
smerkiamas, jei pastebimas 
kituose kraštuose. (E)

ficialiosios pareigos yra to
kios, kad Įsakymas kam nors 
„kelti tokią kandidatūrą“ y- 
ra vienas iš begėdiškiausių 
žmonių sąžinės prievartavi
mo aktų šiuose vadinamuo
se rinkimuose

ASTUONI ŽMONĖS

J ERDVĘ

Spėliojama, kad Rusijos 
revoliucijos 50 metų sukak 
čiai atžymėti Maskvos val
dovai paleis i erdvę erdvė
laivi su 8 žmonėmis, Mask
vos. Leningrado ir Kijeve 
požeminiais traukiniais Įves 
susisiekimą veltui ir pa 
skelbs menkiems politiniam 
nusikaltėliam amnestiją.

TUOJ BUS 200 MILIONŲ

Šių metų gale, tarp rugsė 
jo 4 d. ir ginodžio 29 d 
JAV gyventojų skaičius pra
šoks 200 milionų. 1880 me
tais čia gyveno tik 50 mil. 
o šiandien 198 mil. žmonių. 
Vadinasi, beveik 4 kartu? 
daugiau. Nuo paskutiniojo 
gyventojų surašymo 1960 m 
gyventoju padaugėjo 18 mi 
lionų. Tai yra beveik tiek 
kiek Kanadoje yra iš vist 
gyventojų.

SOVIETŲ S-GOJE YRA

233 MIL. ŽMONIŲ

Yiestnik Statistiki skelbia, 
kad Sovietų Sąjungoje 196 < 
m. liepos 1 d. buvo 233.2 
mil. gyventojų Iš jų dau
giau kaip trys ketvirtadalia. 
jau gimę po spalio revoliu 
cijos.

Pagal gyventojų skaičių 
Sovietų S-ga užima trečią 
vietą pasaulyje: pirmoj vie
toj yra Kinija, antroj Indi
ja. Deja, didelę Sov. S-got 
gyventojų dali sudaro Įvai
rių pavergtų tautų žmonės.

JAU MAŽIAU NEGRŲ 

NARKOMANŲ

Federalinis biuras kovai 
su narkotikais skelbia, kad 
per paskutinius 10 metų nar
kotikus vartojančių nėgių 
skaičius sumažėjo 15%, o 
baltųjų tarpe tas procentas 
auga, nors ir ne taip smar
kiai, kaip praeitą dešimtme
ti

Seniau narkotikus varto-
Bet Borisas Dzocijevas; jusie j i negrai tuo didžiuo- 

kartą bus davosi, o dabas tai jau yrajau nebe 
d^putat^"

i»n mą 
Buvo ir ligšioli- peikiama

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban- 
senasj tiems, nepamirškite, kad ge- 
17 > 'J riausia dovana yra knyga, 

štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

„Selected Lithunian Sbort 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

„The
Linden

Herdsman and the 
Tree“ (Vinco Krė

vės), 128 psl., kaina $3.95.

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

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

"The O: deal of Assad Pa- 
sha“ (L Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

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

Vytautas the Great Grand 
įDuke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl., 

viršeliais
Miesto tvarkytojus verčia 

laužyti galvas vienas klausi-į kaina minkštais 
mas. Miestas yra pastatytas' $3, kietai* $4.
iš dalies ant nusausinto ir iš į 
dalies ant užakusio ežero, 
kurio paviršių apklojo kietu 
sluoksniu vulkano pelenai. 
Jis neturi tvirto Įžemio. ir 
dėl to daug jo pastatų grims- 
ta. Pavyzdžiui, marmurinis 
operos pastatas miesto cent
re jau nusėdo 11 pėdų Nu- • 
senka ir vanduo, ir taip nu-į 
seko miesto parke Įrengtas j

Visos šios knygos yra gra
žiai Įrištos.
'SCOSOSOSOS&OSOS’SS'

Knygos 
j aunimui

ežeras. Inžinieriai laužo 
galvas, ieškodami atsakymo, 
kur tas vanduo nuteka. Bet 
statomi mieste ir dangorai
žiai.

Tikimasi, kad Olimpiados 
metu suplaukusiems turis
tams ne tik pats šis miestas 
bet ir visa Meksika sukels 
dideli susidomėjimą ir jie 
čia paliks dideles sumas pi
nigų.

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

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

MEš K IU KAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
palaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina.............. $3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50 
ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis,
kaina ................... $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai- 
11a .. ..■.■■■•.... •••••■■. $1.8^). 

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
ūnės eilėraščiai, daug ilius- 

tracijų. 64 psl.. kaina $1.80. 
GTNTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

.$.1.
KETURKOJIS UGNIAG& 

SYS, D. B’ idokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir seneliai 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitvs. Kaina tik $2.00. 

MĖLYNT KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai- 
) 1^1 ... ..,.. 1.50.

VIENAS IŠ 5 NEGRŲ

TURI AUTOMOBILĮ

1960 metais negrai turėjo 
2 mil. 9()0 tūkstančius auto
mobilių. o dabar turi 4 mili
onus. Tuo būdu vienas iš 
jienkių negrų turi savo au
tomobili. Tiek automobilių 
neturi viso pasaulio negrai, 
esantieji už JAV ribų, kurių 
yra 250 milionų.

Ir nemanykime, kad neg
rai naudojasi tik senais ai 
prastesnio modelio automo
biliais Ne, jų tarpe didesnis 
procentas negu baltųjų turi 
brangius ištaigingus CadiMa
cus, Imperialus ar Lincol- 
nus, kurių kaina siekia net 
$10,000.

Federalinės valdžios tar
nautojų yra du su puse mili- T . ,
onų. Iš jų nėgių daugiau nei Vvttvp vottc TTnri 
300,000. tai yra daugiau nei 
12%, nors jie tesudaro tik 
10% visų gyventojų.

Dauguma jų užima žemes
nes vietas, bet yra nemažai 
einančių aukštas pareigas ir 
gerai apmokamas. Daugiau 
nei 31.000 negrų valdininkų 
metinė aiga $5.300-89.200.
:».60° negnį valdininkų algos TRYS SAKALAI Alf Vam
nuo $7,700 iki $12,000, o 
3,400 uždirba valdinėje tar
nyboje nuo $10,200 iki

buto. 15 pasakų ir padavi
mų. 186 psl., kaina.. $2.

oBBoaooaaaBBBaoaooaao——
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KONSULATO IEŠKOMI

Bufas ,Zigmas, Prano sū
nus, gimęs 1910 m., gyvenęs 
Radviliškyje, vėliau Švedi
joje. .

Deniušys. Pranas, ir jo se
suo Mickelienė, Elzbieta, ki
lę iš Birbeliškės km.. Tryš
kių vi.. Šiaulių ap. •

Girkontas. Tomas, gyve
nęs Kretingoje, vėliau tar
navęs Amerikos kariuome
nėje.

Gudaitis, Vincas, buv. 
Lietūkio Klaipėdos skyriaus 
vedėjas.

Kvedaras. Bronius, gyve
nęs Marijampojėje.

Mitkus, turėjo Lietuvoje j 
seserį Ievą Mitkutę - Kali
nauskienę, gimusią Kazlų 
Rūdoje

Mituzas, Vladas, Jono sū
nus, gimęs 1919 m. Žagarėj.

Monkevičius, Aleksas. I 
žmona Marija, vaikai Algi-Į 
mantas, Arvydas. Henrikas. 
Marija, Romualdas.

Markevičienė - Žebaraus- 
kaitė. Aleksandra, iš Bublių 
km., Kėdainių ap.

Navikonis, Antanas. Juo
zo sūnus, gimęs 1913 m. Sau- 
dogalės km., Biržų ap., din
gęs iš Kauno 1944 m.

Paškevičius, Stanislovas, 
Juozo sūnus, kilęs iš Kaire- 
nėlių km.. Grinkiškio vi., 
Kėdainių ap.

Plučas, Petras, g. 1921 m 
studijavęs mediciną Vil
niaus Universitete.

Prižgintas. Vladas, atsar
gos majoras.

Rutkauskas, Juozas. Vin
co sūnus, gimęs 1921 m. Ki- 
seliškės km.,xJėzno vi.

Strei kauskas. Petras, žmo
na Marijona, ir vaikai Anta
nas ir Monika, gyvenę North

KELEIVIS, SO. BOSTON

Buvęs kandidatas į prezidentus Barry Goldwater (kai
rėje) Pittsburghe pareiškė korespondentams, kad šen. 
Robert Kennedy (dešinėje), reikalaudamas tuoj su 
stabdyti š. Vietnamo bombardavimą, “Įkišo koją į savo 
burną“.

