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Romanai nesileidžia rusų 
vedžiojami už nosies

Rumunų delegacija apleido Maskvos sušauktą Buda* 
pešte komunistų partijų atstovų suvažiavimą.

.Maskva seniai stengiasi bus Maskvoje šių metų ga- 
vėl tapti komunistų centru, le, bet joje nedalyvaus ne- 
Ji seniai nori sušaukti ko- mažas skaičius komunistų 
munistu konferenciją, ku-; partijų, ir jį nebegalės liu-
rioje būtu pasmerkta raudo
noji Kinija, kuri nori pa
veržti iš Maskvos vadovavi
mo vadžias.

dyti nei vieningumo, nei 
draugiškumo komunistinėje 
stovykloje.

Seeond-class postage paid at Boston, Massachusetts

Bostono lietuvių delegacijos dalis Massachusetts 
toji rezoliucija. (Ji buvo išspausdinta praeitam 
Lawrence. X.. adv. A. Young, inž. A. Čaplikas.

senate vasario 14 d., kada ten buvo Įteikta priim- 
numeryje). Iš kairės i dešinę: šen. VY. X. VVall iš 
šen. J. J. Moakley (jis su šen. Pigaga įnešė rezo

liuciją). So. Boston Savings banko prez. A. Archibald, S. Santvaras, Lietuvos garbės konsulas 
adv. A. Shallna. A. Vilėniškis, už jo V. Mickūnas J. kapočius (pirm.), F. Zaleckas. kun. A. Baltru
šūnas (jis posėdyje sukalbėjo maldą ir pasakė kalbą), seimelio narys W. Bulger, P. Ausiejus. 
J. Sonda ir seimelio narys M. Flaherty.
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Baltųjų rasizmas kaltas dėl 
miestų civilinių riaušių

Tokį sprendimą padarė prezidento skirta komisija 
civilinių riaušių priežastims išaiškinti ir pasiūlyti premo* 
nėms joms išvengti.

Budapešte buvo sušauktas i kelias
kull0 tikslas;suvažiavimas, 

buvo pasiruošti minėtai kon- ambasadas 
ferencijai. Į j suvažiavo 67
partijų atstovai. Rumunijos 
komunistai buvo nutarę ten 
nedalyvauti, bet Maskva už
tikrino, kad rumunai turės 
laisvas rankas ir ten nebus 
liečiamas kinu klausimas, 
todėl jie i suvažiavimą at
vyko.

Praeitą šeštadieni ir sek
madieni buvo keli pasikėsi
nimai išsprogdinti svetimų 
valstybių Įstaigas.

Londone mesta bomba i

Egipto diktatorius Nasse
ris, viešai kalbėdamas, pri-

t » a r i i , v - t siekė išlaisvinti colis po co-JAv kanu klubą ir Isnani- ... , ., * , ,.. . . lio Izraelio užimtus plotus,

Maskva daug pažada, bet 
savo pažadų nevykdo. Taip 
buvo ir čia. Rumunai trečią 
dieną suvažiavimą apleido, 
protestuodami prieš kitų da
lyviu nenorą sustabdvti»
prieš Kiniją nukreiptus puo
limus, prieš naudojimą Sta
lino laikų metodų.

Rumunai seniai jau krato
si Maskvos globos ir daug 
ką darė prieš Maskvos norą. 
Kaip toliau vystysis tų vals
tybių santykiai, pamatysim 
Bet šis, faktas rodo. kad 
Maskva nebesugeba kitų ko
munistinių valstybių suval
dyti. Jos vis nori būti sava
rankiškesnės. Kol kas tik 
Rytu Vokietija yra paklus
ni Maskvai be jokių sąlygų 
Tą parodė ir jos atstovas 
šiame suvažiavime.

Komunistų konferencija

jos ambasadą. Olandijoj 
Ispanijos. Portugalijos 
Graikijos ambasadas, šeš
tadienį sprogdintas JAV 
konsulatas Turine. Italijoj. 
Tą pačią dieną Belgijos sos
tinėje ir Italijoj Veronos 
mieste policija sulaikė de
monstrantus. kurie ėjo Į A- 
meriKos ambasadą ir konsu
latą. Žmonių aukų nėra, ne
dideli ir medžiaginiai nuo
stoliai.

Tai JAV Vietnamo poli
tikos priešininkų darbas. 
Ispanijos, Portugalijos ir i 
Graikijos įstaigos nukentė
jo todėl, kad jos yra ”tota- 
litarinių‘‘ režimų.

Dvylika Sovietijos inte- Michigano gubernatorius 
lektualų pasiuntė laišką ko- Romney atšaukė savo kan- 
munistu suvažiavimui Buda- didatūrą j prezidentus. Da- 
peste. Jame protestuojama ( bar iš respublikonų daugiau- 
c!ėl žmogaus teisių pažeidi- šia minimi kandidatai yra 
mo Sovietijoj ir dėl mažųjų Nixon ir Rockefeller.

Žydai atsiliepė, kad jie y- tautų diskriminacijos bei ki- i Demokratų pusėj jėgas

JI nors tas ir kažinkiek lėšų 
111 ir pastangų pareikalautų.

ra pasiruošę gintis. tų laisves varžymų. bando McCarthy.

Dr. ReginaId Haukins. pirmas 
negru kandidatas į N. ('aroline 
valstijos gubernatorius. Jis lai
ko du maišelius smulkiu pinigu, 
kurie jam kitu surinkti sumo
kėti $350 registracijos mokesčio.

Vietnamo komunistai
apšaudė ligoninę

Komunistai smarkiai ap
šaudė įvairius taikinius, jų 
tarpe ir karo ligoninę Da 
Nang.

Jie puolė ir didelį Bien 
Hoa aerodromą netoli Sai
gono, užpuolė 100 vyrų sar
gybą 9 mylios nuo Saigono. 
kur žuvo 48 amerikiečiai.

500 komunistų puolė Khe 
Sanh stovyklą, bet buvo at
mušti.

Nužudė, kad nešaudė
į amerikiečius

Hue mieste rasti komunis
tu nužudyti 95 vietnamie
čiai, kurie buvo apginkluo
ti, bet atsisakė šaudyti į a- 
merikiečius. Jie turėjo ir 
duobę sau išsikasti.

Lietuvoje mirė 
prof, M, Kaveckis

Vasario 28 d. Kaune mi-

Hue mieste JAV marinams pavojus grėsė iš kiekvieno kampo, kovoti teko dėl kiekvieno jardo.

Jau praeitą kartą buvo 
rašyta, kad pernai vasarą 
prezidentas paskyrė 11 as
menų komisiją, kuriai pave
dė išaiškinti miestuose kilu
sių civilinių riaušių priežas
tis ir pasiūlyti priemones 
joms ateity išvengti. Komi
sijai vadovavo Illinois gu
bernatorius Kerner. jo pava
duotojas buvo Nevv Yorko 
majoras Lindsay. be jų. na
riai buvo šen. Harris, šen. 
Brooke, plieno unijos prez. 
Abel ir kiti. Visi, išskyrus 2, 
buvo baltieji, dauguma po
litikai. atstovaują baltųjų 
gyvenamiems rajonams.

Komisija paskelbė 78 
puslapių santrauką, o jos vi
sas pranešimas turi 1,000 
puslapių.

Mūsų pagrindinė išvada 
—mūsų kraštas žengia į dvi 
atskilas bendruomenes, vie
ną juodą, antrą baltą —at
skiras ir nelygias, — sako 
komisija. Diskriminacija ir 
segregacija perdaug išsiplė
tė mūsų gyvenime. Jos da
bar gresia kiekvieno ameri
kiečio ateičiai.

steigti daugiau mokyklų, 
kur negrai būtų paruošiami 
darbams, peržiūrėti netur
tingųjų šelpimo sistemą ir tt.

Komisija pabrėžia, kad 
tėra vienas pasirinkimas 
—visos tautos Įsipareigoji
mas, kuris reikalauja iš 
kiekvieno amerikiečio naujo 
elgesio, naujo supratimo ir, 
svarbiausia, geros valios.

Negrų dauguma (išsky
rus pačius karinguosius) ko
misijos nutarimą r iko pa
lankiai. Kongrese užkietėję 
segregacijos šalininkai jį va
dina propaganda, kili bijo, 
kad ir tas nutarimas nepa
liktų tik popieriuje ir tuo 
būdu jis tik žalos atneštų. 
Treti tikisi, kad prezidento 
jau pasiūlytieji sumanymai, 
kurie sudaro komisijos siū
lymų dalį. galės būti leng
viau įvykdyti.

Šiaip ar taip. bet komisi
ja gerai reikalą ištyrė ir vi
suomenei aiškiai parodė, ko 
galima sulaukti, jei nebus 
imtasi visomis galimomis 
priemonėmis tą žaizdą gy
dyti.

Šitas rasinio skilimo gili
nimas nėra neišvengiamas.'
Jei jis nebus sustabdytas, į Mirė Camille 
tai gresia pavojus patiems' 
demokratinės santvarkos, Huysmans
pagrindams. į ................

Belgijoje mirė 96 m. am- 
Mūsų pasirinkimas nėra j žiaus tarptautinio masto so-

akla represija ar nusileidi-į cįaijstu veikėjas Camille 
mas neteisingumui, nes Huysmans, ižvmus kovoto- 
smurtas negali sukurti ge-Į ja? Drješ komunizmą, 
resnės visuomenės. Visuo-i Velionis yra buvęs Belgi- 
menė negali ir nepakęs ! jos premjeras, švietimo mi-
pi ievai tos ir minios viespa 
tavimo.

nisteris, Antverpeno majo
ras. Nuo 1905 m. iki 1922 

| Segregacija ir skurdas ra- m. iis buvo Socialistų Inter- 
sinėse getose sukūrė tokią nacionalo sekretorius. Jau- 
griaunamąją aplinką, kuri nystėje yra buvęs mokyto- 
daugumai baltųjų amerikie-i jas. žurnalistas ir redakto-

Kongrese kalbėjo 
už mus 100 atstovu

Clevelande mirė gen. Staiga mirė Juozas 
Tallat-Kelpsa

Vasario 22 d. čia mirė 
Lietuvos ka’.iuomenės bri-

metų sukaktį, š. m. vasario • gados geneinlas Kazys Tal-
a * • i • * o*? a Tvvrriat-Re! psa. < o m. am z.20 d. ir iki vasario 21 d. JA v „ .

, , . .... , velionis, 1914 m. baigęskongrese pasakė

Minint Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 50

Stanislovaitis
Vasario 15 d. Wilkes Bar

te. Pa., staiga mirė Juozas 
Stanislovaitis. Palaidotas 

. lietuvių kapinėse Wyominatitinka 1 ichvhi^, 1914 m.
... , .... . i Kauno komercinę mokyklą,, ge. Pa. Jis i Amerika atvvkomas kalbas arba Įteike ras-, netrukus iftoio j ra5„ ka.

tiškus pareiškimus 
tos Lietuvos išlaisvinimo rei
kalu 27 senatoriai ir 94 at
stovų rūmų nariai. Pareiš
kimai tęsiami ir toliau.

s Įstojo į rusų 
paverg- rjuomenę dalyvavo Pirma

jame pasauliniame kare, 
grįžęs i Lietuvą, tuoj jsijun- 

i gė į jos kariu eiles, vėliau 
' Belgijoje baigė gen. štabo 
akademija, grįžęs ėjo įvai-

Amerikos Lietuvių Tary-' pas pareigas, pakildamas 
bos pastangomis bus išleis-; kavalerijos viršininko

prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
iš Dubysos padangės, čia 
paliko liūdinčius žmoną Ma
riją Vištartaitę-Stanislovai- 
tienę, podukrą Leonorą ir 
Lietuvoje 3 brolius ir seserį, 

j Jiems visiems reiškiame gi-
tas specialus Lietuvos nepri-, Bolševikai jį iškariuome- jja užuojautą.

rė Politechnikos instituto' klau^mybės 50 metų jubi-'nės atleido’ 1944 pas1'
inžinerines geologijos ka-. D. , ,.v .. 'belinis Congressional Re-tedros vedėjas, geologijos-’ , . . . , ,
mineralogijos mokslu dak- cor^ rinkinys,, kur bus visos 
taras prof. Mykolas Kavec- kalbos, rezoliucijos ir kiti 
kis, 79 m. amžiaus. į raštai Lietuvos reikalu.

traukė į Vakarus, nuo 1949 
m. gyveno Clevelande..

Velionis paliko žmoną ir 
sūnų, kuriems reiškiame gi
lią užuojautą.

Be kitų visuomeninių dar
bų, velionis seniau yra ra
šęs nemažai korespondenci
jų Naujienoms ir Keleiviui.

nūs. nuo 1910 m. Belgijos 
parlamento narys.

cių nežinoma.
Baltieji amerikiečiai nie 

kada nesuprato gerai, o neg-Į 
rai negali pamiršti, kad ge-! 
tai atsirado dėl baltųjų lai-i 
kysenos. Baltieji juos įkūrė, j 
juos palaiko ir jiems prita-j 
ria.

Komisijos nuomone, pra-' 
ėjusios vasaros riaušės ne
buvo kieno nors tyčia orga
nizuotos. Jos kilo spontaniš
kai. Tos riaušės dar padidi
no plyšį tarp baltųjų ir juo
dųjų. Tą skilimą betgi gali
ma pataisyti, tik reikia ne
paprastų pastangų ir lėšų.

Komisija visų pirma siūlo 
didelių pakeitimu policijos 
praktikoj, sukurti daugiau 
darbų valstijų, savivaldybių 
ir privačiose srityse (2 mil.
žmonių pei metus, o per pir- James Jonės iš Pensacola. Fla.. 
muosius bent 550,000), pa- spaudžia savo šalmą ir ginklą, 
statyti per 5 metus bent 6 kai komunistu patrankos kelia 
mil. namų, per pirmuosius Pr»Rarą prie Khe Sanh stovyk- 
metus bent 600.000. Reikia l°s.

1wRi
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Pntlapls anfral Xr. 10 1968 m. kovo C d.

Vasario 16-sios minėjimai
PHILADELPHIA. PA

Kaip mes atšventėme Nepr.

Lietuvos 50 metu sukakti

Atšventėme vasario 11 d. 
Prieš pietus buvo pamaldos 
šv. Petro ir Povilo bažny
čioje, o 3 vai. popiet Prexel 
technologijos instituto salė
je iškilmingas susirinkimas. 
Jame kalbėjo kongresmanas 
Richard š. Scbvveiker ir 
Lietuvių Fondo pirm. dr. A. 
Razma, dainavo Vilties 
choras. taurintus s; k.us s

HARTFORD. CONN.

Gražiai paminė jom Lietuvos 
nepriklausomybės sukakti

Vasario 16 d. mūsų tri
spalvė plevėsa v ant C 
r.ecticut valstijos rūmų. Va
sario Iš d. iš rvto buv.- pa
maldos lietuvių bažnyči j. 
o 3 vai. p ■ let iškilmingas 
susirinkimas T įmini? Butr.s 
Schoo! auditorija j. Xei? ta 
diena buv; šalta, bet amo
niu prisirink; p ilna didelė 
salė.

ko Žilvino grupė.
Apie mint..imą, nors ir

trumpai, r a ašė visi vieti
niai amerikiečių laikraščiai 
—Daily Xews. Phila-Inoi 
rer ir The Evening Bul.etim

KELEIVIS, SO. BOSTON

Bertram ir Bersice Podelliai. Podėli remia Johssono 
politiką ir laimėjo Brooktyne rinkimas į Ir —ęr> • į Jo 
pralaimėjęs varžovas bovo priešingas. Johasans politikai

Didis susidomėjimas „Fidelio“ 
operaJ

čia verta rrlminti. KHG
komitetas, mums rūpinosi su
kakties m.ir.ė'imu. dė'o pa
stangų. kad miesto aryba 
priimtų Sovietų Sąjungą: 
smerkiančią dėl Lietuvos; 
p avergimo rezoliuciją. Vie
tos iaikrašcia: rasė. Kad 
prieš tokią rezoliuciją pasi-. 
sakė ir balsavo neseniai 3, 
metų terminui išrinktas Da-j 
vid Coher.. Jis sakęs, su
prantąs lietuvių troškimą 
atgauti laisvę savo paverg
tam kraštui, bet tokia rezo
liucija esanti nenaudinga 
Amerikos taikos siekimams. 
Daily Xews vasario Iš d. pa
žymėjo. kad ateinančiuose 
rinkimuose Cohen gali ne
tekti lietuvių balsu.

Vis dėlto rezoliucija 16 1 
balsų dauguma buvo priim
ta.

Minėjimą n-radėk Jurgi 
Petkaičio vadovaujamas A 
do choras Amerikos ir 
tuvos himnais.

Pagrindinis
Sy. I buvo gen. k r.sulas Anice

tas Simutis, dan kalbėjo 
miesto majoras Lcce.
- eifiino estų. uxratnieciu u 
kt. atstovai.

Meninėje da'.v solistė 
Stankūnaitė ir Aid; choras 
Dadainavo
ko
duota ar
kuras vaidilutės.

M- — *■ — -ymetimas uzatese ng: 
bet buvo Įspūdingas.

Luckienė

T - -J__r-

Ii. . L. *

----- .-k.v-.
a- -

.... t > rt.

VISU MCSU PAREIGA 

JUMS PADĖTI

Kongresmanas J< h n J.
Rooney. kalbėdamas Lietu
vos neprikiausc mybės atsta
tymo 50 metu sukakties mi- 

ėjime. tari kitk šitai- į a-
sakė:

• "šiandien, kai komunisti- 
vadai be pa

liovos saitina šia sa.i už va-
Minėjimą rengiant voaFm ' 2*~ *-*

daug padirbėjo komiteto 
pirm. inž. A. Gečys, jo pa-' . r. .a........c
vaduotojai J. Stikliorius.» PpUt*M* ;75a*’ų?>a5a.u.JIIg^

; retų atkreipt dėmėsi į 
kuri pasireiškė aiškiai- kai 
diena bjauriausio nobūdži

Vard .s ir kt.

Kas kitur rašoma

Kad "Fidelio“ iki pasku- 
| tiniu valandų liko r.eparek- 
, samuota. tai .augiausia ka.- 
i ta kantata "Kovotojai", 
i Mat. "Kovotojams“ bilietus 

platinant, oublika tiek užsi
spyrusiai delsė, kad buvo 
manyta. jog Įvyks tikra tra
gedija. karu iv ir sukaktuvi
nę auksinę \ asario Šešio
liktąją Chicagoje visiškai 
sumenkinant. Dabar, kai 
"Kovotojais" viskas gerai 
baigėsi, ver.a bent paskuti
ni šūvi paleisti "Fidelio" 
garbei.. "Fidelio", kuris 'ar 
kuri?, Į Chicagos Maria 
High auditoriją ateina ko
vo 23. 24 ir 30 dienomis.

Bouilly pasakojimą apie iš
tikimą ispanų didiko žmo
ną. kuri vyra ir kitus kali
nius išplėšė iš despoto poli
tinio priešo kalėjimo. Origi- 
r.aie tas pasakojimas (ar 
poema? t vadinosi "Leono
ra. arba vedybinė meilė", o 
kai vokietis libretistas Sonn- 
ieithneris Beethovenui ją 
patiekė kaip libretą, jau 
buvo pavadinta "Fidelio".

Pradžioje opera ištęsęs Į 
tris veiksmus. Vienoje 1805 
metais pastatęs ir nesulau
kęs pasisekimo. 1806 metais 
Beethovenas ją sutiumpino 
i du aktus, o 1814 metais dar 
kana perrašė. Šiai operai

Ka vargt tebus tik trys spėk- taip pat buvo prikurta visa 
taklial. taigi, tik maždaug eilė uvertiūrų, kurių, spėja- 
keturierr.

ATKIRTIS SOVIETŲ 

VALDININKUI

Lietuvos Pajūris š. m. nr. 
4-5 aš-; , .-tad t err.ai ] . ;tes- 
tar.tiškosios Ausustar.o ko- 

k Da-

jos prijungti bolševikų 50;• — , —- — — — — * - - - i Ua t- “ tmetu įsigalėjimo minėjimą.;.. *• . •
Paskaitininku buvęs pa-P^’ bu5 k:ku

tūkstančiam žmo- ma. trečioji dabar yra at-
r.ių. reikia manyti, kad bi-; liekama.

išpirkti ir

.eč-ttos. M0uX Fa"-1 ulis .

1 statyt; ’a;kviestas ir sovietu ambasa ~3 ■ n , - - t* . tuviu Or-era — sau nuosto- conus Dobnmn. Jis pats ne- ,. - T , .. ,
atvykęs, bet atsiuntęs atnoa- “» a:vf' JaSiK::“da
sados' bendradarbi V. K' i»drąsmanoos

Kotoj. keii liberalai profeso
riai sugalvoję švęsti 450 m. 
refcrmaci'os sukakti ir orie

Kompletovą.
Šis skaitęs dvi paskaitas, 

turėjęs diskusijų popietę su, 
studentais ir "diskusijų 
priešpiečius’* su atrinktais 
kolegijos profesoriais.

Toj kolegijoj profesoriau
ja ir dr. M. Brakas. Mažo
sios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio pirmininkas. Aiš
ku. tuose priešpiečiuose bu
vo ir jis.

M. Brakas davęs 3 klau
simus. Pirmieji du buvę 
bendro pobūdžio, o tretysis

WORCESTER, MASS.

Kaip jaunimas minėjo 
Lietuvos nep- iklausomybės 

sukaktį
Vasario 25 d. Vilniaus 

Aušr ys Vartų parapijos sa
lėj jaunimas minėjo Lietu
ves nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimo 50 metų
sukakti. Daugiau nei 5«X» lietęs Lietuvą. Toliau užlei- 
asmenų atsilankė i šitą mi- džiame riet^. TJetovos Pa- 
nėjirna. Jaunimas šoko. go- jūrio" korespondentui: 
jo. dainavo
Vis

Xe man apie muziką ra- 
Chicagos Lie-Įj-yri. nebent primenant, kad 

Beethoveno negali būti blo
gos muzikos. Bet kas liečia 
libretą, tai. kai jau Laisvės 
Kovos Metais aplinkybės 
privertė statrai svetimtaučių 
opera lietuvis1-"”'. r~'~—;o 
ir tikėtis negalėjome. Xekal-

. žinios. z oremierog vaka
rai. k;v 23-rai. bilietai esą 
baigiami išparduoti.

*Tide!ie" vra geriausiojo

ro — Algirdui Braziui, Don 
Fernando Valentinui IJo- 
rentui, Rocco Jonui Vaz- 
neliui, I kalinio — Ju
liui Savrimui ir II kalinio — 
Vaclovui Moirkui. Diriguos, 
kaip ir visa eilę ligšiolinių 
operų. Aleksandra- K >čiū- 
nas. Dekoracijos Algirdo 
Kurausko.

Chicagos iierat iai. norin- 
tieii bilietus i "Fidelio" Įsi
gyti, turi kreiptis i visiėmg 
žinoma "Margini ;" krautu
vę. Kitur vyvenantieii. no
rintieji biiietu- i-ig"i paš- 

'tu. turi rašyti tokiu adresu:
Lithuanian Ooera of Chi- 

caeo. 6441 So. Kedvale Avė. 
Chicago. III. 60629.

Rašant idėti pinigini čeki, 
sau adresuotą voką ir oaaiš- 
kirimą. kiek. ku/ia: cienai. 
kokio? kainos bilietu nori
ma. Pageidaujama, kad bū
tu nurodomas pirma® ir ant
ras pasirinkimas tam atve
jui. jei labiau norimu bilietų 
nebūtų. Bilietu kainos par
teryje — po 8. 6.50 ir 5 dol.. 
o balkone — do 7.50 ir 3 
dol. Premjerai visi bilietai 
50 centu brangesni.

"Fideb’o” — tai antrasis 
sukaktucir.ic metų did.si- 
kultūrinis Chicagos ivykis. 
Po sekančiu trijų mėnesiu.
T ienos Ketvirtosios metu. 
bus trečiasis — tautiniu šo
kiu šventė. Kai n ir visus ki
tus Chicagos Lietuviu Ope
ros pastatvmus. taip ir "Fi
delio", man regis, tebus ga
lima pamatui ir išgirsti tik 
Chicagoje. nes vargu ar ku
ris kitas "lietuviškas" mies
tas išdrįs samdyti simfonini 
orkestrą, angažuoti labai 
užsiėmusi dirigentą bei so
listus ir atsilėkdinti beveik 
šimto asmenų Onero? chorą. 
Užtat ir verta visiem® ope
ros mėgėjams nas "Fidelio” 
patiems nuvažiuoti Į Cfcica- 
gą-

Alfonsas Nakas

1^-19 šimtmečio komoozito- tu kalinimas, herojiškas mo- 
Luovcig van Beetro- terš žygis (kad ir iš meilės 

siaurąja prasme — iš mei
lės savo vvruil. privedęs 
prie išlaisvinimo, prie des
poto pasmerkimo, argi suly- 
gintinas. sakvsim. su "Tra
viatos" libretu?

"Fidelio” rolės atiteko so
listam? : Marcelinos — Dai- 

didvynų vai Mongirdaitei. Leonoros.
pasivadinusios Fidelio. — 
Danai Stankaitvtei. Flores- 
tano — Stasiui Barui. Jacui- 
no — Stefanui Wicik (lie- 

-------- tuviška; dainuojančiam pui
kiam lenku tenorui). Pizza-

nau
veno vienintelė opera. Gal 
jis ooer s nebūtų ir išvis ra
šęs. jei rebūtų norėjęs palik
ti ir čia savo oėdsakus. kaiD 
palik dešimtis kitokio vi
sokio žanro nemirštamų mu
zikos kūrinių.

Lir:-t ieškojęs senųjų ir 
viduriniu amži 
gyvenimuose, bet tinkamo 
neradęs. Beethovenas paga- 

’rasi.inko prancūzoliau
. tir deklamavo. Brakas: Sekantis klausi- 

pasirodė kuo puikiau- mas yra artimesnis mano 
\ iską atliko jie vieni—’ širdžiai, nes jis paliečia ma.- 
te^-eranKą mokyklas ar! no tėvynę — Lietuvą.

Kompletov: Aš nežino
jau. kad jūs esate lietuvis.

Brakas: Dabar jūs žinote.' 
Aš klausiu, ar trijų Pabalti-: 

Ksr.iai. \ Ma-( jo valstybių inkorporavimas 
Darata iinkevi- j Sovietų Sąjungų neįvyko

s .-taip 
žio•l __b ei K

KOKIU past 
ra matęs.

"Reikia
p'.ėšišknmo sovietams ir ju 
pakalikams išeiti i tarptau
tines aikštes ir kaitinti šią 
sali nž imneria.ištiriu.- veiši- 
smns. kai nuo jų pačių ran
kų tebelaša kiauras nekaltu 
žmonių, nužudytu kankin
tų. apiplėštų ir pavergtu, be- 
teisiškai pagr>: bian.t Lietu
vos ir kitų Balti-'os valstybių 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Kaip rie apsišaukėliai "žr - 

\ew Bri-: jos gelbėtojai" ir "demo- 
krautos globėjai" brista kai-

Ar nereikėtu šitaip daryti?)(
c... *..... _ imperialistiniais
Siulau surinkti siu metu 

\ asario 16-sios proga Įvai
riu ankštų pareigūnų—vals
tybės departamento sekre
toriaus. gubernatorių. majo
ru ir kt. — paskelbtas pro
klamacijas ir kitokius pa
reiškimus ir visa tai išleisti 
atskira leidiniu. K. T.

NEW HAVEN. CONN

Vasario 16-sios minėjimas

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo atstatymo 
50 meti
tain liet 
sario 1
mis. o popiet iškilmingu su-j 

iriame

riai paminėjo va-
d. iš imto pamaldo-

C - d. r. et . ei • -

milžiniško

dahma-į itašvti istorijo

r*. S- T'S C-u M u-
ne:šdi-d«; yna;

I , .. . . . , .
, sos žmonijos a.-uvaiz ra. 

"Šis kraštas niekad r.

* i-

r C. .-
pažiro soraetir.ės agresijos 
teisėta. Ši valstjcbė neteriva- 
^O k£G a~
dytų los atminti anie Sf vie
ra Sakingo? niekšiškus

vo nėr 2| ! • asmenų.
Susirinkimą pradėjo pir

mininkas Matas Grimaiia. 
pakvietęs toliau vadovauti 
jaunuoli J. Raski.

Sugiedoki? Amerikos ir 
Lietuvos himnus, žodi tarė
majoras Paul Menaford. ku-i veiksmus prieš Baltijos vals- 
2_ls perskaitė ir savo viešai inepriva-c'Tr-e *el5" 
paskelbtą proklamaciją. -p- kad raminantieji rau- 

Pagrindinis kalbėtojas: 2""g. 
buvo kun. Bitinas.

. r
būvio siu.”

pertrauka

dar
jau jas baigę, kaip štai mo- 
kyt jas Vincas Grigas, Ma
rijona Tamošiūnaitė-Jan- 
koveski. du broliai Glodai. 
du Šerm
tulevičiūte

NUO STALINO PLAUNA 
APSKRETUSI KRAUJĄ

Xauia: išleistoje sovietų 
raudon sies armijos marša
lo Mat . e raus Zacharovo

čdūtė. Ona Milerytė. Edv.į mUitariniai ĮTirtiįbiMii ir; knygoje, pavadintoje "50 
Meilus... kur čia visus atsi- Sovietu Saiuneot sausumo nietu SSSR ginkluotoms pa-Sovietų Sąjungos saugumo 
minsi; sumetimais? (Visur mūsų

Daug padėjo kun. Justi- pabraukta. Kel. red) 
na? Steponaitis ir vargoni- ’
ninkas Vincas Burdulis. Ol- 
ga Keršyfcė ir kt.

Mano vaikaitis Dovydas 
dar tik 11 metų. bet ir jis 
dalyvavo programoje. Mat, 
ir pradžios mokyklos vaikai 
buvo Įkinkyti Į darbą.

Toks jaunimo bendravi
mas tai tekanti aušrinė. Tai 
ateities Lietuvai saulutė.

Vietos dienraštis Worces- kad tokio noro 
ter Te.egram Dailjį r.epagai- Kompletov: 
lėjc tam Įvykiai daugiau nei 
pusės puslapio. ~

. ?a, 
zvmi •jėgoms”, pastebima 

kryptis atstatyti Chruščiovo 
nuverstąjį kruvinąjį Stali
ną. ji pavaizduojant "nea
bejotinai dideliu militariniu 
genijum".

Maršalas pasakoja, kaip
______ Stalinas sumaniai dalyvavęs

laiku buvote aunas vaikas, raudonųjų paro pajėgų kū-t 
Tačiau aš pats gyvenau tuo rime ciMunio Karo metu. bet j
laiku Lietuvoje ir esu jūsų

Kompletov: Ne,
tis buvo trijų Pabaltijo vals
tybių noras būti inkorporuo-

• Brakas: Iš jūsų biografi- 
* . jos aš matau, kad jūs tuo

teigimo priešingumo liudi
ninkas — lietuvių tauta nie-

OOO (tyli i.
Brakas; Dar daugiau.

nemini ne: Stalino suruoštų-■ 
jų 1937-38 metais "teismų”. !
nei Ukrainos milionų žmo-Į 
nių badu ir teroru išnaikini-1 
mo. nei kitų jo suorganizuo- ’ 
tu masiniu žmonių skerdv-

raipsms Kaip jūsų na eiškimas deri- nnb Aiiku-:en nei žodžio a
* pie Stalino sėbravimąsi su

Hitleriu draskant Pabalti-
paĮvaurr.tas tunus progra-t na~ faktu, kad Lietuvo- 
:ą atliekančio jaunimo nuo-1 ję nuo 1944 raetų vyko po- *

,<1.......į.o -tra
nai =umažintv

trauKOi 
Jums 

garbė 1
jaunime, didelė

J. Krasinskas

grindžio karas prieš okupa 
ei ją ir jos režimą.