••i####**#******####*###*#**#**#**#****##**********#*#*#****#**********

Technika padeda vabzdžiams
Vabzdžiai, įsibrovę į re- vabalas Melolontha vėl pa- 

aktyvinius lėktuvus, per pa- sirodė aerodrome Orli, ta
rą gali atsidurti kitame Že- čiau šį kartą aerodromo ad- 
mės rutulio gale. Kad dėl ministracija savo iniciatyva 
šių vabzdžių — infekcijos apipurkštė visus lėktuvus, 
pernešėjų — pavojingos Ii- kurie turėjo skristi į JAV. A- 
gos nepaplistų po visą pa- pipurškiama buvo daug kar- 
saulį. o taip pat kad nebūtų tų, kol vabalų skaičius žy- 
sudarytos palankios sąlygos miai sumažėjo.
žemės ūkio kenkėjams per- Pasaulinė Sveikatos Ap- 
sikelti iš vienos vietos į kitą. saugos Organizacija (PSA 
reikia neatidėliojant imtis O ) rekomenduoja apipurkš- 
ypatingų priemonių.

Jeigu jūs iš anksto apmokėtu muitu siunčiate

"SIUNTINIUS į U.S.S.R.
Jums gali kilti kai kurie
KL A US1M A I :

1. Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodėl ji piitraukė tūkstančius klientų visose Jungtinėse 

Valstybėse ?
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine., pasižymi,, patarnaudama 

savo klientams?
Jūsų informacijai tokie
ATSAKYMAI:

1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai autori
zuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto apmokėtus dovanų 
siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. I er paskutiniuosius trisdešimt septynerius metus Globė 
Parcel Service, Ine., suteikė puikiausią ir labiausiai patiki
mą patarnavimą savo klientams, todėl klientų skaičius 
auga kas metai.

3. a. Globė Parcel Service, Ine., gautus klientų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvieno 
siuntinio sudėti bei leidimą siuntiny esamiem daiktam.

c. Globė Parcel Service, Ine., apdraudžia nuo bet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį jo pilnoje vertėje.

d. Globė Parcel Service. Ine., parūpina kiekvienam siunti
niui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

4. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC., autorizuota priimti 
dovnanų užsakymus sovietų gamybos daiktams, pvz.. 
automobiliai, šaldytuvai, televizijos priimtuvai, drabužiai, 
avalynė, maistas ir t.t.

Jeigu jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu, — įsitikinkite 
patys. Aplankykite arba susisiekite su bet kuriuo mūsų 
skyrium svarbesniuose JAV-biu miestuose (kurie, jūsų pa
togumui. turi dideli prekių pasirinkimą), ir jūs turėsite daug 
naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
716 Walnut Street

Philadelphia, Pa. 19106 Telephone: WA 5-3455

— Nu, pasakyk, Maiki, ant laužų. O „bedieviais“ ji
ką mudu šiandien kritikuo- laikė beveik kiekvieną mok- 
sime? slininką. Jei kas skelbė, kad

— Gal būtų ne pro šąli, žemė sukasi aplink saulę, o
tėve, nors kartą save pakri- ne saulė aplink žemę. tam. 
tikuoti. jau grėsė liepsnojantis lau-'

— Maiki. savęs niekas ne- žas.
kritikuoja. — o kur vra tavo (|ava-

— Bet reikėtų. Juk tobulo dai? ka(1 tai,j buvo? Al 
žmogaus pasauly nėra. tėve.į nemeluoji?
Galim ir mudu turėti ydų. ,

— Maiki, pas mane vis-; — Tėve. teisybės skelbė- Haven, Conn.
kas okei. Aš —1-- —*- 1
riu.

Anksčiau laivais, dabar

lėktuvais

Kaip lėtai plito žemės u- 
kio kenkėjai natūraliu būdu 
tomis dienomis, kai nebuvo 
aviacijos, rodo kokosinės 
palmės vabalėlio „ragano
sio“ istorija. Laivu triumuo-

ti lėktuvus, dar prieš įlipant 
keleiviams į lėktuvą. Pakro
vus bagažą, lėktuve pasklei
džiamas aerozolis, ir bent 
penkioms minutėms uždaro
mos visos durys, langai ir ki
tos angos. Imamasi priemo
nių. kad kartu su keleiviais 
į lėktuvą nepatektų moski
tai. Nusileidimo šasi ir kitas 
lėktuvo dalis reikia api 
purkšti penkias minutes 
prieš paleidžiant variklius.

CENTRINĖ IŠTAIGA NEW YORKE 

220 Park Avenue South, cor. 18 Street 

New York, N. Y. 10003 — TeL 212-982-8410

Jau baigiamas parduoti

se jūrininkai pervežinėjo ji
iš vienos salos į kitą. Taip! J lėktuvą, nusileidusį JAV

■'i • .u t i tu bm-n cndoo-into ii- vifoird v o r • • - - j Per kokius 44 metus jisap- teritorijoje.pirmasispasike-
jokių jdų netu-| jų bu\o sudeginta n kitaip \ eselis, Jonas, ir jo sunusj -- beve;k trečdali že- sveikatos apsaugos tar-

i r ukankinta tiek daug. kad Aleksandras ir Petras. paziavo oe\eiK trecaau ze i s K « ..

1967 METŲ „KELEIVIO4

Turi, tėve. turi ne vie-į tikro skaičiaus istorija ir ne- Zaikienė - Petrauskaitė,'
ną blogą paprotį. Rūkai 
pypkę — tai viena yda. 
Mėgsti išsigerti — tai kita 
yda. Pagaliau be reikalo ii 
kardą nešioji.

— Maiki. atsimink, kad 
aš generolas.

— Bet jeigu nori pamėg
džioti generolą, tai turėtum 
galvą pakelti aukštyn. Ge
nerolai nevaikščioja nuleis
tomis nosimis.

— Ale pasakyk, Maiki. 
kaip čia žmogus galėtum 
savo nosį užriesti, kada vi 
sas svietas eina velniop? Va 
gazietos rašo. kad Amerikos 
jėzuitai, kytriausi ir moky
čiausi iš visų kunigų, padė
jo šventas knygas į šalį, c 
pasikvietė bolševikų erštą. 
kad pasakytų jiems pamoks 
lą. Tai kaip tu rokuoji. a: 
aš galiu savo nosį pakelt' 
aukštyn, kada tokie dzivu- 
liongai darosi, ką?

— Žinau, tėve, taip pa
darė Marylando jėzuitų se
minarijos profesoriai. Ir tai 
buvo dar prieš Kalėdas, tik 
lietuvių laikraščiai iki šiol 
apie tai nerašė.

— Nu. matai, kad aš ne
meluoju.

— Bet kodėl tėvas manai, 
kad dė) to reikia nuleisti no
sį?

— Todėl, kad velnias pra
deda imti viršų. Jeigu jau 
jėzuitai kviečia bedievius 
pamokslinininkais, kurie sa
ko, kad nėra nei Dievo, nei 
dūšios, tai jau aišku, kad at
eina šėtono karalystė.

— Ne. tėve, ne šėtono ka
ralystė ateina, bet dvasiški- 
ja darosi protingesnė.

žino. Yra spėjama, kad vien Domicėlė, iš Žiežmarių 
tiktai Ispanijoje tokių švie 
tėjų žuvo apie 50,000. Aš ga- .> 
liu paminėti tik kai kurias 
aiškiai žinomas datas. Pa

ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of 
thuania
41 West 82nd Street 
New York, N.Y. 10024

Li-

Galilėjus, 
tona saulės

San Francisco teismas reikalą li
no Belli įrodymų, kodėl jis atsi
sako mokėti alimentus gražuolei 
Pat Montandon (viršuje)..........

mės rutulio. Nors savo tėvy- nybos valdininkas Jeigu jis 
nėję šis vabalėlis nėra paves-'iėktuve randa gyvų vabz 
jingas žemės ūkio kenkėjas,! džių. liepia dar kartą api 
salose. į kurias jį atvežė jū-1 purkšti lėktuvą prieš iškrau- 
rininkai, jis tapo labai pa-i napt bagažą. Vienas vienin- 
vojingu kokosiniu palmių! telis moskitas — geltonosios 
kenkėju ir kokosų plantaci- karštinės pernešėjas — gali 
joms pridaro rimtu nuosto-! vėl įvežti į JAV tos ligos vi- 
jju ‘ i rusą ir užkrėsti tuos pietinių

l valstijų moskitus, kurie dar 
Tačiau "'raganosis“ plito! išliko sveiki.

nepalyginamai lėčiau, negu j Sveikatos apsaugos tarny-
pnklausanns paprastųjų į bo? (|uomeni^ >-nemok'a-
karkvabahų semtai europ.- m0 važiavim0<. teise ,ėk
nis karkvaoalis, kuris per . 1 .. j • j-j t, r, tuvuose naudojasi didelisastuonias valandas apskrido skaičius ivajr,ausiu vabz 
visą pasauli. Ta. įvyko 1961 j džiu. Per metus nuį Miami 
m ka. daug suaugusių nusįleMusi |ėkt 
karkvabalių Melolontha bu- ruimtj 15
vo rasta lėktuvų, atvykusių bd-. a,>t,JaL . •

vyzdžiui. 1415 metais buvo 
kunigų suimtas ir ant laužo 
sudegintas Jonas Husas,
Prahos universiteto rekto
rius. Jis buvo sudegintas - 
dėl to. kad kritikavo palaidą 
dvasiškuos gyvenimą. Italų 
mokslininkas Giordano Bru
no buvo sudegintas Romoje 
1600 metų vasario 17 dieną, 
o kitas italų mokslininkas, 
matematikos {trofesorius 

kuris išrado žiū- 
istemai tyrinė-

i ir patvirtino Koperniko 
teoriją apie planetų judėji
mą aplink saulę. 1632 me-į 
tais buvo suimtas ir įmestas 
į tamsų šlapią požemį, kuri 
jis neteko regėjimo. Taip 
bažnyčia elgėsi seniau. Bet, 
šiandien ji elgiasi jau kaip 
tik priešingai, štai. šiomis! 
dienomis pats popiežius pa
sikvietė Sov. Rusijos Pod-I 
gornį, bedieviškos valsty-; 
kės galva, paklojo po jo ko
jom raudoną patiesalą, ma
loniai su juo kalbėjosi ir at
sisveikindamas dar jį apdo
vanojo. Na. jeigu popiežius; 
taip bičiuliaujasi su komu
nizmo vadais ir jeigu Mary- = 
lando jėzuitai kviečia pas:
save sovietų ambasados Wa- Pat misteiką padarė ir tie 
shingtone spaudos atstovą jėzuitai. Todėl už visus juos 
Bobrakovą. vaišina ji ir kar- aš sukalbėjau tris rožančius 
tu su visais savo klierikais' — Tai parodo, kad tėvas 

j klausosi jo kalbų, nebijoda- nežinai istorijos ir nemoki 
i mi pasaulio pabaigos, tai ko blaiviai žiūrėti į ateitį, 
čia tėvui taip bijoti? į — Maiki, aš žinau daug

— Maiki, aš tikiu, kad istorijų. O ateitis yra aiški
— Ar tai pirma ji nebu- popiežius yra neklaidingas, 'r be žiūrėjimo. Ji bus tokia,

vo protinga? ale vistiek man rodos, kad, kokia buvo praeitis.
— Ne, tėve, nebuvo. Juk kviesdamas pas save komu- — Tėvas labai klysti. Bet 

buvo laikai, kada vadina-! nistų lvderį, jis padarė mis- apie tai galėsime pasikalbė- 
mus „bedievius“ ji deginoMuiką ir gal sugriešijo. Tokį! ti kitą kartą.

KALENDORIUS
BELIKO TIK KELIOS DEŠIMTYS EGZEMLIORIŲ

į tarptautini Kennedžio var
do aerodromą New Yorke iš 
Paryžiaus aerodromo Oril, 
bagažinėse ir keleivių salo
nuose. Paaiškėjo, kad šie! Vystantis oro susisieki- 
stambūs. ne trumpesni kaip; muf lėktuvais pernešamų, 
2.5 cm., juodi naktiniai va- vabzdžių problema darosi 
balai būriais sulėkė į Oril a- vis rimtesnė. Statistika rodo. 
erodromą. patraukti ryškių kad 1964-1965 m. amerikie- 
lempu. kurios apšvietė pa- čių aerodromai priėmė 179, 
krovimo rajoną. Kraunant qq<į užsienietišku lėktuvų, 
nakties metu suaugę karkya- per metus buvo sugauta 34, 
baliai Įlėkdavo pro kiekvie- QQb žemės ūkio kenkėjų. Iš 
ną patogią skylę. Nuo ba- keleivitą buvo atimta dau- 
landžio 6 iki 25 d. Kenne-; ojau kaip 446,000 uždraustų 
džio vardo. Ankoredžio. įvežti augalų ir augalinių 
miesto (Aliaska). Bredli-j produktų. Kontrobandinę 
Field (Conn.) ir Bostono! medžiagą, kurioje slepiasi 
(Mass.) aerodromuose is yi- žemės ūkio kenkėjai, leng- 
so buvo pastebėti 38 užkrės- viausia rasti tarptautinių a- 
ti lėktuvai, kuriuose buvo ; erodromų kontroliniuose ba- 
rasta 120 vabalų. New or- gaž0 tikrinimo punktuose, 
ke pastebėjus pirmuosius Augalų apsaugos tarnybos 
vabalus, amerikiečiai krei- inspektoriai apžiūri neįvež- 
pėsi į Prancūzijos sveikatos tinus suvenyrus, kuriuos su 
apsaugos ministeriją, prasy- savįm atsiveža užsieniečiai 
darni nagaloos. Pastarosios keleiviai ir i tėvynę grižtan- 
bendradarbiai nurodė, kad tieji turistai. Iš pirmo požiū

rio kai kurie šių daiktų atro-

32 moskitu rūšys.

Vabzdžiai ir turistai

Vy:
' j mui,

vt auti lėktuvai.naktį paK
prieš jiem?' išvykstant iš Oril
aerodromo į JAV, būtų api
purkšti insekticidu.

1964 m- balandžio mėnesį

Jo turinys:

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

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

Kas yra 15-kos valstybių blokas, kurią v*4*T$*i 
NATO? * V

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?

Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?

Vietnamas faktų šviesoje-
Straipsnis Jaltai prisiminti.
Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?

Amerikos karų nuostoliai.

Kas išrado televiziją?

Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.

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

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

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centai

do nekenksmingi, tačiau iš
tikrųjų juose slypi pavojus.

”M. ir T “•
(Bus daugiau.)

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS

636 Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127

»
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JONAS JANU5KIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1941. 8. 2.

Su kelione kažkokia "nierazbiericha". Tai Hicemas 
esąs neapmokėtas, tai iš viso jokios žinios apie mūsų ke
lionę neturi, tai iš viso dievai žino kas.

1941. 8. 9.

Vakar telegrama iš New Yorko užtikrino mus, kad 
bilietų reikalas sutvarkytas, ir prašė pranešti kliūtis iš gi- \ 
minių pusės. Šiandien Hicemas atsiuntė telegramą, kad 
pasažas mums užtikrintas, ir kviečia užeiti pirmadienio 
rytą.

Ryt baigiasi mano tapatybės kortelė. Kaip aš ją at- i 
naujinsiu? Marija čia atsisakė tai padaryti. Ar turint pasa
žą konsulatas duos vizą, ar reikės dar dievai žino ko lauk
ti? Ir kiek laukti?

1941. 8. 21.
Su Amerika reikalai vis tie patys. Važiuosime, ar ne? 

Popieriai sutvarkyti. Laukiam kvotos "numerio“, o kieki 
jo lauksime, — geras dievas žino. čia viskas be permai-' 
nų: gyvename skyrium Oarry miestely. Iki rugsėjo 1 d. Į 
turime butą. o paskui reikės apsidairyti.

Šiandien lygiai metai, kai demobilizuotas iš kariuo
menės. Tada ir pradėjau daryti žygius dėl vykimo i Ame
riką. Nūn metai be kareivio milinės ir be pastovesnės vie
tos šioje kraujuotoje planetoje

1941. 8. 29.
Vakar gavome amerikietiškas vizas. Numeriai atėjo 

mano 12. Veros — 40. Dabar lieka gauti ispanų, portuga
lų tranzitines ir prancūzų išvykime vizas. Su išvykimu 
reikalai užsitęs apie 3 savaites, nes reikėjo įrodyti, kad aš 
netinku karo tarnybai. Gerai būtų, jei rugsėjo gale galė
tume išvažiuoti.

1941. 9. 8.

Belaukiant išvykimo vizos, kelionė vėl, atrodo, nusi
tęsia. Dėl išvykimo vizos kyla abejonės — kodėl jos nėra, 
ar ją duos. kiek tai laiko užims ir tt. Sako. kad žmonės 
jos laukia po 8 savaites ir tt. Portugalų vizos dar Hiceme 
nė neprašė, nes. esą, laivas nežinia kada plauks. Mes čia 
sėdime ir, keistas dalykas, belaukdami nuvargstame dau
giau, kaip nuvargstame bedirbdami. Laukimo atmosfera, 
klimatas ir gana mizernas maistas daro tai. kad aš nuolat 
jaučiu kažkokį nuovargį, visada lyg neišsimiegojęs.