Kompletov: Tai nebuvo 
pogrindžio karas, o vokiečių

vietos mūsų pasiniaurėjima ku \ ASARIO 16 LONDONE sukiršinta gaujų veikla.
kleb. kun. Gauranskas jau?-; visada iautėme plėšikiškiem Londono Lietuvių Namuo- , Brakas: Ve kiečiai čia nie- 
mingu žodžiu kreipėsi Į su-: Komunistu veiksmam. Lig. ra rrasaino 16 d. surengtame, bendro rra;inžjo. J.e jau 
surinkusius, prašydamas’do?ri. jūsų giminėsir draugai— -vi- iškilmingame vakare daly-! seniai buvo nugalėti ir sū
riai aukoti laisvinimo reika- sa lietuvių tauta ir kito? Bai- vavo Lietuvos atstovas Lon-i mušu. Ar tai buvo pogrin- 

s tautos neišsilaisvins iš . dor.e V. Baiickas. Latvijos; džio karas ar gaujos, tai 
ietinic viešpatavimo, kol atstovas Ozolins, Estijos pari ginčytinas klausimas. Bet 

kontmliuoramo? siuntinys Toma. Socialistų; buvo tok i r masto^kariavi

lams. J tijos
Per pertrauką Įvykdžius 1 sovie 

rinkliavą (surinkta S80*'1 
kurie bus pasiųsti Alto cent
rui). sekė meninė dalis, ku
rią atliko Jono Beinoriaus 
vedamas choras, o skautai 
ir šeštadieninės mokyklos 
mokiniai pašoko kelis tauti
niu? šokius.

Po minėjimą pirm. M 
Grimaiia 
lahrvius 
’arpo klubą.

J jo valstybes. Lenkiją ir kt. 
Taip pat nutylima, kaip šis 
"genialusis” raudonosios ar
mijos kūrėja? išžudė žymią 
dali geriausios karininkijos, 
pradedant maršalu Tucha- 
čevskiu. Tose karininkų 
skerdynėse buvo nužudyti iri 
du lietuviai, aukštai iškilę’ 
raudonosios armijos eilėse. 
—Ubarevičius ir Putna.

Maskvo? ___ ,
marionetės ir pastumdėliai Internacionalo gen. sekreto- mas. kad ju^j Sus! o vai. 
nebus pakeisti laisvai žm^irius Albert Carthy. žurnalo Kruglovai ir Serovai turėjo

J

•eign Affairs Circle sek- būti iššaukiami j kovos are-; tuvos. bet pirmininkavęsmu snnktais vadais ir KOI nedavė

likti, tol kiekvieno amerikie- turiu kolonija, 
čio atsakomybė vra daryti Lietuvos Nepriklausomy-

_______ visus programos : riską. kad suverenumas bū- bes Dienos sukaktuviniai
dalyvius pakvietė vaišių į j tų grąžintas mūsų draugam, minėjimai buvo ir visose ki- 
Varno klubą. kurie to taip godžiai siekia tora Anglijo? lietuvių kolo-

Pr. N. ! ir kurie to verti". ‘ nijose. __

Kompletov: ??? ftyli)4<
Brakas toliau norėjo ji 

paklausti, i-mdėl rusai "Kali
ningrado oblast“ prijungė 
prie SFSR užuot prie Lie-

profesorius Brakui 
žodžio. i

M. Brakas rūpinasi, kad 
šiais metais kolegija pa
kviestų A. Landsbergį skai
tyti apie Rytų Europos lite
ratūros dramą kur nušvies
tų plunksnos žmonių padė
ti bolševikų valdomoj srity.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams

Amerikos Lietuvių Socialdemokratu Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingu 
knygų. Ji*, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė 

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSE*

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas. 416 psl. Čia Įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kaina bm $5J0, dabar....................... $2.00.

H tomas, 480 psl.
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina kovo $6.00. dabar ...................... $2.00.

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

Kaina bavo $6.00. dabar ....................... $24)0.

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

Kaina bavo $6.00. dabar ....................... $2.00.
TERORO IR VERGUOS IMPERIJA SO- 

VIETŲ RUSIJA parašė Kipras Bielinis. 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero 
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kama bavo $2£0. dabar ............. 75 rentai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centu.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųst! 

paštu, tai pridedama po 30 centu už kiekviena. 
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS! 

šito? knygos gaunamos Keleivio administrasi joj
696 Broodvray, So. Boston, Mas*. 02127

r
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KAS MIŠKO NKVBDDA 

TO NIEKAS NSFBIK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASK 

TAS DUONOS NKPRASO.

DETROITO NAUJIENOS

Iškilmingai paminėta auditorijoje. Susirinko geri
nepriklausomybės sukakti. 500 žmonių erdvią salę be- i veik pripildydami. Mineji-; 

Auksinė Vasario šešiolik- mui vadovavo Dloco v-bos! 
toji, kad ir darbo diena, De-į pirmininkas R. Valatka. In-j 
troite jau buvo apčiuopia- vokacinę malda kalbėjo i
mai pastebėta. Ta dieną mu
sų skautukai prie miesto ro

kun. Mykolas Kundrotas. 
JAV himną, Pranui Zaran-

tušės ryte iškėlė Lietuvos kai (solistui) pradėjus, gie- 
trispalvę, o saulei slepiantis
už horizonto — iškilmingai 
nuleido. Kadangi jau dau
giau kaip šipitas dienų dėl 
streiko neišeina Detroito 
dienraščiai, tai radijo ir TV 
žinios yra padažnintos bei 
padidintos. Teko girdėti (iš 
kitų, amerikiečių, lūpų), 
kad apie Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį kaiku- 
rios radijo stotys prisiminė.

Labiausiai Vasario šešio
liktąją pajutome vakare. A- 
pie pusvalandi, tarp 4:30 ir 
5 vai., lietuvišką muziką 
grojo bei komentarus apie 
Lietuvą skelbė CBE radijo 
stotis Windsore. Kanadoje. 
Windsoras gi —- pats arti
miausias Detroito "priemies
tis“, atskirtas tik keturių 
Nemunų platumo Detroito 
upės. Ištisą valandą angliš
kai kalbantiems Detroite 
kalbėjo WQRS-FM radijo 
stotis nuo 7 iki 8 vai. vakaro. 
Programą savo namuose bu
vo paruošę Jonas Kriščiūnas 
su sūnum Ričardu, 18-mečiu 
jaunuoliu, kuris pabuvo pra
nešėju. Transliavo iš mag
netofono juostos (teipo). 
Muzika buvo parinkta pati 
geriausia, o ir komentarų 
dauguma labai taikli, infor
macinė. Niekada Amerikos 
Lietuvių Balso Radijo klubo 
transliacijų vadovai nebuvo 
paruošę tokios geros progra* 
mos savo keliolikos metų 
karjeroje, kaip pastaroji.

Pagaliau šešioliktosios 
vakarą baigėme Telefono 
valandos televizijoje bežiū
rėdami, kur buvo pade
monstruota "Gražinos“ ope
ros repeticija Jaunimo Cent-

ST. PETERSBURG, FLA.

Vitas puslapis lietuviams

St. Petersburg Indepen- 
dent laikraštis vasario 17

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji,

Keleivį gauname ir šie-
laidoje paskyrė visą puslapį' kabai ačiū

dojo visa publika. Garbės I 
prezidiume buvo mūsų pa-j 
grindiniu organizacijų bei i 
JAV valdžios atstovai.

Pagrindinę apie 45 minu-! 
čiu kalba pasakė prel. Jo-: 
nas Balkūnas. Jis pabrėžė! 
savo loialumą Altui, ragin
damas Altui aukoti ir jį mo- japonų laivas buvo nugrimzdęs į Panamos kanalo dugną ir kuriam laikui sustabdė ten visą
raliai remti. Jis siūlė ruoštis laivu judėjimą tuo kanalu, per kuri vyksta ir di- deli karo reikmenų transportai j Vietnamą.
ilgam lietuvybės išlaikymui —---------- , _ —-----
šiame krašte ir užtat visaip i 
remti Lietuviu Bendruome-' 
ne, išlikimo (kultūrinio) di-) 
džiausią skatintoja. Ragino 
remti ir Vliką. kaip mūsų 
politinį veiksnį dobaliniu, 
mastu. Reiškė vilti dėl so-i 
vietų subyrėjimo, kadangi.! 
esą, gyvename antikolonia-i

MASSACKUSETTS VALSTIJOJE
LAWRENCE, MASS.

Vasario 16-sios šventė

Amerikos Lietuviu Tary-

kalbėtojas šv. Pranciškaus 
para o. klebonas kun. Petras 
Šakalis.

Meninę programą atliko
lizmo laikus. Siūlė būti vie- bos skyriaus vasario 18 d.i dainininkė Grendienė ku-

lietuvių reikalams.
Europos žemėlapy paro

dyta. kame yra Lietuva. 
Duota pakankamai enciklo
pedinių duomenų, kurie, 
kaip redakcija pažymi, gau- 

i ti iš Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Nevv 

; Yorke, kuris suorganizuotas 
• Lietuvą valdant naciams.
! Marianne Kelsey parašė 
i ilgą straipsni. Jame taip pat

Nuliūdome, kai sužinojo
me apie staigia mūsų gerojo 
tėvo Balfo reikalų vedėjo 
kun. L. Jankaus mirtį. Jis 
buvo labai geras žmogus ne 
vien tik dėl to. kad per eilę 
metų siuntė mums Balfo su
telkto maisto, drabužių ir pi
nigų, bet kad su juo buvo 
galima ir paprastam žmogui 
susikalbėti. Jis kartais pa
klausdavo, ko tiūksta, o kai

i apstu informącijos apie Lie- susb'gdavom ir atsidurda- 
ituvą. O tos informacijos ji vom ligoninėje. Raudavom 
gavusi iš Kamiu ir daugiau- nuoširdžiausių raminančių
šia iš dr. Domo Jasaičio. 2 ... „

Velionio giminėms, Balfo

BILLER1CA, MASS. 

Mirė J. Bertulis

Vasario 11d. mirė 80-sius 
eidamas senas Ke-

Straipsnis papuoštas net 6 
nuotraukom (Karniai šoka 
suktini, lietuviška lėlė, lietu
vių klubo nariu grupė —dr. 
D. Jasaitis. J. Povilaitis, V. 
Jomantienė ir J. Ambrozai- 
tienė— ir 3 dr. Jasaičio nuo-!

centro valdybai reiškiame 
gilią užuojautą dėl kun. L. 
Jankaus mirties.

Marijona ir Jonas 
Karpančiai,

V. Vokietijos prieglaudos 
seneliai

metus ______ _____  __ ,
leivio skaitytojas Jonas Ber- traukos, 
tūlis.

Velionis į Ameriką atvy
ko dar prieš pirmąjį pasau-vi salėie nai Pianinu pritarė Jonas , . .. .renetas I ietuvos nenriklau-1 Narkus. Jau minėtas moterų lįni karą iš Eržvilko vals- somybės atstatvmo pasksl-ichoras sudainavo 10 dainų.) ftam Poeaiėų jutimo, pirma 

litika Vietname ir preziden- binto 50 metu sukakties mi-’ . Priimtos rezoliucijos pa-
to Johnsono pastangas muš-i nėjimas getai pasisekė. Jam siųstos prezidentui Johnso- . .J* - ą
ti komunizmą. Jam buvo ke-i vadovavo miesto mokyklų; nui n‘ kitiems. momis evvenančnm 1

John A. Minėjime dalyvavo —1 mom18’ gyvenančius

ninviems, atsargiai bend 
rauti su tauta, sekti JAV po
litikų ėiimus, remti JAV po-

Vckiečiu Herman

komunizmą, 
liolika kartu kalbos vidury) komiteto narvs

150 asmenų.
Po minėjimo Alto atsto-

tri ūksmingai plota. ; Stundza.
Iš amerikiečiu valdžios: Jono Naikaus vadovauja-

pusės kalbėjo JAV senato) mam moterų chorai sugie- vės surengė vaišes, kuriose 
rius Philip A. Hart. Jis, de-;dojus Amerikos ir Iietuvos dalyvavo apie 80 žmonių 
ja. nieko optimistiško nepa-) himnus, idomias kalbas pa-'
sakė. o tik pasidžiaugė, kad: sakė majoras Daniel P. Ki- 
iš Lietuvos nelaimių JAVjlev, Mass. šen. William X. 
laimėio milioną geriausių į Wall, eubernatoi iaus pata- 
piliečiu. dau? davusiu Ame-) rėjas Thomas Lane, kun.
rikos kultūrai, mokslui, me- Jonas Bernatonis, tautinės
nui, literatūrai etc. Jis sakė. 
kad šiuo metu Lietuva nebė
ra Sovietu - Vokietijos sferų 
kryžkelėje, kad atominio 
amžiaus sovietų varžovas i 
bėra tik JAV. tad. esą, gal 
todėl ir varžtai lietuvių tau
tai kiek atleisti, ir kalba bei 
papročiai nustoti naikinti. 

Be šių. trumpai kalbėjo

parapijos kleb. kun. Julius 
Gaspariūnas ir. pagrindinis

tų studentų. Vadovas ir cho
reografas — Liudas Sagvs, 
o jo pavaduotoja — Livija j 
Kasperavičiūtė. Septynių Į

re. šitą programą. be abejo, Michigano srimciic atstovai ‘nsturmentų orkestrai vadm 
---------- , Anthony U(;ata kartu , vauja Jonas Pazemis.turėjo progą matyti 

JAV ir Kanados tautiečiai. 
Vasario 17-ją nepriklau

skaitės ir gubernatoriaus 
proklamaciją, ir Detroito

Grandinėlė nesismulkina 
su šokių pertrauka, bet kai

sei-
_________ Kali-

Per j fomijoj. Jiems reiškiu gilią 
užuojautą. L. Paulauskas

Čia kalbėjo L. Bendruome
nės atstovas Jonas Narkus, 
dalyviams buvo išdalintas 
"Pasaulio Lietuvis“.

worcester, mass.
Lietuviai prisimena laisvės 
ir pasididžiavimo dienas

Apie tai The Evening Ga- 
zette (Worcesterio) tokia

Aukų surinkta $100, va- J antrašte 3 skiltis užimančia- 
karienė davė $50 pelno, to-| me straipsny rašo Raymond 
dėl Alto centrai pasiųsta vi-j p. Girard. Jam žinių suteikė
so labo $150.

M. Stonie

ERADFORD, MASS.

Mirė Stasys Paplauskas

Vasario 13 d. čia mirė 
Stasys Paplauskas, sulaukęs

Petras Cyvas, iš Anglijos į 
Amerika atvykęs 1957 m., 
dabar dirbąs staklių dirbtu
vėje mechaniku, dažnai tar
nybos reikalais siunčiamas 
į tolimus kraštus.

LOWELL, MASS. 

Mirė V. Šumskas

**#**#*****#*###*#*#*#*#*******#«*******«««**#«****#*#«»****##*«#*##**

MIAMI LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 

KLUBAS

3655 N.W. 34th Street, tel. NE 5-4331

Gražios patalpos. Turtingas baras. Geriausia vieta 
saulėj pasikaitinus ir pasimaudžius vandenvne atsivė
sinti, maloniai praleisti laiką, su iš visų šalių suvažia
vusiais tautiečiais susitikti.