1941. 9. 11.* .
Vakar Velijaševas, vienas Rap. pažįstamas, pasiuntė 

vienam savo draugui į Vichy laišką, prašydamas pagrei- Į 
tinti mano „visa de sertie“. Jei padės — gal šio mėnesio 
gale išvyksime. Gavau laišką iš kažkokio Babiliaus Marse
ly. Nori atvykti pasišnekėti dėl keliavimo Amerikon 
Tai, matyti, vienas iš Vardausko draugų.

1941. 9. 19. Į
Tebelaukiame išvažiavimo vizos. Kol kas vis be žinių.! 

ar gausime ją, ar ne. Laivas būsiąs apie spalio 15-tą. Pi
nigų nėra.

1941. 9. 27.

Rugsėjo 25 d. gavau „visa de sortie“ Lauksime laivo, 
kurs plauksiąs apie spalio 17-20 d., o kol kas nieko nepa
daryta portugalų vizos reikalu... Laukiame. Jau įpratome.

1941. 11. 5.
Laivas Colonial, kuriuo mes turime plaukti, lapkričio 

8 d. degė, bet nesudegė, o tik apdegė. Dabar dar neaišku, I 
ar jis galės plaukti aštuntą, ar turės savo kelionę kiek : 
atidėti. Mes dar neišplaukėme, o jau prasideda įvykiai iš 
tikrųjų plaukiam ar neplaukiam, kaip karo metu. Esame 
pabėgėliai, dar nesėdę į laivą.

šunenai išplaukia poryt, lapkričio 7 d. Jie jau apsi
prato su viza ir jaučia, kad ”taip reikia“.

(Galas).

KELEIVIS SO. BOSTON

Londone buvo psklidę gandai apie Anglijos karalienės 
sesers Margaretos skyrybas su savo vyru lordu Snow 
donų. Viršuje Snoudon (dešinėj) kalbasi New Yorke 
su laikraštininkais. Apačioje Margaret (dešinėj) kal
basi su aktore Elizabeth Tylor ir jos vyru Burtonu. 
Viduryje aktorius Michael Redgrave. Pasikalbėjimas 
vyko filmo "kirstuko prijaukinimas*', kuriame vaidino 
Taylor ir Burton. premjeros metu.

Teisės patarimai

A \
Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa iI
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir Lt- į 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž. mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attornev at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02x31.

menims. jei jie yra testato-1

Skaitau kiekviename ”Ke- nų bendru vaidu.

Ar skaitei 

šias knygas?
NULAUŽTA ŠAKA, tri

jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Yaragaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl.. kaina $2.

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

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

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje

riaus (Tamstos) ir tų asme- Parašė E Sūduvis, 424
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistu okupacijai, kai-

leivio“ numery Tamstos pa- 3. Jei Tamsta nori pada- 
tarimus ir atsakymus. Pra- vyti pakeitimų testamente, 
šau Tamstą patarimo ir aš. tai gali būti atliekama ”Co-

v dicil“ būdu. Labai patarčiauEsu virs iO metu amžiaus. . . ... b. i--------_ .* m tokiu pakeitimų pačiam ne- ni} eigyvenu su antra žmona. Tu- , *.* -i - i n<l 84......  ____ ........... įdaryti. Codicill“ išlaidos
paprastai yra kuk-ios, o pa- LIETUVIAIS ESAME MES 
darius naminiu būdu. gali GIMĖ- lietuvių dainynas, 
susidaryti visai kitoks rezul- D'0 dainų su gaidom dai- 

egu pageidaujama.
4. Jei Tamsta to pagei-

riu sudarus testamentą pas 
j advokatą, kuriame aš esu 
’ naskirstes savo turtą: nuro-i 
, dyta. kam ir po kiek turi bū- 
' ti išmokėta. Dabar, jei trūk-l a a>’
tu pinigu bankuose, ką Pro- , ***..'Jv:u 1 r- . i . i •. 4. dauii. gan testamente nu-, na 84.au bate Court darytų, kai testą- m___n, » ttTT ,,
mentas bus teismo rankose?' „____  T- i tosAntras reikalas — mano U.

matyti, kad rūpintis Tams- 
palaidojimo reikalais

navmui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai-

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Senato eilėraščiai, 

2.00 
S-

TO. Mariaus Katiliškio 17

| S. 'bon“ls'vra užrašyti- Pa;«'ama ŽI"o"ai> 0 kitus ”1 Ps‘- kaina..........S2.0
i mano seserų vaikams ir ma- g,kaIt? tvarkyti pavedama ŠVENTADIENIS VZ JlIEf

j Tamstos minimam asmeniui 
(executor).

Palikto turto tvarkymas,;
io paskirstymo reikalai yra Jonas Aistis, POEZIJA. 
"executoriaus“ darbas, o ne J°5e M'a siu žymaus poeto 

a,, ooh I teismo. Tie darbai atlieka- visi eilėraščiai, 420 psl., kai-
'ma būta padarvti nataisv-l 7? P^bateCourtpnezn.ro,. ««•
! m- be advokato’ Pavyi-;?,!\ tam.,t;kra procedūra.. LITUANISTIKOS DAR-
'džiui aš nenurodžiau testa-įk.ul v? !elk,a stl0”lal. ,aik'- BAI, studijų rinkinys Jų

T-i • • „ i • ‘ tis. \ įsi asmenvs. kuriems v- ton... v Uapifmn ’-Vanioitmente, kiek pinigu as paski- ... ; x , *. »• Maciūno .\aujoji
• ’ - I ra paliekama turto, bus atl- rinklia optinė mod/i-io-a anienu naiaiflojimui ir seime- P . . uohurcenune medžiaga apie

no antrosios žmonos anu- 
> kams. Ar Probate Court vis- 
! ką išskirstys pagal testa- 

’šjiyimenta? Trecias reikalas —

novelių, kaina $5.00.

Ben. Rutkūnas

UŽ AUŠRINĘ

Vai, tai linksma, tai smagu 
būryje jaunų draugų 
kelti taurę už tave, 
besisupančią padangei 
debesų baltam laive •
Tu — Aušrinė! Tu — žvaigždė 
skliauto mėly ir širdy. 
Įsipynusi klevan, 
merki šviesią aki man.
Vai. tai gera, tai smagu, 
kai šypsais tu už langų; 
šildai, kaitini, keli 
pajautas manoj širdy.
Vai. tai gera, tai smagu 
draugėje taurių draugų 
lenkti taurę už tave, 
besijuokiančią kleve!

: norėčiau pakeisti pirmą su-
' rašvta testamentą Ar gali- 
i
i

■ tinkamai painformuoti ista- Antaną Strazdą“. J. Gimbu-
Po mano mirties vi«u rei- g,kalauJam.u ,’lkl" to “Mažosios Lietuvos krikš-
lo mano mirties visu iei laiku Tan)stos mirties atve- tu formos“. R. Sealv “Vėl- 

ju Tamstos ”executor“ (tęs- n
tamento tvarkytojas) prista-

...... ... . tys testamentą teismui (pro- .^vT’oeec tt-em- kuriuo as laoai nasiti-i g . • . • . • •• z VYNUOGES Jk KAK1Ug? , z. bate), ir kai teisjnas jį (exe- CAT
eutorių) oficialiai patvirtins.; 
iis eis visas jam įstatvmu už
dėtas pareigas pagal įstaty 
mu numatv

nims n pan.

kalų tvarkytoju — administ
ratorium vi a paskirtas mano 
draugas, sąžiningas žmo-

kiu. Gerai žinau, kad mano 
žmona Įsižeis, kad ne jai 
paskirta tvarkyti laidojimo 
reikalus. Ar ji galėtų iškelti 

, byla prieš mano testamen- 
; tą? Testamente ir jai paskir- 
i ta geroka turto dalis.

Nusivylęs
' Connecticut.

rovT’soinm hjAnjou smu 
psl.. kaina .. $3.00.90- J. - i

S AI- .Tuiijos švabaitės ei
lėraščiu rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.

tyta tvarka. Žino- SIDABRINĖS KAMANOS, 
ma. Tamstos ”executor" bus; Kazio Bradūno eilėraščių 
reikalingas teisinės pagal-1, premijuota* rinkinys. 94 
bos, ir Tamsta gali jam pa- psl.. kaina $2. 
tarti, pas koki advokatą jis aitros
turės kreiptis. Tamstai mi-1 
rus.