79 metu amžiaus. Velionis! Ugai sirgęs vasario 10 d 
buvo gimęs 1889 metais! mirė senas Keleivio skaity 
Luokėj miestely, Žemaitijoj. tojas Vladas Šumskas, kilęs

somybės sukaktį minėjo Li- burmistro atstovė ponia Ma- Padeda. tai pynę gali tęsti* Amerikon atvyko 1909 me- jš Paltininkų kaimo, Žąslių
thuanian Melodies translia- ’ gay pat burmistro visa valanda- Detroite, tie- 
cijų metu Rapolas Valatka, i proklamaciją perskaityda- ’?• ’oki’i P'ograma skėlė pu
čia jau pasikviesdamas kele- ma Visl- trvs minėti amerj. siau. įterpdami gitanstą-dai- 
tai žodžių įrpagnndmj bū- kieflai baigdami po keletą! ">1’™k» Ą!« Rėkl! g’etinĮ 
simų iškilmių kalbėtoją pre- godžių pasakė lietuviškai.
latą Joną Balkūną. į Jie buvo apdovanoti knygo-

Vasano 18-ji, sekmadie- mjg
nis, buvo ta diena, kada vi-; Meninėie dalvie pasirodė 
si gyvieji Detroito lietuviai vjen įaunimas. pianinu vir- 
b^fci protestui, liūdesiui . tuoziškai paskambino Bar
bei džiaugsmui išreikšti. bora ūsaitė, smuiku taiogii fū buvus! atlikta scenoje 

Diena prasidėjo pamal- ikiai naffroio Lenove MiJ keičiant sviesas publikai gė
domis visose trijose katali- chaeb-Mikulionvtė o Gali- nau matant šokėjus. Dabar 
kų bažnyčiose: sv. Antano, nog Gobienės vedama tauti- 
sv. Petro ir Dieviškosios Ap- niu joki,j minė "šilainė“ 
vaizdos. šv. Antano bazny-l pašoko du šokius, 
čion buvo suriestos visos de-; Altui rinktos aukos davė 
vynios organizacijų vėliavos neblogus rezultatus: publi- 
irvien uniformuoto, organi- ka čia Mk)nio 2.758 dele
guoto jaunimo dalyvavo a- rius nežiOrinL kad vilkui 
pie 150. Vėliavas taipgi ne- aukos šiemet vra renkamos 
se savanoriai-kureiai, sau-; atskirai ,, jau 1000 doleriu 
liai, jurų saunai. Kun. K.: prej Ra1kūnui iteikė tam 
Simaitis pasakė patnotiską tikras vijkui-LB lėšom telk- 
pamokslą, o po pamaldų vos ti komitetas.
telpanti minia sugiedojo;

tais ir apsigyveno Haverhil- parapijos, į Ameriką atvy
ko mieste, kur gyveno iki kęs 1909 metais, 
šiol ir dirbo Continental Velionis paliko liūdinčias

, .................................Ca” Co. dirbtuvėje. (Brad- žmoną Rozalija ir dukteri
detroitiški), dainavusį pen-) ford ir Haverhill yra beveiki Pranę K. Bilinskienę ir Lie- 
kia? dainele^. šokėjų pasi-i viena vietovė). Dabar S. J tuvoj 3 ses°ris, kurioms reiš- 
sekimas buvo nepaprastas. Į Paplauskas jau buvo išėjęs! kiame užuojauta 
Publika ploio ir plojo, kur' į pensiją. 1
tik progą gavusi. Būtų buvę * Velionis paliko liūdinčią 
dar geriau, jei programa bū- žmoną Stasę (Bračaitę), ku-

ATMUNTĖ PAMINĖTI

ri atvyko Amerikon tais pa-J PEILIO AŠMENYS, 3-jų 
čiais metais, kaip ir jis; jie-l veiksmų drama, parašė Jur-

tautos himną. Dievo Apv. 
bažnyčioje pamaldas laikė 
prel. J. Balkūnas. ir ten tuo 
metu buvo pirmosios lietu-

Labai gražiai ioko 
"Grandinėlė“

gi — šoko salė<? vidurv, pub
likai prie stalų pasieniais 
sėdint. Tokia, mat, mada iš
ėjusi, kad tik į balius begali
ma publiką suvadinti.

Grandinėlės koncertas__
buvo graikų šv. Elenos ir 
Konstantino salė je. Nors pa
talpos labai erdvios, bet sve
čius vos talpino. Prie stalų 
buvo apie 300 žmonių, o ša
lutinėje patalpoje buvo su
simetę gal šimtas vietinio 
jaunimo. Kai po programos 

1 Clevelando iaunimas su det-

du susituokė jau šioje šaly-J P8^, djus^.ra*
• i vo Paulius Jurkus, išleido

Abudu Paplauskai buvo
nuolatiniai Keleivio skaity- , .y-
tojai ir rėmėjai ir abudu di- >a'ko-

lietuviu visuomenės tarpm zaĮzdas ,r skaudulrae 
gyvenimu: jis priklausė Ha- 187
verhillio Lietuvių Gedimino! vri tu -i
vi„k,,; k™ TAUTOS KELIU, dail.Klubin, o r buvo dažna kūriniu 50

® ų| nuotraukų (Nuo-
P e* i u , . Įtraukas darė Vytautas Ma-

Stasys Paplauskas palai- žeHs) sU vlado Mingė1os j. 
įtetuvm Kapinėse.! ygdu, prof. Jokūbo Stuko

Bradforde, kut jau ilsisi Į g^ipamu ir paties J. Juo-

roitiškiu susiliejo, tai užka- 
Vasario 10 d., per anks-J riavo jie visą šokių aikštę, 

ten pasilikdami net muzikai 
nutilus, dainuodami lietuviš
kas dainas bei žaisdami ra-

viškos mišios (Ta bažnyčia tyvą ateitininkų Užgavėnių 
yra lankoma daugiausia ke- balių, programą atliko tau- 
lintos kartos lietuvių, kurie j tiftių šokių ansamblis Gran- 
silpnai .prosenelių kalbą be- i dinėlė. Tai yra nepaprastai telius. Džiugu vyresniesiem 
moka). Į graži, jauna, apie 60 šokė- buvo stebėti tiek gausaus sa-

Pagrindinės iškilmės bu-Į jų grupė, sudaryta iš vyr. vojaunime. 
vo Mercy Callege, McAuley vid. mokyklų bei universite-' Alfonsas Nakas

daug Haverhillio ir Brad 
fordo lietuviu. Šermenyse 
dalyvavo visi Paplausku gi
minės ir dau? draugų. Buvo 
apie 20 gražių vainikų.

Likusiai našlei Stasei Pa
plauskienei šią liūdną va
landą reiškiame gilią užuo
jauta.

M. ir M.

džio žodžiu (lietuviu ir ang
lų kalbomis), išleido auto
riaus dukterys Violeta Kim 
berly-Juodytė ir Loreta Juo
dytė, kaina $7.00

Knyga tinka įvairiom 
progom dovanoti. Ji gauna 
ma iš paties autoriaus: Jur
gis Juodis. 183 Hemlock St. 
Brooklyn, N.Y. 11208.

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine.
pritraukia tnkstančins nanją

klientą, kurie siunčiaDOVANOS į LIETUVĄ
IR KITAS U.S.S.R. DALIS

1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 
siuntinius į persiuntimo įstaigas.

2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir 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 Vnešposyltorg’o

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 Parodų Salę New Yorke!

Siuskite 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 i prie jo prisijungusias firmas:
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

45 West 45 St., New York, N. Y. 10036
Tel.: 212 CI 5-7905 

arba į bet kurį ju skyrių.
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel: 212—581-6590 

212-581-7729
arba į bet kurį jų skvrių.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

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



Puslapis ketvirtas

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Mirė vienas budelių

Mirė vienas Lietuvos bu
delių vadovų. Aleksandras 
Gusevas. čekistų pulkinin
kas. čekistas nuo 1920 me
tų. Lietuvon atsiųstas 1944 
metais ir. kaip tvirtina "gru- j 
pė draugų" vasario 13 d.,

Sugriovė 1829 namus, 
o pastatė 685

Ksaveras Kairys kaimo 
statybininkų pasitarime pa- 
sakytoj kalboj papasakojo 
apie Lietuvos vienkiemius:

— Y pač bloga gyvenamų
jų namų būklė. Iš viso res
publikoje yra apie 200 tūks-' laikrašty Sovietskaja Litrą, 
tančių vienkiemių. Beveik į "aktyviai dalyvavo ginkluo- 
visi vienkiemiuose esantieji! tų nacionalistinio pogrin- 
gyvenamieji namai yra me-j džio gaujų likvidavime", 
diniai, statyti daugiau kaip Kaip ir daugybė kitu to- 
prieš 50 metų.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vakarų Berlynu burmistras klaus Sehuetz kalba 150, 
000 berlyniečių demonstracijoje. Jis pareiškė, kad mes 
neleidime niekam spiaudyti čia ant Amerikos bato. ši
ta demonstracija buvo lyg atsakymas anksčiau buvu
siai prieš Ameriką nukreiptai demonstracijai, kurioje 
dalyvavo apie 10.000 asmenų.

Nr. 10. 1908 m. kovo 6 d.

Bet grižkim prie paties 
reikalo:

Prie Valkininkų nėra nei 
Čiži-o-nių„ nei Čiž-ū-nų kai-: 
mo, o yra čiži-ū-nų kaimas, i 
Taigi po ž eina iū. Nėra ir 
Užperkasio, o yra tik Užu-' 

j perkasiu kaimas.
Jeigu mes "pakenčiam“ 

savo kalboje ir raštuose "ne
pataisytus“ Užubalius (Tar
miškai — Ažubalius). Užu- 
girius ir net Užuperkasiui 
nelabai tolimą Užuguosti 
(482 psl.) (Tarmiškai — 
Užuguosci), tai koks buvo 
reikalas Užuperkasiui nu
kniaukti antraii u? O gal tik 
vertimas iš sulenkinto ”Za- 
przekopy". Šiaip ar taip, 
jam reikėtų ir Mūsų Lietu
voje grąžinti tikrąjį vardą 
Užuperkasis.

"N-e-niškių kaimo lietu
vių mokykla lenkų laikais“ 
(468 psl.). Tokio kaimo nė
ra. bet yra N-a-niškių kai
mas. su Mištūnais vienos se
niūnijos. ir abiejų viena tar 
mė. Daržininkai su Kuršiais 
jau kitos seniūnijos, ir skir
tingos tarmės. Čebatoriai, 
Jakėnai (nesumaišyti su Jo- 
kėnais) ir Krūminiai — vėl

Velykines nuolaidos
10%
visiems

automobiliams
UŽSAKYTIEMS D O Y A N O T I GIMINĖMS 

GYVENANTIEMS
LIETUVOJE IR KITOSE U.S.S.R. DALYSE

Nuolaida veikia ild 1968 balandžio 28 d.
PRAŠOME UŽSAKYTI TUOJAU PER BET 
KURIAS MŪSŲ A F F I L I A T E S IK JU SKYRIUS

COSMOS PARCELS EXPESS CORP.
45 VVest 45 St., New York. N.Y. 10036 

Tel.: 212 UI 5-7905
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,Ine. 

1776 Broaduay, New York, N.Y. 10019

Tel.: 212—581-6590 
212-581-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street. Philadelphia. Pa. 19196

Tek: 215 WA 5-3455 
arba per

PODAROGIFTS. INC.
220 Park Avė. South, New York. N.Y. 10003 

Tel.: 212-228-9547

Lietuvos oku
pantu. Gusevas. 1950 me
tais išėies i oensiia, ansigv- 
veno Vilniuj ir. anot "gru
pės draugų" nekrologo, "tę
sė dideli visuomenini dar
bą. gelbėdamas Vilniaus 
Lenino rajono (miesto cent
ro) paninei organizacijai 
spręsti ūkinius ir politinius 
uždavinius". Kaip pensinin
kas ir Vilniaus miesto "ūki-į 
nių bei politinių uždavinių; 
sprendėjas". Gusevas Vil
niuje pragyveno dar 18 me-

kiu aktvviu
— Ekonomistai paskai

čiavo, kad perkėlus vienkie
mius i gyvenvietes, kolūkiu 
ir valstybinių ūkių naudme
nos padidėtų šešiais procen
tais.

— Iki 1908 metų pradžios 
kaime pastatyta 00 tūkstan
čiai individualių gyvenamų
jų namų. Vidutiniškai per 
metus jų buvo statoma po 
3-5 tūkstančius.

— Iki 1970 metų kasmet 
reikės pastatyti po 5-8 tūks
tančius gyvenamųjų namų ir 
maždaug tiek pat sumažin
ti vienkiemių skaičių.

— Pernai... Buvo numa
tyta pastatyti 4.100 indivi
dualių gyvenamųjų namų, 
jų tarpe 2.000 namų besike- 
liantiems iš melioruojamose 
žemėse esančių vienkiemių. 
Bendra individualių gyvė- 
namųjų namų statybos už
duotis buvo Įvykdyta 101 
procentu. Vienkiemių skai
čius sumažėjo 1.829, jų tar
pe melioruojamose žemėse 
—1.507 sodybomis. Tačiau 
gyvenamųjų namų statyba 
žemdirbiams. besikelian- 
tiems iš sausinamų žemių, 
buvo vykdoma blogai. Per
nai buvo užbaigti statyti tik 
085 namai, o tai sudaro 20 
procentus užduoties. Kaimo 
statybos ministerija užbaigė 
tik nedidelę dali jai pavestų 
statyti individualių namų. 
Ypač blogai namus statė 
Pakruojo kilnojamoji me
chanizuota kolona. Neati
duota naudoti nė vienas iš 
penkiolikos namų. kuriuos 
ji turėjo pastatyti.

— Kaimo statybos minis
terija iki praėjusių metų 
rugsėjo 1 dienos teivykdė 6 
procentus metinio individu
alių gyvenamųjų namų sta
tybos plano, o Respublikinis 
tai pkolūkinių statybos orga
nizacijų susivienijimas per 
tą pati laiką Įvykdė tik 15 
procentų.

— 1968 metais... Reikia 
pastatyti ir atiduoti naudo
tis 5,500 gyvenamųjų namų.

Taigi... Pernai numatyta 
pastatyti 4.160. planas Įvyk
dytas 101 procentu, bet 
vienkiemių sumažėjo tiktai 
1,829-iais... Tai ne 101, o tik 
44 procentai. Kaip su tuo 
101 procentu? Be to. sugrio
vė 1,829 vienkiemius, o pa
statė tik 685 namus. Kur 
priglaudė 1144 šeimas?'Da
bar reikia pastatyti 5,500. 
O kiek pavyks pastatyti? 
Kiek metų tas užsimetimas 
turi trukti?

Tai tvarka!

Vilniaus bibliotekose kny
gų negali gauti asmuo, gyve
nąs, pavyzdžiui. Buivydiš
kių kaime, pusantro kilo
metro nuo Vilniaus. Vilniau.' 
bibliotekos — tik miestie
čiams, o kaimietis iš Buivv-

Valkininkai ir jų apylinkės
S. GRIEŽE

(Tęsinys)
kita seniūnija ir kita šnekta. 

Kviklys, eina 9 klm. į vakarus nuo J Mištūnų-Naniškių gyvento- 
Gelužos Valkininkų, o ne i rytus. Bei jai sako "dabok". Daržinin- 

ku-Kuršiu — "žiūrėk“, Če-

Gerai padarė B 
kad, rašydamas

tų. iki beveik 70 metų am-! vardą, nepasekė LE ir neiš- to, vietos gyventojai anuos 
žiaus. kreipė jo Į Gelužę (kaip, kaimus taria Žil-y-nai„ ne

Būdinga, kad pranešimas meilužę), nes vietos gyven-, Žilinai, Ž-ė-ronys, ne Žero- 
apie jo mini pasirodė vien, tojai tą nedidelę upelę vadi- nys.
tik rusu kalba leidžiamame na tik Geluža, kaip aviža ar: Toliau: "Apie 1541 m.

pavaža (3-čios kirčiuotės u-Į karalius Valkininkų dvaro j ne Morkūnas, kaip išspau 
pėvardis). valdytoju vietoje A. Macke-Į dinta (468 psl.), kilęs iš

dienraštyje Sovietskaja Lit- 
va.

batoriu-Jakėnų-Krūminių— 
"regėk".