Atsakymas

Kai žmogus sudaro testa
mentą. jis negarantuoja, 
kad, iam mirus,J^anke pasi
lik? pinigu. Kai kurios išlai
dos laikomos ’Spirmaujan- 
čiomis" (preferred). Tokios 
išlaidos vra: paskutinės li
gos išlaidos ir laidojimo iš

Jis persiskyrė 78 karius
Tai 46 metų jugoslavas Ii vadintis tikru motei-ų

Borą Micic, plaukų kirpėjas.i ekspertu. _______  ____
Jis, atvažiavęs į Austrijos Micic pia>e ne\adinti jo, 7aid0?; taip pat administra- 
sostinę Vieną atostogų ir moterų ek>p* tu,, nes niekas į išlaidos (expenses of 
pasipasakojo, kad jau gyve- negali būti moterų žinovu.
nas su 79-ja žmona Jovan- Jūs galite, girdi, tik vieną ži

noti apie nv teris, kad jūs 
nieko apie jas nežinote. Esą

ka, kurią labai mylįs, o už 
buvusias 78 žmonas, su ku
riomis persiskyręs, neduotų 
nė medinio dinaro (dinaras 
—.Jugoslavijos pinigas).

Per vienerius 1948 metus 
Micic persiskyrė su 25 žmo
nom. iš kurių 6 buvusios 
dvynukės. Jis neatsimena 
net savo žmorų vardų, bet ten. iš km 
atsimena, kad trys buvusios į dažnai skil ia :. 
Voikos. keturios — Melitos.

Nežino Micic tikrai nė 
kiek vaikų jis turi. (Jų vy
riausias jau 27 metų). Spė- 
jas, kad apie 30. Nežino, 
aišku, nė kuri žmona kuri

admiristration). Minėtos iš
laidos turi būti apmokamos 
pirmoj eilėj, ir nė vienas iš

, ~ ... . , ..tu asmenų, kuriems yra pa-
bergzdzia> < įbas suprasti ]}ekama turt0 (beneficia- 

ries) negaus savo palikimo 
tol. kol tos išlaidos nebus 
apmokėtos. .Jei neužtenka 

pini- ų” toms išlaidoms pa-

moterį.
Bet .Micic nipažino, kad

juo mergaitė gražesnė, tuo 
labiau ii bu? bloga žmona.

Nera ko stebėtis, kad Mi-. (jengtj Įafja kus parduoda-, 
cic tiek zmo> ų pakeitė. nes|mas turtas, kilnoja-’

? .kilęs, ir kiti į ma? arj,a neį nekilrojamas,:

VYRŲ KELNES -

KAIP GĖLYNAS
.1 - . ■

Jki šiol tik noterų-drabu-

j toms išlaidoms padengti. TaiP dabar vilkės American 
} Padengus ’’pirmenybę“ tu- Air Lines patarnautojos, 
j rinčias (preferred charges)
1 išlaidas, turtas bus paskirs-1

vaiką pagimdė. Bet tuo ji? žiai buvo margi, ryškių spąl- 
ir nesirūpinąs. Girdi, jie pa- Vų. Dabar madų kūrėjai siū- 
tys tikrai tai žino. ; l0 ir vyram? tokius drabu-

Paklaustas. kodėl jis tiek
daug kartų skyrėsi. Micic 
atsakė: ”Dėl to, kad mėgstu

tytas pasai Tamstos nurody
mus. Tačiau įstatymai nu
mato tam tikrą dalį našlei

PROTĖVIŲ SKONIS

”Į kepsnį būtinai reikia

žius. Jei kelnės bus išmar
gintos visokiausiais raštais, 
tai švarkas — vienos spal-

moteris“ Pasak jį, visais at-j vos, arba priešingai. Bet to- 
vejais buvo kaltos žmonos, kią naujar.vbę jie siūlo dra- 
° ne jis. bužiams tik nedarbo metu.

Korespondentas paklausė Įstaigose dar viešpataus 
jį, ką jis mano apie moteris? "rimti“ drabužiai, kaip iki 
Juk tiek žmonų pakeitęs, ga- šiol.

»w!

TAURĖ.
Santvarų 5-ii eilėraščių 
knvga, 150 puslapiu, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

KATPYNA. Sally Salmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knvga apie ką "riektą ir a- 
pvlinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl, 
kaina $2.00.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai. kaina..........$3.00.

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyza? Baro
nas, 117 psl.. kaina $5.50 

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..............$3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 

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

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K. 

Kario. 225 psl., kaina $5.

(kokia dalį — tai priklauso pridėti medaus, o saldžių 
nuo paliekamo turto dydžio.J pyragų negalima užmiršti 
nuo to. ai- yra vaikų ir tt.).| papipirinti“. Tai ne kraštu- 
Jei našlei testamente yra pa-' tinio kulinaro išmonė, o re- „ 
liekama tam tikra turto da- cepta? iš rimtos valgių ga-;V.T' ,T " j G1 •

knygos. Tiesa, auto- ?enJausn Ja’kqlis. ji daugumoje valstijų tu
ri teisę pasirinkti: jai pa
liktą sumą arba įstatymo 
numatytą dalį (statutory 
sbare).

2. U.S. Savings bonds pa
siliks juose numatytiems as-

mmimo 
rius-sudarytojas yra romė
nas Apicijus. knyga išleista 
ketvirtajame amžiuje Tai 
pats seniausias iš mus pasie
kusių valgių gaminimo va
dovėlių.

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl.. kaina .... $10. 
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

bateCourtpnezn.ro
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t Vietinės žinios
; i

Kaziuko mugėje

Kovo 12 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos di
džiojoje salėje įvyko prof. 
Stasio Šalkauskio mirties 25 
metų sukakties paminėji
mas.

Minėjimas buvo dviejų 
dalių: dr. Juozo Girniaus 
paskaitos, glaustai apibūdi
nusios velionio filosofinę 
kryptį ir jo idėjas, ir kon
certinės dalies, kurią atliko 

.. ... , . . jaunas pianistas Stasys Ras-
b.aip gali butukai jau nuo; Lyg pelenės rūbais pasirė- tonis, paskambinęs K. M.

dziusi deklamuoja Birute i Čiurlionio kurinių, vienuole 
, , ~ ... Vaičjurgvtė. Ją seka druge- Jurgita (Saulaitytė) paskai-
keleliais nuo >muigarnių n'j jokis (n mergaičių). ; tė savo poezijos ir solistė

kt-- ,-t5 -i - 1 Violeta Balčiūnienė, akom-Nijole Baskvte šoka, vaiz-i . . .’T v„, 7 , -i ponuojant muzikui J. ka-duodama veją. Aplink V R į sudainav0 g da, 
pmduliukai (vaidinovilkiu-!, užbaiota at-barškėjo rogės ir ratai, pilni kai, ir gėlės (daugiausia | eitin£k Phimnu. 

turto ir žmonių, rimto stono! paukštytes). Tai vėl snaiges

Ar yra šioj žemėj dar gy- nė. parengusi šiai dienai de- 
vas lietuvis, kurie nieko ne- klamacijų ii- šokių pynę, pa
būtų girdėjęs apie Kaziuko vadinta ”1 ikrai, pavasarį
mugę? Ne. tokio nėra! Ir| grisiu į namus“.

senų senovės visais plačiais 
vieškeliais ir siaurais laukų 

inių ir
Lydos, nuo Merkinės-Varė- 
nos. nuo Kėdainių-Utenos 
kasmet krypavo lingavo, 
girgždėjo braškėjo, tarškėjo s

J. Paiakamytė išteka

Praeito penktadienio va 
karą Gertrūdos Wilsonienės! 
namuose. Wallastone, buvo; 
suruoštas priešvestuvinis va
karėlis Joanai Pašakamy-; 
tei, kuri balandžio 22 d. iš
tekės už df. Jos. Donovano.

Joana yia vyresnioji Bar
boros ir velionio dr. J. Pa- 
šakarnio duktė Kaip a. a. 
dr. Pašakarnis. taip ir jo 
žmona su dviem gražiom ir 
talentingom dukrom yra ge
rai Bostono ir jo apylinkės 
lietuviams žinomos. Dr. Pa- 
šakamis neatsisakydavo pa
remti aukomis nei vieno kil
naus lietuviško reikalo. Kur 
tik galima, jis padėdavo ir 
savo darbu. Jo duktė Joana, 
kuri baigė Bostono Univer
sitetą ir gerai kalba lietuviš
kai, padėdavo savo tėvui O- Brazilijos futbolo žvaigždė nej>- 
fise. Jam mirus, ji pasiliko ras Jose Germano ir jo sužadė- 
ofise ir prie dr. Donovano, tinė Italijos grafaitė Giovani 
kuris perėmė jos tėvelio Agusta. Jų perkalbėti neįstengė 
praktiką, ir dabar ruošiasi nei grafaitės tėvas, nei kunigai, 
už io ištekėti. kurie parengė grafaitės pasima

Tą vakarėlį jai suruošė dr. tymą su tėvu Belgijoje. 
Donovano sejjuo. sukviesda-

t
t

ir lapai. Eglaitė ir pušaitė 
(Milda Dačytė ir Danutė 
Paliulytė). Kregždutės (vyr. 
vaidmenį šoko kregždutė 
Daiva Kleinaitė). Keli par
tizanai miškų gilumoje išve
da iš kovos lauko savo su
žeistąjį draugą

Po programos susirinku
sieji buvo pavaišinti kava su 
pyragaičiais.