Amerikos lietuvių vyčių 
veikėjas buvo Norkūnas, o
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Bus dar aiškiau
Jau nuo seniausių laikų! vičiaus paskyrė V. Jundilą

pro Valkininkus ėjo didelis
Vasario 5 d. Maskvoje; kelias, jungęs Vilnių su va- 

Įsteigta "bendrasąjunginė“ • karų Europa. Šis kelias 9 
masinu gamybos ministeri-} klm. Į rytus (Mano pabrauk- 
ja. ' ta. S.G.) nuo Valkininkų ėjo

Pernai Montrealio paro-1 Pr0 areną. Žilinus" ir t.t. 
don atvežtieji “Lietuvos de-' (Mūsų Lietuva. 11. 462 ps.). 
legatai" uždavinėjo publi-i Iš tikrųjų tas kelias ėjo ir 
kai tokią mislę: kokio pro
dukto Lietuva dabar dau
giausia gamina? Ir "stebino 
pasauli" atsakymu: "Manot, 
kad vis dar žemės ūkio pro
duktais? Ne! — Mašinos!“

Mašinų pramonė iki šiol 
Lietuvoj priklausė Įvairioms 
sovietinėms ministerijoms.
Kažkurios iš tų ministerijų 
—vadinamosios "sąjunginės 
-respublikinės“ turi savo pa-
dalinius ir Vilniuje. Dabar, 
kai Įsteigta viena "bendra
sąjunginė" mašinų gamybos 
ministerija, ji perims savo 
žinion visą mašinų pramonę 
ir valdvs ja tiesiai iš Mask-a. v «.
vos. be tarpininkų Vilniuje. 
Tai bus dar aiškiau, neeru 
kada nors. kad Lietuvoj ma
šinų pramonės tai yra nema
ža. bet bus visiškai akivaiz
du. kad tai ne Lietuvos pra
monė, o Rusijos pramonė 
Lietuvoje. Taip. kaip būda
vo anglų bendrovės pramo
nė Indijoje, belgų — Konsre, 
arba dar ir dabar tebėra 
portugalų pramonė Angolo
je.

Klausimas, ko bei kiek 
dabar Lietuva gamina. — 
klaidingai pasakytas. Tiks
lus klausimas yra — kiek 
dabar Rusija ko gamina 
Lietuvos žemėje ir skurdžiai 
atlyginamom Lietuvos dar
bo jėgom?

Mokytojų padėtis

Apie mokytojų darbą 
Lietuvoje rašo Tiesa (vasa
rio 11): — Pedagogas ne
retai užimtas Įvairiais paša
liniais darbais, apkrautas vi-

Naujas bosas Vilniaus 

operoj

Vilniaus opera pasikvie
tė naują solistą — bosą iš 
Sverdlovsko. Vincentą Kup
rį. kurs Sverdlovsko operoj 
dainuoja nuo 1959 metų. 
Ten jis ir mokėsi dainuoti 
(konservatoriją baigė 1956 
m.), ten anksčiau mokėsi 
politechnikos institute, gal 
būt ten ir gimęs augęs. Jau 
dalyvavo "Kunigaikščio I- 
gorio" spektaklyje (KonČa- 
kas). dabar rengia Don Ba- 
zilio rolę "Sevilijos Kirpė
juje“ ir Filipo — "Don Car- 
los“.

Laikraščiuose apie operą 
yra vienas "tabu“: niekad

Krūminių kaimo. 
Merkio kairiojo

Versekos vardas
skambiai atsako.

— O kaip sveikas vadi-
Jund-z-ilą autorius "sulietu-! vietoje rašomas Vers-e-ka, j nies^~- klausiu, 
vino“ Į Jundilą. Ta pavardė, kitoje — Vers-e-ka (410 ir! 
ir LE iškreipta Į Jundilą. j 468 psl.). į į® ku[: .
Gal iš LE ir Į Mūsų Lietuvą| "Pašalčių kaimas 3 klm.) — Is Urkiomų.
tokia pateko. Mes turėjome; Į pietus nuo Valkininkų“... į . T L rkl°pyse 1 amstos
Kaune Adomą Dundzilą,! 468 psl.!. Vietos gyventojai. nieka^.nevadino Kersys’ 
Dirvos knygyno dalininką ir kaip Pamerkio. taip ir Pa-i Pasteį\u- 
žinomąjį knygų leidėją. Nei šalčio (Tarmiškai — Pošal-l “ žinoma’ n?/ čia \ie;u‘ 

čio) kaimus linksniuoja vie-1 ?rgamzacijų rastimn-
naskaitinėm Ivtim. Kokiais uzrase’ !aiP eme

saukti, taip ir pasiliko.

(469 psl.). 
Neaišku, kodėl dzūką

jis pats gyvas būdamas nesi- 
rasė Dunaila. nei kiti jo 
"nelietuvino-
nūs gyvena Chicagoje — 
inž. Antanas, kuris, kiek 
man žinoma, rašosi su dz. 
Tai koks reikalas buvo Dun- 
dzilai nubraukti raidelę z?

"...apie 50 Valkininkuose 
stovėjusių lenkų kavalerijos 
kareivių puolė kardais atjo
jančius Čiži-o-nių kaimo vy
rus“ (465 psl.). Toliau: 
"Drauge su gretimais Čiž-ū- 
nų ir Užperkasio (Mano pa
braukta. S.G.) ir kitais kai
mais 1940 m. buvo apie 
3600 gyventojų“ (465. 466 
ir 468 psl.).

Kokie tie "kiti“ kaimai — 
neaišku, nes jų arti Valki
ninkų ir nėra. Artimiausi 
Dargužiai ir Pošalčis už 3-4

intako
vienoje

Berods jo sū- kalbiniais pagrindais jo var
das "sudaugintas", neaišku. bai^,s?'? Paai.Ski?.™?,?e- 

nas ateivis Kersis is Lrkio-nes šalėia tėra viena, tai ir 
kaimas prie jos turėtų turėti 
vienaskaitinę lyti.

"Šv. Kazimiero draugijos 
Krivelių skyriaus valdyba“ 
(310 psl.). Toliau: "Kriv-i- 
liu kaime lenku laikais vel

nių kaimo.

raudonai perplautom gal
vom davatkėlės vykdo "tė
veliu“ isakvmą: demonst- 
ruoti, iki pasaulis atsidurs 
komunistų rankose. Ir reikia 
pastebėti, kad tokių komu
nistų infiltruotų kunigų ir 
net "vienuolių“ Amerikoje 
atsiranda vis daugiau.

O štai, tuo pačiu metu 
mačiau ir kitą demonstraci
ją. kurią surengė ir jai vado
vavo jauna energinga mote
ris Garsienė. Demonstracija 
surengta dvejopu tikslu: pa
remti kovojančius Vietna-

neužsimena. kokia kalba-,, , • . ,dainuoja dainininkai, neij įScA .'š’t?"6,:!?11'™"'!.'3 
kokia kalba atliekamos ru
su operos

Šios kelios pastabos nėra i me kal ius ir reikalauti lais
vės burliokų pavergtai mū
sų tėvų žemei Lietuvai.

Demonstracijos vadovė, 
užkalbinta amerikiečių žur
nalistų. aiškino:

— Tie patys priešai, ku
rie 1949 ir 1944 metais pa- 

, pne progos patikslins. Ta- vergė Lietuvą, dabar kovoja 
čiau dristu manvti. kad I to-! jp žudo amerikiečius Pietų 
mo kalbos taisytojas Petras Vietname. Kas esate jūs'.

kokia nors Mūsų Lietuvos 
apžvalga ar jos recenzija, o 
tik pripuolami kai kuriu 
smulkmenų patikslinimai.

kė"... (311 psl.). Išriikrujų -p b?t” ?a'ima ?uminėti !r 
nei Krivelių. nei Kriv-elių! o <’aul;iau- bet. manau ,r pats 

kaimas au.tonus Y13 pastebėjęs irtiktai Kriv-i-lių 
(Kriviliai).

"3 klm. i šiaurę nuo Ak
mens yra Jokėnų kaimas, 
pagarsėjęs nepriklausomy
bės kovų metu. 1919 m. rug
sėjo 1 mokytojas V. Kers-j 
y-s drauge su M. Aldoniu Į-į 
steigė piimąji lietuvių parti-!
zanų buri. kurio tikslas bu-! Keleivio 9 nr. 5 psl. 5 skil- 
vo apsaugoti gyventojus nuo| ty išspausdinta: ..."Pati pla- 
lenkų plėšikavimų“ (409,čiausia Šalčia“, o turi būti 
psl J. (piečiausia, labiausiai nuto-

Žilionis nebuvo nei reikia-; mes buvome, ir kuo esame 
dabar, dar jūs galite 
Todėl neklausykite ne

tikrų pranašų, nes jie veda 
ne Į taiką, bet i kraujo ir a- 
šarų klanus.

Demonstracija tęsėsi apie 
valandą laiko, ir ji buvo 
baigta malda-giesme.

Reikia pažymėti, kad 
sienės vyras kovoja 

Vietname. Juodu abu yra 
dideli kovotojai prieš ko
munizmą.

Didžiuotis reikia ir visais 
jaunuoliais, kurie dideliame 
šaltyje dalyvavo demonst
racijoje. o raudonųjų pad- 

! laižiams "tėveliams“ tega- 
Išprotėję kunigai ir jauna; lėtume tarti: Nustokite mul-

mai rūpestingas, nei 
rus.

Patikslinimai:

apdai-' mes 
: būti.

priskaityti negalima. Čia au- 
Rimtid: _ kai i,r Itorius greičiausia turėjo gal- 

rieniuo^e’ narirenges daini- V0Je Pakl^tarės kaimą, ku- Valkininkų-Varėnos apy-į lusi Į pietus. 6 skilty išspaus-, R<
rinka' riainnr.ia itališkai i ris V™ įsispraudęs tarp bžiž- linkių gyventojai stambiųjų dinta: "Šeimos triukšme pri- Garsninkas dainuoja 
Tada apie tai 
"cenzūros leista“.

itališkai.
prasitarti

Vilniaus telefonas

Vilniaus Tiesa (vas. 8)
pasakoja apie viešuosius te
lefonus Vilniaus mieste:

"Tikrai daug telefonų 
automatų Įrengta vilniečių 
paslaugoms. Ir jų estetine iš
vaizda nuolat rūpinamasi—- 
vis modernesni stogeliai, 
kertelės pavieniams auto
matams ar jų grupėms. Tik 
skambintojams rūpesčių ne-

nyčios ir buvusio vienuolyno 
ir sudaro sudėtinę miestelio 
dali, kaip Aštrus Ragas 
(gatvė Į valsčių ir miškų u- 
rėdiją) ar kitos gatvės. Len
kų laikais Paklėštarė buvo 
pavadinta ulica Josefa Pil- 
sudskiego, arba trumpai — 

i Pilsudska. Dėl aiškumo no
riu pabrėžti, kad Užperka- 
sis yra kairiajame Merkio 
krante vienu galu įsisprau
dęs Į Eišiškių-Valkininkų 
vieškeli prie kalvių (kuz- 
nių), o kitu Į Šalčios-Merkio 
santaką, o Paklėštarė — de- 
šiniaiame Merkio krante 
tarp Merkio ir Gelužos, ir a- 
bu šie kaimai, ar gatvės (va
dinkim, kaip norim), eina 
lygiagrečiai vienas kito ir

sokiais Įpareigojimais. Nuo! sumažėja. Daugumas šių te
to mokykloje kenčia moko-j lefonų neapšviesti, ir vėles- 
masis-auklėjamasis darbas,-ni metą skaitmens nesurasi, 
kuriam išandien keliami y-i Dar blogiau, kai, skubant 
pač dideli reikalavimai. Pa-l reikalui esant, gali prisi-
sitaiko. ka i mokytojas skai-Į skambinti tik... šeštuoju ar’visai arti krantų, ir kaimy- 

diškių turi teisę naudoti.' tik' to paskaitą apie pupas, o jo! septintuoju telefonu. Jie iš-f nės. jei tik geruose santy- 
savo rajono biblioteka — 'klausosi Agronomas... Į draskyti, išdaužyti, tik "ry- kiuose. atsidarę langus pa
Maišiogaloj. už "<> kilomet į (ELTA) ! ja" monetas, o tyli“. Įsišneka.

raguočių vyriškos giminės kelta...“, o turėjo būti "Šei- 
plaukų spalvos pavadinimų mos triukimo prikelta“, 
galūnes taria trumpai: bal
tis juodis, margis keršis, lau
kis palšis, šėmis žalis. Tad 
ir Jokėnų kaimo energingo
jo mokytojo V. Keršio pa
vardės galūnė vietoje taria
ma trumpai — Keršis, o ne 
Keršys. Tose apylinkėse 
Keršių pavardės nėra retos 
ir visur ištariamos trumpom 
galūnėm. Taigi yra tvirta
pradės šaknies ir visuose 
linksniuose turi pastovu kir
ti (Yra pirmosios kirčiuotės 
daiktavardžiai).

Rudeniop užeina Keleivio 
raštinėn tautietis su reikalu.
Iš kalbos garsu girdžiu, kad
tai mano apylinkės dzūkas, met aprūpinti plakatais, su tybių ir tada gal suprasite, 
nors nedzūkuoja c. dz. ' šūkiais komunistų naudai, ar gali būti kokia taika su

— Ar ne nuo Valkininkų Patys kunigai šiose demon- šių žmonių kankintojais ir 
būsi? — pasiteirauju. ' stracijose (pasirodo rečiau, žudikais.

— Nuo Valkininkų. — Tik raudonosios ar baltosios Malę*

(Galas)

WATERBURY, CONN.

kovojanti moteris

Prieš metus laiko Water- 
buryje keletas išprotėjusių, 
o gal perprotėjusių kunigų

kine savo aveles! Liaukitės 
garbinę žmonijos budelius, 
o bent mintimis aplankykite 
Sibiro vergų stovyklas, 20- 
jo amžiaus didžiąją gėdą.

—raudonųjų padlaižių —: pabuvokite ten su šimtais 
paskelbė kiekvieną trečia-, tūkstančių tremtinių — vo- 
dieną taikos demonstrantų kiečių, rusu. lietuvių, estų. 
vigiliją... Kartais susirenka latvių, suomiu, čekoslovakų, 
2, gi kaip šio mėnesio 21 d. kirgyzų, baškyrų. kalmukų. 
—apie 50 asmenų. Jie visuo-, vengru, bulgarų ir kitų tau-

,*-**>• > • * Z Z / Z
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jimas tr 
Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Tamta drita tamta drai. 
Šiandien fylinu gerai...
— O kiek šiandien išgė

rei, tėve?
— Nemislyk, Maiki, kad 

šiandien aš giltas. O kad ir

— Nekalbėk niekų, tėve, 
nes ir tie, kurie mūs klau
sosi, pradės juoktis.

— Tai kas. jeigu koks vė
jo pamušalas juoksis? Te
gu sau juokiasi. Bet žmonės

Piktadarybių epidemija vežioti firmos unif ormuo-' 
tais tarnautojais.

Prieš kiek metų Bostone 
buvo apiplėšta Brinks firma, 
kuri šarvuotais trokais ve- 

Buvo 
pinigų ir 

vertingų plienu. Šitam 
grobimui plėšikai ruošėsi a- 
pithdvejus metus. Tuo tikslu 
jie buvo net namą pasisam
dė antroj gatvės pusėj ir per 
žiūronus stebėjo tos firmos 
veiklą. Jų buvo apie tuzi
nas. Pritaikė durų raktus, į- 
ėjo nakties laiku, sargus su
rišo, seifus susprogdino il
su pinigais pabėgo, bet ne
galėjo lygiomis pasidalyti,

Nėra tos dienos, kad de- vo apiplėšti “tik“ 278 ban- 
j mokiatinėj mūsų Amerikoj kai, 1966 metais jau 1.164 žioja bankų pinigus. ] 
i nebūtų kur nors išplėštas tokie plėšimai, o 1967 me- išlupta $2,775,395 pini 
: bankas, kad nebūtų kas nors tais net 1,730!
užmuštas, kad nebūtų iš- Išplėštu pinigų sumų FBI 
daužyti biznio įstaigų lan- įstaiga neskelbia, bet Ame- 
gai, kad nebūtų kas užpul- rikos Bankininku Š-ga šaš 
tas ir apiplėštas, o priedo ko, kad per pirmąjį 196$ 
dar ir sumuštas, jeigu ne vi- metų pusmeti bankai neteko 
sai nužudytas. Turbūt, nie- $1,900,000. o pernai per to- 
kur kitur pasauly nėra tiek ki pat laikotarpi išplėštu pi- 
kriminalo, kiek Amerikos. nįgų suma pasiekė $3.323, 
mieštuose. 000.