Minėjimą-koncertą rengė 
Ateitininkai sendraugiai

Programai vadovavo S. 
Eiva iš Brocktono.

.. . . j Pagirtinas programos ve
šioji deklamacijų ir šokių (jejo įspėjimas nerūkyti sa

lėje, kol nepasibaigs kon
certas. šį kartą publika

ma nemažą būreli viešnių, 
kurios sunešė apsčiai dova
nų jaunajai.

Viešnioms pasikalbėjus.
apžiūrėjus dovanas ir palin- Uami. nuo reumatizmo, ranku, 
kėjus jaunajai geriausios kojų nutirpimo ir skaudėjimo 

tau vra
Tuojau siusk šį skelbimą ir 

savo vardą su antrašu, ir mes

pynė pavaizduoja Lietuvos 
partizanų išgyvenimus. Ji
sudalyta iš visos eilės net į diausmingai pakluso, 
kelių autorių patriotinių ei- „ . . , . .. . . ,
lėraščių. P. Kalvaitienė pa-! buv° !s sėkmės, visos buvo payaisin-

Baltijos ir Žalgirio tun- rengė ir pačius veikėjus (per! n0’?V orcesteno n‘ klhl vie- tos skaniais užkandžiais ir 
1 “ tovių. . kavute. Kas .norėjo, buvo ir

Dalyvis i kitokio gėrimėlio. Išsiskirs
tyta jau po 11 vai., praleidus' 
labai malonų vakarą 

M

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gau»I prgalbą. 

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau-

ir juokdarių.
— Kur gi skubi, kaimynė

li? Palūkėki ir manęs...
— Ilgas kelias, nėra lai

ko... Krūva darbo prieš akis 
O praleidus tokią progą. — 
ką gi žmonės pasakys?!

Kovo 5 d. nuo pat ryto 
visi vieškeliai užako nuo 
pėsčiu ir važiuotu. Senimas 
ir jaunimas, vyrai ir mote
rys lenkdami vieni kitus 
traukė i So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos pasto
gę
tų rengton Kaziuko mugėn.

Virš galvų ilgoj baltoj 
juostoj įrašas sveikina atvy
kėlius: ”Sveiki. atvykę mu
gėn !“

Jau iš to ūžesio, gyvo kle
gesio, žmonių judiumo ir 
linksmumo regi ir girdi, kad 
sveiki. Ir kas gi nesveikas 
mugėn važiuoja!..

Prie durų — oficialioji 
dalis: čia skautų-čių reikme
nų stalas. Kam ko reikia, 
prašom pasirinkti

Prie vartų — Kražantės 
vyresniųjų skaučių draugo
vės, gūžta, apkrauta juos
tom. knygom, gėlėm ir viso
kiom kitokiom gėiybėm. vi
lioja praeivi. O ir pačios 
Kražantės-mergelės — nors 
po stiklu dėk. Prie tokio sta
lo imi ii pasimeti: kur žiūrė
ti? Į stalą ar užustalėn?

Gudrios lapės tos Kra
žantės: nėjo užkampin. o 
prie didžiųjų vartų Įsikūrė!

Ju šešėlyje vilkiukai (dar 
mažiukai bedančiai) su me
džio drožinėliais. paveikslė
liais. gėlelėm, pūslelėm ir di
delėm pūslėm. Toliau Skau 
čių Židinio (tai lyg būtų ma 
mų ar bent artimoje ateityje 
būsimų jomis) stalas. Aišku, 
visa savo išore ir pačiu turi
niu rimtas, kaip ir dera ži
diniui. Šalia jų senieji lapi
nai su šaudymo ir vilyčių 
svaidymo tyru. židinietėm 
nepavojingi,, nes beveik visi 
jau prisišaudę širdis vilyčių

Toliau vėl eilė būdelių 
margai mirga, čia Kęstučio, 
ten Birutės, vėl Paukštyčiu 
ir Lapučių. Bet kas čia juos 
ir jas bepajėgs visus ir visas 
suminėti. Mini ratą. mini ki
tą ir vis ka nors nauja pama 
tai, pirmu ratu nepatėmytą 
nepastebėtą. O svietelio — 
kaip vandenėlio: prasiirti 
negali. Alkanieji sutūpė prie 
stalų pasisotinti, ištroškusie 
ji išsirikiavo prie baro troš
kulio numalšinti. Asketai so
tino vidurius ir galvas pasi 
žvalgymais, tarpusavio pa
šnekesiais

3 vai. 30 min. prigeso 
šviesos, pritemo salė. aprimo 
ūžesys, o scenoje prieš už
dangą atsistojo Baltijos 
tuntininkė sk. Ina Nenortie- 
nė ir prabilo, kviesdama su
rimtėti, patylėti ir pasižiū
rėti. Dar kelis žodžius tarė 
vilkiukų vadovė skautininke 
mokytoja Paulina Kalvaitie-

dvidešimt vaikučių), talki
nama studentės skautės 
Giedrės Karosaitės.

Deklamacijas ir 
pianinu palydėjo 
Giedrė Karo?aitė.

šokius
skautė

WORCESTER, MASS. 

Kaziuko mugė

atsiųsime vaistu išbandymui. 
ROYAL PRODUCTS

North Sla.. P.O. Box 9112
1 \i>w

M.

-

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

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

Taip pat galite atsikviesti j svečius 

savo gimines iš Lietuvos.
Dokumentų paruošimo ir ekskursijos reikalu kreiptis į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 West Broadway
South Boston, Mass. 0212?'

Telefonas: AN 8-8764

tzraEET:- . » .'T’ -ą,tiaa
s--------- ■ ■ ■     -------- ——r-«—■

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

.1

Dievo karalystės 
žinios

Tema:Prisikėlimas iš numirusių 
I.

BostonoKovo 19 d. Nevėžio ir Ne
ringos skautų tuntai rengia

žovo. kol atėjo laikas skirs- tradicinę Kaziuko ™«K.!PXRENGIMę kaLENDORICS 
tvtis namoliai ir laukti kitos kun įvykt Manomo paike.;

Po vaidinimo vėl visi grį 
žo mugėn ir nuotaikingai ū

muges. Į

Iras ten buvau, saldų mi-‘ 
dų gėriau, net ūsus laižiau. 
Bet kas ten darėsi toliau, pa-į 
sakysiu vėliau, o dabar - 
likite sveiki iki kitų metų!

Dziedulis

Įdomus Č. Kiliulio 
pranešimas

Kovo 10 d. Česlovas Ki-

1 vai. mugės apžiurę ji-' Kovo 26 d. So Bostono
mas, skanūs pietūs su ,Lietuvių Pil. Dr-jos III a. 
lietuviškais patiekalais: ce- j salėje Skautų akademikų 
pelinais, kuldūnais. užbai- į Velykų šokių vakaras, 
giant saldumynais ir viso-į • • •
kiomis širdelėmis. «

! Balandžio 1 d. So. Bosto- 
4 vai. iškilminga sueiga ir no Lietuvių Pil. D-jos III a.

laužas. , salėje Bostono Modernaus
Skautai dalyvauja unifor- Teatro vaidinimas.

muoti. Tuntai kviečia tėve
lius ir svečius paremti mora
liai ir materialiai mūsų lie- 

liulis So. Bostono Lietuviu tuvišk^ jaunimą — mūsų lie-
Pil. Dr-jos salėje kalbėjo a- 
pie Pietų Amerikos Lietuvių 
Ketvirtąjį kongresą. kuris 
buvo Argentinos sostinėje 
vasario 2-6 dienomis, ir Pie
tų Amerikos Lietuvių Jauni
mo Studijų Savaitę, kuri bu
vo nuo sausio 27 iki vasario 
2 dienos.

Č. Kiliulis ne tik gražiai ir 
vaizdžiai papasakojo apie 
kongresą ir studijų savaitę, i 
Argentiną ir jos lietuvius, 
bet savo pranešimą dar pa
ryškino filmu.

Pasak pranešėjo, minėta 
savaitė ir kongresas labai 
paskatino visus dar daugiau 
veikti, kad lietuvybė Pietų 
Amerikoje stiprėtų ir kad 
Lietuva greičiau būtų laisva.