Kriminalinės policijos į-; Tai ,Kj epidemija, 
staiga (FBI) sako. kad pei- Įr dėl tos epidemijos plitimo
eitais metais buvo apiplėšti j vjenas parejoūnas kai- vienas “nuskriaustas“ iš- 
1,739 bankai ir kitos finan- tjna amerikietiško gyveni-! davė savo sėbrus. Astuoni 
sinės įstaigos. Beveik kas- mo prabangą. Jaunoji kar-! buvo suimti ir nuteisti kalė- 
dien septyni tokie plėšimai, ^a norjnti linksmai ir leng- ti.
neskaitant mažesnių atsiti-Į vaį gyventi. Bet prabanga,! Vėliau netoli nuo Bosto- 
kimų. ; automobiliai, naktiniai klu-* no buvo apiplėštas pašto

Ir šita banditizmo epide- baj bei kabaretai reikalau-! trokas. kuris vežė iš Ply- 
mija nuolat didėja ir plinta. ,ja daug. pjRjgO gj ”įaunį, moutho apie pusantro mili- 
Pavyzdžiui, 1957 metais bu-' bomai“, kaip jis sako, iki 35: ono dolerių. Plėšimas atlik- 

I metu amžiaus nedaug tegali i tas ant kelio. Kad niekas
r---------------— uždirbti. todėl jie daro už-' plėšikų neužkluptų, ant visų

Į puolimus gatvėse, atiminėja, kryžkelių, vedančių į Ply- 
is moteių rankinukus, plėšia' mouthą, stovėjo uniformuo- 
ir bankus bei kitas biznio ti eismo policininkai ir vi 
ištaiga? sus automobilius siuntė ša-
’ Taip" iš tik. uju yra. Bet lin n“o.P,>™uih°- T“ buv0 
kodėl seniau to' nebuvo?, "e .“J1" Pol'cmmkai. bet po- 

licinmkais persirengę ban 
ditai.

Bet kas pasakyta aukš-
po Antrojo Pasaulinio ka
ro dar nei v
valstybių nėra kariavusi, o 
mūsų Amerika vedanti jau

.PUSKTOKICO

Paragvajaus prezidentu vėl išrinktas gen. Alfredo 
Stroessner. Pietų Amerikoje šiais metais dar bus rin
kimai: Panamoj gegužės 13 d., Ekvadore birželio 2 d., 
Puerto Rico lapkričio 5 d. ir Venecueloj gruodžio 1 d.

būčiau kiek išgėręs, tai čia. su razumu nesijuoks, 
ne tavo biznis. • — Bet kas norės į tokį

— Bet paklausti juk gali-! seimą važiuoti, tėve? Kas
ma, ar ne: norės mėtyt pinigus be rei-

— šiur, kad galima. Ir jei: kalo?
tu toks cekavas. tai galiu j — Maik, šiais laikais 
pasakyt, kad šiandien man) žmonės pinigų nečėdija. Sa- 
linksma. j ko. jeigu laikysi juos banke,

— Tai sveika nuotaika, j tai vistiek po kelių metų ne-
tėve. Geriau dainuoti, negu 
verkti.

— Ir aš tau pasakysiu, 
kodėl aš dainuoju. Aš sugal
vojau labai gerą dalyką.

— O gal kokią nesąmo
nę?

— Jes. Maiki, bus ne sa
manos. Bus seimas. Mes tu
rim sušaukti seimą.

— O kas tie “mes“?
— Tai mudu du. aš- ir tu.
— Tėve, seimus šaukia 

tik organizacijos, o ne pa
vieniai žmonės. Ir šių metų 
vasarą Amerikos lietuviai 
turės net tris seimus: Chica
goje bus 55-tasis SLA sei
mas, New Yorke yra šau
kiamas III-sis Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimas, 
o Amerikos Lietuvių Taiyba 
ketina daryti YVashingtone 
suvažiavimą. Kam tad rei
kėtų dar vieno?

— Sakai, kam reikėtų dar 
vieno. O kokiems galams 
reikia to seimo, kurį šaukia 
dipukų Bendruomenė, ar 
kaip tu ten ją vadini?

— Bendruomenė, tėve. y- 
ra organizacija. Kad ir la
bai palaida, vis dėlto ji turi 
nemaža šalininkų, todėl jos 
vadai nori sušaukti seimą, 
kad suvažiavę galėtų pasi
tarti jiems rūpimais reika
lais.

— Bet kas tai matė. Mai
ki, kad grinoriai šauktų sei-

tum sakyti, kad aš nekultū
ringas. O dabar tu matai, 
kad aš savo tautai sarmatos, 
nepadarau — žinau, kad
skylę reikia užlopyti. Juk ir T. .. .... , . A
mokyti mūsų galvočiai, išė- ^aika? ai?kina, kad dėl tų 
ję Vvtauto Didžiojo škulęl uAzPu0',m*l ■vla kaltas musų, 
Kaune, išsigėrę valstybinės Amerikos karingumas. Esu,, 
dažnai dainuodavo:

Būkim vyrai susipratę,
Kelkim tautišką kultūrą,
Ir ant lopo dėkim lopą.
Jeigu kelnės kam prakiūra.

— Tai vot, Maiki, kaip 
yra. Kas lopo savo kelnes.' 
tas kelia tautišką kultūrą.

— Bet kad tėvo kelnės 
nėra tautiškos. Jos yra A- 
merikos produktas, čia nu-

PASKUBĖKITE — JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI!

KĄ RAŠO 1968 M. “KELEIVIO*
...... ' “ ‘ čiau, tai toli gražu dar ne

,:iena“'didžių7u P.ilnas Ameriką piktadarys- 
o L-anov,Ki o C1M vaizdas. Pažvelkime į 

1966 metų FBI rekordą. Pei
penktą karą. Kariuomenėn 
esą imami jauni žmonės ir 
mokomi, kaip vaitoti ginklą. į 
kaip užpulti ir nugalėti prie-, 
šą. Nors kariuomenėn ren-'; 
kam i gero būdo jaunuoliai,' 
bet su gerais pasitaiko ir ki- j 

pirktos, čia prakiurusios ir tokių. Ir kai tokie paleidžia-i
čia sulopytos. Taigi jos ture-' mI nam0' -lle vra jau lstren1’ ■ 
tų reikšti amerikietišką kul-

galėsi nieko už juos nusi 
pirkti, bus nieko neverti, 
kaip bolševiku rubliai buvo 
po revoliucijos, kada už 100 
rublių negalėjai nei makor- 
kos pypkei nusipirkti. Jes. 
Maiki, dabar tokie laikai, 
kad žmonės daug uždirba 
ir vistiek nieko netikri. ba 
raidavei viską praspendina: 
perka marmabilius, važiuo
ja ant vikeišinų, praleidžia 
ant šunų lenktynių, ant ba
lių ir ant kitokių dzivulion- 
gų.

— Ne. tėve, lietuviai ne
mėto pinigų be reikalo. Jei
gu tėvas kviesi juos į savo 
seimą, jie paklaus, koks to 
seimo tikslas, kam jo rei
kia?

— O koks tikslas dipuku 
Mandi uomenei šaukti sei
mą. ką?

— Jie, tėve, ugdo tautos 
kultūrą, palaiko lietuvybę. 
Suvažiuoti jiems gali būti 
naudinga.

— O kas yra tautos kul
tūra. Maiki?

— Aš jau pereita kartą 
tėvui aiškinau. Kultūrai pri
klauso literatūra, muzika 
dainos, chorai, mokyklos ir 
visa tautos kūryba.

— Jeigu taip. Maiki, tai 
ir mes galim savo seimą pa
vadinti kultūros seimu. Į- 
taisysim seime paroda ir pa- 
rodvsim tautos kūryba.

turą.
— Džiūsta minut, Maik! 

Aš turiu ir tikras lietuviškas 
kelnes — čerkasines ir su 
vienu guziku. Atsivežiau iš 
Lietuvos. Turiu ir porą ka

ruoti užpuolikai.
Dar kiti kaltina skurdą.

Jei žmogus neturi darbo, o 
gyventi jam norisi, jis yra 
priverstas vogti; jis pradeda 
ir plėšikauti. Štai, rašant

tuos metus Jungtinėse Vals
tijose buvo:

Plėšimu ............... 47,031
Užpuolimų............ 198.390
Įsilaužimų ............. 398,623
Vandalizmo aktų ..95,298 
Autom, pavogta .. 105.778 
Išprievartauta mot. 11,609 
Nužudyta žmonių . .10,735
Apgavysčių ............ 52,041

Bet čia tik didžiųjų mies
tų nusikaltimai, pranešti 
policijai. Čia neįeina mies
tai su mažiau kaip 250,000 
gyventojų. Bet ir didmies
čiuose neviskas policijai ži 
noma. Pavyzdžiui, jaunos

Kalendorius

man šiuos žodžius, atėjo iš 
mašų. Viskas sudėta į kraja-! Pkiladelphįjos laiškas. Rašo moteiys ir ‘mergįnįs nevisa- 
vą čemodaną ir stovi po lo-i Katle Sobliene. sena pazis-. policijai skundžiasi. Ap-

Ita™; Sak0- Pa,:ein*nt t Jai Į gavystės taip pat ne visada 
Y ištiek, teve, parodos) va a,e na™"- uzpuoe i\s pOlicjjai pranešamos. Jeigu

negi ai — du vyrai ir mote-! Č.-A.. x.-___ _
ris. Parmušė ją

iš to nepadarysi 
— Nesistrošyk. atsiras ir

daugiau tautiškos kūrybos. . ....
Pagarsinsim gazietose, kad) &ais? nulupo nu° Pn>tų zie- 
Maikis su Tėvu rengia kul-i^u.s ” c'\nco: ^ai, at?ltlk.°
tūrinį seimą su paroda ir) P1^ Pat (\u,\. M1 aUl:i Ne
prašo kultūrišku kūriniu tai! Pelkėje, neimate jau neij i P** . .
ri . - . . -i ,i • i fzvvo? dū=io<” ii sako “Pra- reikia manyti, kad knmina-atsiras ir tautišku klumpiu,: (lu‘ • J1 ria ,, •• • * • i • mušė man °"alva sužeidė lizmo klausimas opus tėrair margų juostų, ir kailinių,! . , suzeiue, i
ir mediniu šaukštu, ir kito-

viskas būtų žinoma, Ameri-
, _ . , . zemen- ? kos vaizdas būtų daug tam-

grobe jos rankmuka su pini- *sesnis.
S. M.

veida ir

Ji
galvą, 

krisdama susizei-
kių daiktų.

— Bet tai labai menka 
kultūra, tėve, kam ją rodyt?

— Nu, jeigu to dar neuž
teks. tai tu galėsi paskaityt 
ką nors iš savo moksliškos

džiau kelią. Baisiai nusigan
dau, drebėjau visą naktį“. 
Ir jos laiškas rašytas labai 
drebančios rankos.

Ir tai jau ne pirmas kar
tas. Prieš kiek laiko ji buvo

knygos, o aš galėsiu klum- taip pat negrų užpulta ir a 
pakojį pašokti. Be to. mano
gaspadinė turi dar iš Lietu
ves atsivežtą abrozdą “Bai
sybės Dievo Sūdo“. Galėsi
me ir tą pasiskolinti paro
dai.

— Aš tokių paveikslų nie
kur nerodvčiau. tėve.

— Kodėl?
— Jie daro lietuvių kul

tūrai gėdą.

piplėšta. Kaip žinom, neg
iliose yra daugiausia skur
do, daug bedarbių, todėl ga
lima sakyti, kad dėl to iš jų 
daugiau ir plėšikų atsiranda. 
Rasinėse riaušėse jie išplė
šia daugiausia krautuvių.

FBI niekad nepasako su
imtųjų ar žinomųjų bandi
tų rasės. Spauda taip pat

vien tik -JAV. Tuo visur y- 
ra susirūpinta. Net ’’komu- 
nistiniame rojuje“ tuo rei 
kalu sergama. Ten krimina
linės statistikos neskelbia
mos, spaudoj tepranešami 
tik labai nepaprasti faktai, 
bet neslepiama, kad ir ten 
kriminaliniu nusikaltimų žy
miai daugėja.

j vengia įtarti rasę ar tauty-
— Bet dipukai pikčerius: bę. Tačiau kiek galima

mėgsta, Maiki. Patys male-Į spręsti iš suimtųjų atvaizdų, 
voja. ! jų pavardžių ir aprašymų.

— Jie mėgsta tik moder-.tai didžiuosiu? bankų plėši-
į irią tapybą.

Jo turinys toks:

1. Žinotini 1968 metų dalykai.

2. Kalendariumas, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado 
pirmieji gyventojai.

7. Kad nepamirštume mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

11. Apie d-rą S. Matulaitį —100 metų nuo jo gimimo. 

12- Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralus dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai laužo celibatą.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. Ateiviai iškėlė Ameriką.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

26. Patarimai: (1) kaip kovoti su sodo kenkėjais 
ir ligomis; (2) Kaip naikinti maisto kirmėlaites; 
(3) Kaip plauti pagalvės; (4) Kaip išvalyti brūžą 
(pielyčią); (5) Kaip tręšti vaismedžius ir daržo
ves ;(6) Kaip padaromas limpamas popieris mu
sėms gaudyti, ir kt.

Be to, Kalendoriuje yra daug gerų eilėraščių, yra ir 
nuotraukų.

Geri 
žodynai

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

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

Lietuviikai angliikas io 
dvna*. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30.000 

rotechniką ir kilus mokslus. '• žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.
Dabartines lietuvių kalbos 

žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt-, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina .....................  $12.00

mus organizuoja baltvei 
džiai. Čia. mat, reikalinga 
strategija, sprogstamos me
džiagos pažinojimas, seifų 
susprogdinimą' kartais sie

Bet ką tėvas galėtum — Nu, tai ir tu gali ką 
ti reikalų? Ot. aš ir tu. tai parodyti? Juk kiaurų kelnių nors modernaus numalevoti. 
kas kita! Juk bus jau 60'neišstatysi. I Mokytis šito biznio nerei-
metu. kai mudu svarstomi — Maik. tu iš mano kel- kia. Tik paimk makolą, pa-
tautiškus reikalus ir mūs nių nesijuok. Užlopyta kel- mirkyk į pentą. užsimerk ir nų ar lubų ispiovimas, rei- 
klausosi tūkstančiai moterų nių skylė taip pat yra kui-j tepk. Pamatysi, išeis moder- kia žinoti inžineriją, elekt

mus? Ir kokiu jie gali turė
tai

li’ vyrų, ale iie patys baisoj tūra. Ji parodo, kad mes 
mudviejų diskusijose dari iau mokam kiaurą skvlę pa- 
neturėjo. Taigi, turim su- kavoti nuo svieto akių. Jes, 
šaukti spešel seimą, kad visi Maiki, tas vra kultūra. Ot. 
galėtume demokratiškai iš- jeigu mano kelnės būtų ne
sikalbėti. I sulopytos, tai tada jau galė-

niškiausia kūryba.
— Užteks, tėve, pasima

tysim kitą kartą.
— Olrait, jeigu tu su ma

nim nesoglasnas. tai gali sau 
eiti.