Pranešėjas pasidžiaugė 
turėjęs progos susipažinti su 
P Amerikos lietuvių jauni
mu ir įį supažindinti su JAV 
jaunimo veikla. Ta pažintis 
abiem labai naudinga.

Č. Kiliulis yra jaunosios 
kartos veiklus atstovas. Jis 
gražiai vadovauja Žalgirio 
skautų tuntui. Jis sėkmingai 
atstovavo ir Jaunimo Metų! 
Bostono komitetui.

Auka Ralfui

Keleivio skaitytojas M. 
Sinkevičius iš Philadelphi-i 
jos atsiuntė $5 Lietuvos lais-' 
vinimo reikalams. Pinigai. 
perduoti Amerikos Lietuvių 
Tarybos Bostono skyriui. I

tuvišką ateitį.

Praėjusį birželi Keleivyje til
po mano ieškojimas gyvenimo 
draugės. Gavau laišką, į kurį ne
atsakiau —- jau buvau ligoninė
je. žadėjau atsakyti, šiuo pra
šau man vėl parašyti. Būsiu dė 
kingas. Atsakysiu.

Algirdas žiedas 
420 Wharton Street 
Philadelphia, Pa. 19147

KĄ TIK GAVOME

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

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

Amerikos lietuvių politika,
parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudingai

• «

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

» ♦ *

Šventasis Raštas kalba labai ; 
aiškiai apie mirusius, at karto
tinai pareikšdamas, kad mirusie 
ji yra negyvi, tikrai numirę. 
Biblija parodo, kad po mirties 

i žmogus neįžengia i dangų, ne- 
i nueina i šviestainę ir nėra vel
nių nuneštas į amžinųjų kančių 
pragarą. Joje aiškiai pasakyta, 
kad mirusieji yra "užmigę“ mir
ties miegu ir randasi kapuose. 
Kuomet Didysis Mokytojas Jė
zus Kristus kalbėjo į savo mo- 

j kytinius apie savo prietelio Ln- 
i zoriaus mirtį, vartodamas ši 1 
! prilyginimo prasmės "miegą“. į 
I jis pasak5: "Mūsų prietelis Lo-j 
I zorius miega, bet aš einu jo pa-į į 
’ žadinti iš miego“. Nesuprasda , ‘ 
i mi jo kalbos, mokvtiniai manė. Į 
i kad jis kalbėjo apie paprasta , 
i miegą. "Tuomet Jėzus jau aiš- !
1 kiai jiems pasakė: Lozorius mi-1 

So. Bosto- rė“; — Jono Ev. 11:11-1 6.
Vienas iš Įkvėptų tų šventojo!

i

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

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

N.L. dabar pradeda duoti pranešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir jeie Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA L I E T U V A 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Balandžio 9 d. 
no Lietuvių Piliečių Dr-jos
III aukšto salėje Minkų ra-, riam Dievas buvo davęs daug iš- 
dijo talentų popietė ir N. minties ir žinnumo, taip sako 
Anglijos lietuvių gražuolės aPie mirusius: "Nes gyvieji ži- 
balius.

Rašto rašytojų, Saliamonas, ku-

i I

no. kad jie mirs. mirusieji gi 
nieko daugiau nebežino ir neturi 
jokio užmokesnio. nes jų atsimi
nimas paliktas užmiršti. Ir mei 
lė. ir neapykanta, ir pavydas 
drauge žuvo. ir jie r.ebeturi da
lies šiame pasaulyje ir visame, 
kas darosi po saule. Ką tik tavo 
ranka gali padaryti, tuojau da
ryk. nes nei darbo, nei proto, nei 

j išminties, nei žinojimo nėra ka- 
• pe. į kurį tu skubiniesi“. — Pa- 
j mokslininkas 9:5.6.10.

Klaidinga nuomonė, kad žmo
gus turi nemirtingą sielą, kuri 
mirties valandoje atsiskiria nuo 
kūno ir skrenda į vieną iš trijų 
vietų, buvo šėtono, paties Velnio 
išperėta. Jėzus teisingai prami
nė jį melagiu ir galvažudžiu, ku
ris nepasiliko tiesoje ir kuriame 
nėra tiesos. Nes pačioje žmo
gaus istorijos pradžioje jie me 
lavo žmogui, sakydamas: "Judu 
visai nemirsite“. ■

Dievas gi. Sutvertoje. aiškUi. 
pasakė į pirmąjį žmogų Adomą, 
kad patsai žmogus. Dievo sutvė
rimas. buvo gyva siela, kuri į m

pjesę "Nuodėmingas Ange-‘ prasižengimo prieš dieviškąjį'
las“. Pradžia 7 vai. vak. ! tur'°: je Biblijos knygoje, aprasancio- 

! je apie žmogaus atsiradimą, mes
skaitome: 'Viešpats Dievas pa- 

Į darė iš žemės dulkiu žmogų ir
LIETUVIU IŠEIVIJA A- į ikv«Pė i nosį gyvybės kvapą,
MERIKOJE, St. MiAslKh 1 ^-as j(’ornanjasj tiesa, kreipki- 

no vaizdžiai parašyt* šio I tės žemiau nurodytu adresu; 
torto UetuviM _ Moro j
600 puslapių, kaina mink-1 šiuo adresu: L.B.S.A.. 212 E. 
ftaii vilteliais HM, Sprine Vaii-y. m.
kietais >6.00. (Bus daugiau)

• 9 SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
Balandžio 16 d. naujaja

me Sheraton viešbutyje ren
giami labdaros pietūs Matu
laičio vardo senelių namų 
statybai paremti.

* * *

Balandžio 30 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje P. Viščinio ve
damos Lietuvių Radijo Va
landos parengimas.

Gegužės 6 d. (šeštadienį) 
So. Bostono aukšt. mokyklos 
salėje (Thomas Park) Bos
tono Lietuvių Dramos Sam
būris stato Petro Vaičiūno

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

• t * 4 ‘

nariams.
SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 

dunda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Eit. 
dovvment 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—AKCTDENTALk APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekOfttenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už 41,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00'f' Pietus.

SLA- -kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiSkins apie 
Susivienijimo darbus.

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

t
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Vietines žinios
Legionierių posto banketas i Pagerbė vyriausią vadovą

Metinis Stepono Dariaus! Praėjusi sekmadienį Wor-

Dr. Juozas L. Navickas — 

e. ord. profesorius

posto legionierių banketas 
bus balandžio 23 d. 5 vai. 
popiet So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos II aukšto salėje 
Jo vadovais bus Juozas Lu- 
bipas ir Edmundas Ketvir- 

Balandzio 2 d. 3 vai. po tis. Pirmojo pasaulinio karo 
dienį. kovo 18 d., Kultūrinis pietų Tautinės S-gos namuo- veteranai bus garbės sve-

Minės dr. J. Basanavičių ( Atvelykio popietė vaikams

Primenama, kad ši šešta-

Subatvakaris (Tautinės S- 
gos namuose) yra skiltas dr 
Jono Basanavičiaus mirties 
40 metii sukakčiai paminėti.

se (484 4th St., So. Bosto
ne) ruošiama Atvelykio po
pietė vaikams.

C
ta--

COSMOS PARCELS Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvay,
So. Boston, Mass.

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

cesterio Maironio Parke bu-
vo pagerbtas v. s. A. Saulai- . Aovo J d. Bostono Kole-1 
tis. paminint jo 60 metų am- RUOS vadovybė suteikė dr 
žiaus sukaktį. Bostono Bai- Juozui
tijos ir Žalgirio tuntai pa
sveikino sukaktuvininką. į- te . .
teikdami jam gražų adresą nuolatinio dėstytojo teisėm, t ..
ir prot. L Končiaus darbo Jam taiP Pat buvo paskirta kltu» Rusijos okupuotus 
koplytėlę. ' stipendija jau įpusėtam

Vvr. s A. Saulaitis šiuo moksliniam veikalui užbaig-

EXPRESS CORP.

T . ĮVAIRIAUSIAS dovanas
Leonui Navickui ■

ekstraordinarinio (Associa-i siunčia betarpiškai 
profesoriaus laipsnį su i BOSTONO Į LIETUVĄ

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

ciai.
' Postas yra nutaręs Pirmo 

pasaulinio karo vetera- 
laikyti nariais iki gyvos 
os. atleidus juos ir nuo

nario mokesčio. Tokiu vra

J1US
Paskaitą apie šį mūsų tautos laf Uį.^ramoje — deklT' 
atgimimo patriarchą ir Aus-! J a i nari
rot redaktorių skaitys sve-j mavlmas' ba «aA dalnos‘r 
čias iš Philadelphijos dr.! ^rguoų minėjimas. Ta 
Vincas Maciūnas, lietuvių į
literatūros istorikas. Lietu
vių Enciklopedijos Lietuvos 
tomo redaktorius. Visi kvie
čiami minėjime dalyvauti.
Pradžia 7:30 vai. vak.