Pas negrus tokiu specialistų: 
nedaug. Kai kada yra varto
jama ir apvaldė: banditai 
ateina persirengę policinin
kais arba kol "S pinigams

Kalendoriaus kaina $1.00 

Redagavo Stasys Michelsonas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

už “Keleivį", ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 

nes šių metų kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

KELEIVIS

636 Broaduray, So. Boston, Mass. 02127
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PRANAS MAŠIOTAS

Vandens lašelis
AŠ, vandens lašelis, visai ne toks menkas, kaip jums 

atrodau. Jūs. žmonės, patys sakot, jog lašas po lašo ir ak
meni prakala. Kur mūsų daug susitelkę, mes daug pajė
giam: ir malūną pasukam, ir didžiausią laivą pakeliam, 
ir daug ką padarom. Nesijuokit. Pasiklausykit verčiau, 
ką čia jums papasakosiu.

Mano tėviškė — platūs vandenynai. Vandenynų yra 
daugiau kaip du trečdaliai viso žemės paviršiaus. Be to. 
man visur kelias atviras: noriu — i padanges iškylu, no
riu — giliai Į žemę nusileidžiu. Vistu manęs pilna.

Štai dabar ilsiuos! ant medžio lapo. Ims šildyti sau- ; 
lutė — keliausiu i orą. Jūs nė nepamatysit, kaip tat pada
rysiu : dilsiu. dilsiu ir išnyksiu jums iš akių. Iškilsiu augš- 
tyn. išgaruosiu. Kai daug mūsų susirinks, debesiu po pa- j 
dangės plaukinėsim. įI

Aš esu jau ne vieną kaitą padangėse buvęs ir atgal i 
sugrįžęs. Kaitą, pavasarį, išgaravau augštai, augštai: susi- į 
telkė tenai mūsų visas pulkas. Plaukinėjam po orą. skra- i 
jojam, pavasario saule šildomės. Tik pavasaris — kaip 
pavasaris: juo pasitikėti perdaug negalima. Staiga pa-j 
traukė vėsus vėjas: mes susimetėm į tirštą debesį, vyras į 
prie vyro — mat, krūvoj šilčiau. Bet ir tai negelbėjo. \ ė- 
jas ėmė mus blaškyti, į visas šalis sukinėti.

— Grįžkim atgal žemėn. — sušuko vienas.
— Grįžkim. — pritarė daugelis balsų. ;

i
Suošėm, sušlamėjom ir leidomės žemyn. Kritom •

stambiais lašais, vieni į mišką, kiti į javus, kiti į dirvą, kur
kam nutiko — visur mūsų buvo pilna. Paskui vieni paliko ,
ant lapų ir žolės žibėti, kiti į žemę sulindo. Aš su būriu
draugų pasileidau bėgti grioveliu. Čia vėjas dar siaučia.
švilpia, o mes sau bėgam, šnekučiuodami, juokaudami,
vis smarkiau ir smarkiau.

< 1
Netoli būta mūsų vieškelio Nevėžio. Patekę į Nevėžį, j 

ramiai nukeliavom tolyn per Lietuvą. Keliavom ir d ir- į 
bom: kur malūno ratą pasukam, kur laivą panešam. Taip 
nuvykom, tarp gražių Nevėžio krantų, Į didžiausią mūsų 
vieškelį Lietuvoje, Nemuną. Gražus, platus tas vieškelis, 
augštais krantais papuoštas. Čia ąžuolai ant kranto šlama, 
čia miesteliukas stūkso, čia senovės pilies griuvėsiai iš 
medžių kyšo.

Nemunu dar linksmiau buvo keliauti. Čia gavau šie- į 
lių varyti, garlaivių nešioti. Pasipainioję garlaivio ratui, 
tiškom į šalis, saulės spinduliuose maudėmės.

Pavargau bedirbdamas: užtatai, kai patekau į Balti
jos jūrą. gerokai atsilsėjau. Kai nusibodo jūros bangose 
suptis, vėl išgaravau į orą. Iškilau augštai į padanges. Pa- 
skraidęs po Lietuvą ir plačiąją Rusi ją, nuvykau į Kaukazo 
kalnus. Kalnai tie stuksi iškėlę savo viršūnes 4-5 km. augš- 
tumo. Viršūnės sniegu nuklotos, žvilga nuo saulės spin
dulių, kaip sidabrinės.

Įsimaišęs į kitų lašų būrį. plaukinėjau nuo viršūnės 
iki viršūnės, ligi išsiblaškėm pagaliau Į visas šalis: dides
nioji dalis nusileido rūkais į tarpukalnes: kiti susitarę kilo

Daag kalbama, kad Jacųueline Kennedy išteka už ang
lu lordo Harlech. bet jos sekretorė tuos gandus panei
gia. čia juos matome kažkokio pobūvio metu.

Vincas Mykolaitis-Putinas

MORTUOS VOCO—MIRUSIUS ŠAUKIU

Šaukiu as jus visus ii kapinynų,
Ii pakelės duobių ir griovių.
Ii molio, dumblo ir smėly nų,
Ir ii visų mirties vietovių:
Pakilkit griaučių šiurpūs milionai, 
Garbingieji pulkai ir legionai,
Ir tų, kurie nuo šalčio ir nuo bado 
Pūgų simfonijoje mirtį rado.
Ir tie, kuriems už laisvę teko mirti. 
Dūlėja nukankinti.
Pakilkite išniekinti,
Subiaurioti. apluoiinti,
Su aimanomis ir klyksmais,
Su budelių girta gauja,
Kuri žibintų žaroje
Ant jūsų kapo spiaudėsi ir šoko,
Mortuos voco!

Ar pavydas liga

čiausiai pavydas pasireiškia 
vyro ir žmonos santykiuose. 
Koks bebūtų pavydas, kaip 
jis besireikštų, jis visada su- 

i sijęs su žmogaus savimeile, 
jo "ego-aš“, nuosavybės
jausmu.

Prisiminkime dar vieną 
didžiojo filosofo Dekarto 
mintį apie pavydą: "Ši aist 
ra iš pradžių prašo, vėliau 

j reikalauja, o dar vėliau pri
verčia“. Paskutinėje savo 

j pakopoje "pavydas tikras 
j tironas, visiškai sukaustąs 

žmogaus laisvę“. Bet ar 
"trečiojoje“ pavydo pako 
poje žmogus normalus? Ir 
tikrai tokio pavydo jau ne
begalima pavadinti norma
liu, fiziologiniu pavydu. 
Toks pavydas jau yra liguis- 

i tas, patologinis.
I Liguistai pavydus žmo- 
j gus jau nebekontroliuoja sa- 
; vo veiksmų. Bereikšmiai gy

Teisės patarimai
Advokatė AL Šveikauskienė sutiko atsa- 

kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisia 
rsikalab. Tie klausimai turi būti bendro 
hafonuaetoio pobūdžio. Klausimus ir at- 
sakymas spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
akattytojaa.

prašome siųsti tiesios

Klausimas

AL Svefluiuskas, Attorney at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
18M Centre Street 
Boston, .Ma*». 02132

siją ir pan.). Galutinė suma 
bus "gautasis pelnas“-gain.

Mano vyras, kai dar buvo 
nevedęs, pirko naują trijų 
šeimų -namą, mokėjo 14,000
dol. Per 30 metų namas bu- 11 P"-

, . ..... j" I vo žymiai pagerintas, pa- . & bo nuo mokesčių moke-vemmo įvykiai.jam yra la- žintas; Ulent, tojo uždarbio ir kitų paia-
j bai svarbus. Is ju jis daro nauj. a,iejiniai mų dydžio.
* svai įas, nois ai ingas mjnjnjaj jangaj jr durys. Patarčiau nueiti pas gerą 

taip pat ir viduje buvo daug; buhalterį (aecountant) arba 
darbo ir pinigo pridėta. Na-, advokatą, kuris užsiima tak- 
mai buvo išnuomojami, ir j sų reikalais, ir su juo pasi- 
visi butai visuomet būdavo s tarti, kaip geriau apskai-

Mokesčių apskaičiavimas 
šioje srity yra kiek sudėtin
gas. ir jų didumas dar pri-

(deja, jis to nesupranta), iš
vadas.

Štai. žmona nusišypsojo 
j praeinarčiam vyriškiui ar 
! nuėjo viena į pobūvį — tai 
t vis "neištikimybės“ įrody- 
' mai. Imama gvildenti ir pra- 
' eitis. Kitados žmona ar vy- 
[ ras lankė treniruotes —vis- 
į kas "pasidaro aišku“: tai 

i » būdavo ne treniruotės, bet 
; pasimatymai. Prasideda čia
• žmonos ar vvro nuolatinis 
sekimas, ieškojimas neišti-

i kimybės įrodymų. Kiekvie- 
I ną. pavydaus vyro nuožiū- 
ra, įtartina faktą žmona pri- 

' valo paaiškinti. Pastaroji 
! priverčiama (neretai grasi- 
Inimais) prisipažinti, kad 
! buvo neištikima. Ir taip 
i kiekviena diena. Tokio žmo-I *• -
i gaus gyvenimo tikslą sudaro 
i žmonos "neištikimumo“ aiš- 
, kinimas. Neretai prieinama 
; iki absurdo: žmona kaltina- 
! rra ištvirkaujant su sūnumi, 
j su tėvu ar net dešimtimi vy 
į ru Kartais tokie žmonės pra 
j deda galvoti, kad sūnus ar 
I dukra ne įo. ir ima reilalau-
• ti teisminės ekspertizės nu- 
i statyti tapatumui, 
j Štai pora pavyzdžių is
praktikos.

Ligonis "įsitikino“, kad 
jo žmona (jie dirbo vienoje 
gamvkloje) darbo metu iš
tvirkaujanti su keletu vyru. 
Norėdamas ją susekti, jis 
kiekviena rv+a. užuot darbą 

j dirbęs, užsilipdavo i kilno- 
iamoio krano bokštą ir pro 

| žiūronus ištisas valandas 
| stebėdavo gamyklos terito-

uzimti.
Šių metų pradžioje pasi

sekė namus parduoti už 
27.500 dolerių. Paskutiniu 
laiku namai buvo mano ir 
sūnaus vardu, šiuos namus 
pardavus, pirkome naujus 
už 32,000 dol.. dviejų šeimų, 
irgi išnuomavimui, labai ge
roj vietoj. Šį kartą namas 
buvo pirktas sūnaus ir jo 
žmonos vardu. Daug kas 
mums sako. kad jei vienus 
namus pardavus perkamas 
kitas namas, tuoj pat, tai 
nereikia valdžiai mokesčių 
mokėti.

A. P.
Massachusetts.

čiuoti valdžiai priklausan
čius mokesčius.

. . . ... . - , rna. Tai atkreipė vadovybėsKas yra pavydas? _ Tavy-1 aistros pasireiškimo teima.ir net'rakus ,i?onis
augštvn pačiose viršūnėse paskrajoti. Kuo augščiau, tuoi^as ... .. ^a?ma‘ SUS*JUS‘ su: Palydus būdingas ^aą*i pateko i psichiatrinę ligoni- 
arčiau prie saules, tuo, .odos,, turėtų būt. šilčiau, bet ne. _ „p'_ «} iom apmen^bėm. Juk *>«•
ten toks salus, kaip c.a žiemą. Kiek paplauk,nejus pa- _ uj neapykantos ir ir gyvuliai pavydi. žmonės kai^
skrajojus, lyg snaudulys koks suėmė. — nepasi jutęs, kaip, 
sniegule virtęs, kritau ant pačios kalno viršūnės. Tenai 
visą naktį išmiegojau. Rytą pabudau, dairausi, kur aš pa
tekęs, kas aplinkui matyti: danguje skaisčiai saulelė švie
čia. žemiau manęs toli palši debesys plaukinėįa. Pro de
besų tarpus matyti žali kalnų šlaitai, kai kur gyvuliai, 
žmonės. Sudie, manau, debesų lašeliai, su jumis, turbūt, 
daugiau nebeplaukinėsiu.

O saulutė vis smarkiau šildo. Imu jaustis stipresnis 
ir, nė vandeniu nevirtęs, pakylu, išgaruoju nuo kalno vir
šūnės. Oro sūkurys pagriebęs kelia mane augštvn, ir skrie
ju vis tolyn ir tolyn, palikęs kalnų viršūnes apačioje.

Po kiek laiko sutikau šviesų debesėlį ir įsimaišiau į

meilės mišinys“, — tikina 
Spinoza. O žymus prancū
zų filosofas ir rašytojas La- 
rosfukas teigia, kad "pavy-

................ ,-A. ... . neištikima“ žmona, kartągal. Įvairiai pavydėt.. Vien. ant joę . astebėjo 
pavyd. k,tiems asmenines ke,et, pa' K į
laimės, turto, gabumų, pasi
sekimo. Vaikas pavydi, ma-

de daugiau savimeilės, negu ■ tydamas. kai daugiau dėme- 
meilės“. Priešingai jam, Vi-Į šio skiriama jaunesniajam

broliukui ar sesutei. Moterį 
kartais apvaldo pavydas, 
pas pažįstamą pamačius gra- 

; žesnį megztuką ar dailes- 
Pavydas — tai savotiška nius batus. Ir vis dėlto pla-

lersas nurodo, kad "meilę 
visuomet lydi pavydas“. Tai 
kas gi tasai pavydas?

siaiškinti, iš kur jos. Žmona 
atsakė, kad susitrenkusi į 
stalo kampa. Tuomet ligo
nis. rieko nelaukdamas, iš
matavo nuo stalo kampo iki 
glindų atstumą ir sulygino 
su atstumu nuo mėlynės iki 
pėdos. Kadangi atstumai ne
atitiko. jis tuoj padarė išva
dą. kad mėlvnės vra pirštų 
antspaudai. Kilo didelė pa
vydo scena.

šie na vyzdžiai pana aki
vaizdžiai rodo kokio absur
diškumo kartais pasiekia li
gonio teigimai, jo elgesys. 
Antra vertus, mes matome, 
su kokia nenuilstama ener-

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

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

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

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

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

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

"Lithuanian Quartet“ (A. 
M. Katiliškis, A. 

ir I Šeinius), 
209 psL, kaina $4.95.

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

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

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

"Lithuania land of he
rom,** parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Awakening Lithuania, a 
stndy en the rise of modern 
Uthuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai-

tures), kurių mokesčių mo- "* 
kėtojas "nesuspėjo“ nua-Į Vytautas the Great Grand

Atsakymas

Taisyklė, kad, vienus na
mus pardavus ir kitus nupir
kus ne vėliau kaip per vie- 
rerius metus, nereikia mo
kėti mokesčiu, taikoma tik 
patiems mokesčių mokėto
jo (tax paver) gyvenamiems 
namarfs (residence). Jūsų 
namai yra "investacija“, 
nes jie susideda iš nuomoja
mu butu, todėl ši taisyklė 
nebus jums naudinga. Jei 
apskaičiavimai parodvs. 
kad yra ^wjno“, prisi
eis mokėti mofesčiu nuo 
vadinamųjų ’CApįtal Gains1. 
"Capital Gains“ yra pelnas, 
kuris gaunamas, pardavus 
nekilnojamąjį arba kitoki 
turtą, kuris buvo "laikomas“ 
ilgiau neitu 6 mėnesius.

Formulė mokesčiams nuo 
šio pelno mokėti yra šitokia:

1. Reikia paimti vadina
mąją to turto "bazę“ (ba- 
sis). Bazę sudaro ta suma, 
kuri mokėta už namus, juos 
perkant (jei namai būtų bu
vę paveldėti, o ne pirkti, jų 
bazė būtų jų vertė paveldė
jimo metu).

2. Nuo tos bazės reikia 
atimti amortizaciją (depre- 
ciation), nes išnuomojami 
namai yra amortizuojami ir 
amortizacijos suma kasmet

nuimama“, mokant paja
mų mokesčius.