» proga atvyksta iš Lietuvos 
Velykų bobutė.

Prašome mamytes pa
ruošti vaikučius namie at
likti tai, kas ka mėgsta ir su-

25 asmenvs

Ruošiasi $50 banketui

Stasės Leimonienės bute 
So. Bostone Įvyko Putnamo 

t seselių rengiamos senelių
......... , prieglaudos statybai parem-

geba. \ aikučiai taip pat ga- komisijos ir kviestinių pa- 
li atsinesti \ elykoms pritai- sitarimas. Buvo aptarta pi- 

Balandžio 9 d. 5 vai. vak. kytus kostiumėlius, pav. kiš- niginio vajaus ir balandžio
Pagerbs P. Ketvirtienę

Stepono Dariaus posto salė
je (168 H St.) rengiamas 
pokylis buvusiai moterų pos
to pirmininkei Paulai Ket- 
virtienei pagerbti. Pokyliui 
vadovaus Irena Kemtienė. 

Pagerbs našlių karalienę

Sandaros Moterų Klubas 
balandžio 2 d. Sandaros sa
lėje. 124 F. St.. rengia poky
li našlių karalienei pagerb
ti. Pradžia 5 vai vak.

16 d. rengiamo Bostone She
raton Plaza banketo reika- 

Ritinėjimui vaikučiai at-’ lai. Banketo tikslas — su- 
numargytus1 telkti lėšų minėtai statybai.

į Norintieji dalyvauti minė- 
‘ tame bankete moka po $50 
nuo galvos.

kučio. gėlės ir pan.

sinesa savo 
margučius.

Vaikučiams bus vaišės

Kviečiame
kvti.

visus atsilan-

Moterų Klubų Federacijos 

Bostono Klubas

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ

metu via Lietuvių Skautų 
S-gos Tarybos Pirmijos pir
mininkas, išrinktas ateinan
tiems trims metams, ir Sk. 
Aido vyr. redaktorius.

Dviem miesto traukiniam 

susidūrus, sužeista 145
i

Kovo 7 d. rytą Charles-

ti.

Dr. Juozas L. Navickas y- 
ra gimęs Virbalyje, progim
naziją baigė Kybartuose, o 
gimnaziją — Vokietijoje.

to\vne prie City Sąuare vie 
nas traukinys užvažiavo ant \ 
kito. Abu turėjo po 4 vago
nus. kuriuose važiavo ma
žiausia 1.000, nes buvo pats 
dydysis važiavimas į darbą. 
Laimingu būdu tesužeista 
145 O jei traukiniai būtų 
nuvirtę (jie buvo 50 pėdų 
aukštyje). tai kiek tada būtų 
susižeidė ir žuvę!

Filosofiją studijavo Lou- 
vaino aukštajame filosofijos 
institute, kurį baigė 1953 m. 
Filosofijos daktaro laipsni 
gavo Fordhamo universitete 
1958 metais, parašydamas 
disertaciją ”The Morai Phi- 
losophy of Lossky“. Baigęs 
studijas, jis dvejus metus 
dėstė filosofiją Kingo kole
gijoj Willkes-Barre. 1961 
metais pradėjo darbą Bosto
no Kolegijoj docento teisė-! 
mis (Assistant professor).

1928 m. įvyko dar didės- o . . T ,
i nė nelaimė miesto traukiniui’ 1?r‘ '' ■ a'lc'a^ neia 
) ties Atlantic Avė nuėjus tar>’ sienų užsidaręs

Operavo E. Valiuhonienę | nuo bėgiu: tada buvo ^liiiinkas 1963 metais 
' jis buvo Bostono Kultūros

Klubo pirmininku, tais pat 
metais buvo išrinktas Lietu-

Elenai Valiukonienei N. 
England Medical Center li
goninėje padaryta sunki 
inkstų operacija. Linkime 

; ligonei greičiau pasveikti.

Mirė J. Jaskevičius

Kovo 10 d. mirė Fordha-; 
mo universiteto slavistikos

ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu linijoms. Ruošdamiesi Į kated’.os \edėjo piof. kun.
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose. Europoj ar tik i ^as^ev ičiaus tė\ as Juozapas 

Jaskevičius. gyvenęs Dor-aplankyti bičiuli, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmenis- . 
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tų patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką.I 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius if užsa- ii 
kyti rusiškų prekių.

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

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

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

Vedėja: Aldona Adomonis

chesterv.

Mirė Trumpickas

Hamiltone. Ont , mirė Bi-

mušti 5 keleiviai.
Kovo 7 d. lytą Bostone

siautė didžiulė audra. Pri-i . T. x ... .. , , ., ,
snigo kai kur net 11 colių, i vn! ka‘allkų Mo1?10 .Akad?- 
Rvšium su tuo mirė 9 asme- ^os ^»uj°s‘os Angluos z.- 

į dmio pirmininku. Jis bend- 
- j radarbiauja Lietuvių Enci-

Nuodėmingas Angelas klopedijoj, Drauge, Aiduose 
.... ir Lietuvių Katalikų Mokslo

gegužes . Akademijos leidiniuose, ku-
Dėl Įvairių parengimų ri dr. Juozo L. Navicko trak- 

Bostone susigrūdimo Bosto- tatą “Žmogaus esmė inten- 
no Lietuvių Dramos Sambū- cionaliniu aktų šviesoje” 
ris anksčiau pasirinktąją į (Roma. 1965) išleido atški- 
”Nuodėmingo Angelo“ pa- leidiniu.
statymo datą turėjo pakeisti.
Dabar spektaklis įvyks š.m. Filosofines studijas anglų 
gegužės 6 d. 7 vai. vak. So. kalba paskelbė šiuose moks- 
Bostono aukitesniosnios mo- liniuose žurnaluoseBoston

utės Mickūnienės. gyv. Bos-, kyklos (Thomas Park) salė- College Studies in Philoso-

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

Į P fi D i N I S 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS.

Tel. SW S-2S68

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš \Vcrces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- t

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd: Ė
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROAD\VAY
SOUTH BOSTON, MASS.

jos valdomas sritis- Čia kai- | 
bama lietuviškai, patarnau- »

• w • • • i ^dpestinzaijama greitai ir sąžiningai. Z 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- «► 
šių importuotų ir vietinei 2 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Ketvirtis & Co.
•—JEWELERS— 

Lai k rodžiai-De i mantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisome

i:
::
::

laikrodžius <, 
žiedas, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204 
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

tėvas Trumpickas.

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas 
savininkas

farpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Kpdraudžia namas ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę ir sveikatą. 
389 Broad way, So. Boston, 

'telefonas: 268-6030

phy, Darshana Internatio 
nal. International Philoso- 
phical Quarterly. Trumpą] Į 
dr. J. L. Navicko biografiją 
turi šios amerikiečių enci
klopedijos: Directory of A- 
merican Philosophers, Di- 
rectory of American Scho- 
lars (vol. IV). Who’s who 
in American Education, 
Who’s who in the East.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairiu rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadwav 

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

: Dažau ir Taisau 1
► Namus iš lauko ir viduje. 1 
X Lipdau popierius ir taisau^ 
J visną, ką pataisyti reikia. į 

Naudoju tik geriausią 4 
medžiagą. 1

: JONAS STARINSKAS J
» 220 Savin Hill Avė. 4
’ Dorchester, Mass. 4
J TeL CO 5-5854 ’

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON • FAIRLANE 
FORD TRlCKS

VISOKS REMONT AS-DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą maliną su 
nuolaida bei maliną remontuojant, kreipkitės į

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

IMS CENTRE ST.

WEST ROXBURY ' 3271000
COVENEY FORD Sales Ine.

Laisvojo pasaulio lietuvių j 
benchuomenė su pagrindu 
gali didžiuotis dr. Juozo L. 
Navicko, jauno mokslininko 
ir kultūrininko, atsiektais 
laimėjimais.

LB.J.

Išrašykite

KELEIVI

Televiziją 
k ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

ososososoaos

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
S&VO drfHlfiHITl frograma Naujoj Anglijoj 

° iš stoties WLYN, 1360 ki-
ooaoeeaosooooBeoeoooooeeee

LAISVES VARPAS

tomoooocnorimrrrrcc c oouooom

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

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 

Ipay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Tetofoaas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryta iki 8 vaL v, ttakyraa šventadienius ir seksą.
MeanaNamaaBMaaMnmoaaersMe

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance

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

Tel. 332-2645

l

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
S28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popiero- Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys narna 

Reikmenys plumberiams 
Visokia geležies daiktai

»