3. Prie gaunamos sumos 
reikia pridėti kapitalinius 
remontus (capital expendi

tarpą tokių pat, kaip aš. lašelių, smulkiais ledo spygliais ku debesėliu. Tik pajutau, kad visą tą debesėlį ima kelti 
virtusių. Ir pasileidom skrajoti, iš augštai į kitus debesis j augštyn šiltoka oro srovė, lyg iš kamino kilusi. Taip ūmai 
žiūrėdami. Mūsų debesėlis buvo pakilęs per kokius 8 km. į iškėlė į augštį. jog nespėjom susimesti nė į vandens la- 
nuo žemės, o anie plaukiojo daug žemiau. Vienas tamsiai! šus— ir mus šaltis sutraukė į baltus pundelius, kaip į ko- 
pilkas debesis, besirengiąs lyti, slinko mažiau kaip per kias kruopas. Visas debesėlis staiga virto tirštu kruopų
kilometrą nuo žemės. [pundeliu. Vėjo blaškomi, ėmėm kristi žemyn, Iki nukri-1 ^ja’Yokia didžde jaušmi-

Nejauku buvo plaukinėti tokioje augštybėje. užtat :tom P^r drėgną orą žemėn, iš kniopų virtom gerokais le- ne itampa jie stengiasi įro- 
smagu buvo žiūrėti į kitus debesis iš augštai. gabalėliais ir subirom žemėje, kaip žirniai. Nukritęs dyti žmonos "neištikimybę“.

... . . ... „ žemėn ledu. jau ir norėdamas, grioveliu nenubėgai. Pa-Į Liguistas pavvdas gali pa-
. i veikiai pasiilgau žemes; palikęs augštybes, nu- lengva tirpdamas, noromis nenoromis turėjau nugrimzti sireikšti trimis laipsniais: į- muth® aumn

sileidau žemyn ir iš ledo krislelių virtau vėl pilku garo j žemes. Grimzdau vis gilyn. Grimzdau su visu būriu su- kyriomis, pervertinimo bei išlaidas, susijusias

mortizuoti.
4. Tada šią sumą reikia 

atimti iš pardavimo kainos

Duke of Lithuania, dr. J- B.
iliustruota, 211 

psL, kaina kietais vitšeliais
(be to, dar galima atimti; minkštais $3JX>,

• e • — 9 • • en a Sk e e»o*n eo v a

Buvau ketinęs ilgiau paplaukioti drauge su tirštu pil-
tirpusių ledų.

(Galas kitam numery)
kliedėjimo idėjomis. 

(Bus daugiau)
su namų pardavimu, kaip 
pav., brokerio-agento komi-

POPULAR LITHUANL 
AN RECIPES. parašė Jusi 
Daužvardienė, kaina $2.50.

A**



Nr. 10. 1968 m. kovo 0 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis septintai
■r—

Vietinės žinios

Romo Astrausko skulptūra. Dail. R. Astrauskas yra gimęs Vokie
tijoje, Luebecko mieste, 1963 m. jis gavo "Canadian High Arts 
Foundation“ pirmą premiją. 1964 m. atstovavo Kanados jaunie 
siems dailininkams parodoje Japonijos sostinėje.

iI
galerijoj Toronte. Daugiau jo kurinių bus galima pamatyti kovo 
9 ir 10 dienomis parodoje L. Tautinės sąjungos namuose. 484 j Pai engimas. 
4 g t., So Bostone.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIŲ b

i
Kovo 8-10 dienomis jau

nųjų fotografų ir skulptorių 
; paroda Lietuvių Tautinės
' S-gos namų salėje.

*’« * • -i ,.r;
Kovo 10 d. skautų ren- 

giama Kaziuko mugė . ’ So? 
Bostono Lietuvių Piliečių į 
Dr-jos salėje.

J Kovo 17 d. 3 vai. popietį 
; Jordan Hali salėje smuiki- 
■ ninko iz. Vasvliūno lietuviš-

muzikos koncertas.

Kovo 24 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos III aukšto salėje Al
bino Nevietos pagerbimo 
banketas, kur;’ rengia minė
tos draugijos valdyba.

* * *

Kovo 30-31 d. Bostono’ 
Skaučių Židinio meno paro
da Lietuvių Tautinės S-gos 
namuose.

J I B VARTODAMAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. vartojo 16 savaičių, pUpę metų, t 
J. Gryseenskio paveikslai parade, ka d J hk Mtfct«$ ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. ’OO proc. garantuotai.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui 83.50, arba COD.
Užsakymus su Money Orderiu siųskite tuojau.

JIB LABORATORIJA. 1137 So. 49th Ave.. Cicero, III. 60650

★
Mieli „Keleivio“

skaitytojai!
i

Jau metų metai skelbiam,

Ekskursijos j Vilnių-Druskininkns
trims savaitėms

BIRŽELIO 5 d. (registracija iki 1968 m. balandžio 25 d.) 

LIEPOS 10 d. (registracija iki 1968 m. gegužės 29 d.) 

LIEPOS 31 d. (registracija iki 1968 m. birželio 21 d.)

KAINA $ 820.-

Kelionė lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai, 
dvi dienos Kopenhagoje.

Grupių dydis ribotas — REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už S2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 

P.O.Bok i rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
Krunswick, Maine 04011. i organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 

Lietuva ir Kt.
Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadiray 
So. Boston, Mass. 02127

—

PARDUODAMAS
dėl savininko senatvės - 

mažas ūkis Miami. Fla.. mieste, 
1 akras žemė'. 3 pastatai, gyve
na 5 šeimos, nuomos $4.650. 
Parduosiu išsimokėtinai. K rei p. 
tis:

Paul Kraucs.
8350 N.W. 13 ( ourt. 

Miami, Fla. 33147
• (17)

PERKA PINIGUS 
Perku lietuviškas, latviškus 

ir estiškus metalinius pinigus. 
Pasiūlymus siųsti:

A. .M. GaputLsKovo 31 d. 4 vai. popiet
So. Bostono Lietuvių Pil. ’ kad, keisdami adresus, pra- 
Dr-jos III aukšto salėje ban- i neštumėte ir senąjį adresą.‘ 
ketas Onai Laskienei pa-j bet iki šiol dai- nevisi paiso 
gerbti. Rengia Lietuvių Al o- j mūsų prašymo. Neturėdami 
terų Klubų Federacijos Bos- seno adreso, visada rizikuo-
tono skyrius j jam pakeisti ne to. kuris pia-| _VajslJj, k>rie i|gl|

į so,. nes \ įsada gali būti „įami, nuo reumatizmo, rankų, 
Balandžio 21 d. 2 vai. po' bendrapavardžių. Tokiu at- koj, nutirpimo ir skaudėj™.

yra dalyvavęs į pietų John Hancock salėje Xetu t? a ,ias a..se" lnujau siusk iį skelbta, ir
įvairiose parodose Toronte, o šiuo melu dalyvauja Potloek's meno! įvyks Bostono Lietuvių Įa;j._ v.° jiird9 su antiniu, ir

1 Tautiniu šokiu Sambūrio laiką " dkl,na lslaldas' atsupome ««■»» libandsmui.
C l

Dalis skaitytojų iš viso 
: nepraneša mums pakeistoj 

Balandžio 26 d. 8:30 vai. adreso. Tada dažniausiai! 
vak. Jordan Hali Pabaltie- mums patarnauja paštas, 
čių Draugijos koncertas. bet už tai ima iš mūsų po 10

So. Bostono sandariečiams tono Universitetą ir isigijo’ i centų už kiekvieną toki pi a
aeronautikos inžinieriaus'1 Balandžio 28 d. So. Bos- nešimą. Tokių rašto laiškų} 
diplomą. Juozas baigė irgi ; tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa- gaunam vidutiniškai po du

_
GREITA PAGALBA 

Nenusimink, gaust pagalbą.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta_ P.O. Bos 9112

Kaip žinoma, A.L.T. San
daros 7 kp. susirenka kiek
vieno mėnesio 3-čia sekma-

ngi į
Northeastern universitetą, į- 

varda.
įėję, III aukšte, Minkų radi- kasdien, kas sudaro 1 dol. 
jo talentų popietė ir N. Ang- išlaidų per savaitę, arba 52 
lijos gražuolės balius. • dol. permetus. Taigi 10 pre-

* * * numeratorių mokesčio.
Gegužės 5 d. 3 vai. popiet Bet visų labiausiai mus 

- Jprc^an Hali salėje smuiki- vargina paraginimai sumo- 
šeimas.į ninko Iz. Vasyliūno lietuvis- keti prenumeratą. Tokių pa-, 
Juozui į kos muzikos koncertas. Į raginimų vidutiniškai išsiun

* * * į čiame apie 50 kas savaitė,}
i Gegužes 18 d. So. Bosto-; kurie kaštuoja 3 dolerius

valanda anksčiau kaip pa-[ J- ir B- Venckai gimė iri jo Lietuvių Pil- dl'-Jos saIėj vien pašto ženklam. Pridė 
x r i ------T. . , . , , . Į Laisves v arpo koncertas.

dienį. Vasario 18 d. nesūri- ?%d,ama’ civ’I ,
rinkom, nes visi norėjome’11 dūkta Darute baigė Tafta 
dalyvauti 50 metų Lietuvos įsigvdama dan-
nepriklausomybės minėjime.

Sekantis susirinkimas Į 
vyks kovo 17 d. 1 vai. popiet 
nuosavoj svetainėj, 124 F

tu gydytoios dinloma. Ro
mas. Laimis ir Danutė jau
=ukūrė
To

lietuviškas 
paties linkime ir

St. Kuopos valdyba nutarė! ~eiti.br?H^ ™el<* sesu- 
ši susirinkimą šaukti viena !tes P!amintu ke.iu.

prastai, kad galėtume atlik- į užaugo Lietuvoje ir abu bai 
ti nors svarbesnius savo rei-j mokytojų seminarija, tad 
kalus ir paskui dalyvauti vra mokytojai. Užplūdus

Lietuvą raudonaiam tvanui 
—komunistams,' J. Venckus 
buvo ju suimtas ir 10 mėne
sių kalinamas ir kankina
mas. Tik prasidėjus karui.

britu iš So. Bostono pasi
traukimo—Evacuation Day 
iškilmėse.

Kovo 17 d. Sandaros sve
tainė bus atidara per visą . ..............
dieną. Čia turėsim užkan- ia™ Pavy^° Js kalėjimo is-
džiu. kavutės ir kitų gėrimų, i eltl;

Visi ateikite, atsiveskite! „ Antrą karta artėjant bol- 
savo draugus ir pažistamus.i ®^yikams, 1944 m. Venckų 
kad visi kartu galėtume §j j seimą pasitraukė Vokieti ion 
So. Bostono istorini ivvki ir 1949 m. atvyko Į JAV ir 

apsigyveno So. Bostone 
LF Bostono Vajaus Ko

mitetas nuoširdžiai dėkoja 
J. ir B. Venckams už auką 
Lietuviu Fondui ir linki gra
žaus, laimingo ir ilgo gyve
nimo.

Vajaus Komitetas

linksmai atžymėti.
Sandaros 7 kp. valdyba

Aukos Lietuvių Fondui

Jonas ir Brone Venckai
įstojo i LF narių gretas ir į- 
mokėjo 100 dol.

J. ir B. Venckai aktingai 
reiškiasi lietuviškų organi
zacijų veikloje, ir bostonie
čiams yra gerai žinoma ir 
pažįstama ši kukli ir tauri 
šeima. J. Venckus daugiau! 
kaip 16 metų dalyvauja Šv. _ _
Petro parapijos chore, o vie- į riimuose tarp 40 Bostono at-
nu laikotarpiu keletą metų' ?OVIJ ne«rM «ra 3’ tai 
chore dalyvavo veik visa „ ° ne8TU gyventojų
Venckų šeima, t. y. J. Venc- bostone .Vra 11.1%. 
kus, sūnūs Romas ir Laimis Dabar numatoma 
ir dukra Danutė,

J.

Negrą susirūpinę 

dėl savo atstovo

Šiuo metu Mass. atstovu

Tai jis — Lawrence Rhodes. 28 
m. amž„ —- privertė Amerikos 
lėktuvą skristi į Kubą. Ten jis 
išlipo ir pasiliko, o lėktuvas grį
žo Į Miami. Rhodes yra policijos 
ieškomas, nes kaltinamas plėši
kavimu: jis iš W. Virginijos 
anglių bendrovės yra pagrobęs 
$10.000.

KĄ LAUMES LEME

Taj rašytojos Petronėlės 
per- 1 Orintaitės parašyti atsimini* 

tvarkyti rinkimines apygar- mai apie žymiąją poetę Sa- 
ir B. Venckų gyveni- das taip, kad iš Bostono be-; lomėją Nėrį, tiek daug kai

mas nebuvo lengvas: dirbo būtų ne 4ft. bet tik 32 atsto-; bų sukėlusią ir šiame žemy- 
jie paprastą ir sunku, darbą vai, o tada negrai netektų ne, 234 pusi., kaina $3. 
ir iš menko savo uždarbio vieno atstovo. Tada 11.1%. Knygą išleido Chicagos 
išaugino ir išmokslino gau- miesto gyventojų sudarą Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
šią šeimą. Sūnus Romas bai- negrai beturėtų valsti jos ji lengvai skaitoma, pradė- 
gė Northeastern universite- parlamente tik 3.1% atsto- jęs ją norėsi ir baigti, 
tą ir įsigijo inž. mechaniko vų. Dėl to negrai yra labai Kr.yga gaunama ir Kelei- 
diplomą, Laimis baigė Bos- susirūpinę. vio administracijoje. j

jus vokus, popierių, neskai 
tant darbo, susidaro kiti 3 
dol, arba 312 dol. per me
tus, kurie praryja net 62 su 
viršum metinių prenumera
torių mokesti. 0 Keleivio, 
prenumerata ir taip jau la
bai pigi.

Šia proga tenka pastebė
ti. kad dažniausiai raginami 
tie patys skaitytojai kiekvie
nais metais, kiti net po du 
kartus. Atrodo, nesunku bū
tų gavus pirmą paraginimą 
pasižymėti laika ir ir ateity 
sekti. i

Šiaip ar taip, visos išlai
dos yra bergždžios ir niekam 
nenaudingos, bet mes vieni 
be skaitytojų pagalbos ne
sugebam ir nesueebėsim jų 
bent kiek sumažinti. Todėl 
didžiausias mūsų prašymas:

1. Keičiant adresus, pra-j 
nešti ir senąjį adresą;

2. Pakeitus adresą, pra
nešti ji ne tik paštui, bet ir 
mums; ir
- 3. Mokėti prenumeratą, 
nelaukiant raginimų. Ge
riausia mokėti kiekvienais 
metais vis tuo pačiu laiku.

Laukiame Jūsų naramos.

Keleivio administracija

★

I LIETUVĄ
GERIAUSIA DOVANA 

NAUDINGIAUSI/
DOVANŲ CERTIFIKATAI 

TIKTAI DOVANŲ 
CERTIFIKATAI

jūsų giminėms bus 4 kartas 
vertingesni, negu gryni pini
gai. Tai patvirtins jūsų gimi
nės.

TIK DOVANŲ 
CERTIFIKATAIS 

jūsų giminės gali bet ką pirkt 
specialiomis, tikrai 
sumažintomis kai
nomis. Jūsų giminės tai 
patvirtins.

PILNAI GARANTUOTA 
JOKIO MOKESČIO 

Jokio mokesčio už patarnavi
mą nemoka nei siuntėjas, nei 
gavėjas.

SIŲSKITE TUOJAU. 
SIŲSKITE TIK PER 

INTERTRADE EXPSESS 
CORP.

123 East 23rd Street
New York. N.Y. 19010

Prašykite, veltui 
mūsų katalogo 

Podarogifts, Ine.. Įgaliotas 
atstovas

UŽSAKYKITE
AUTOMOBILIUS!
10', NUOLAIDOS 

Padarykite savo gimines lai
mingus.
Užsakykite jiems automobilį. 
UŽSAKYKITE TUOJAU, — 
sutaupysite daug pinigo. 
Paskutinė diena užsakyti: 

1968 m. balandžio 25 d.

IR SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIU

AMERIKOJE

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

rERORO IR VERGIJO.' 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
.os vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 

. draugai. Knygos kaina —
1 75 centai.

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yn 
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 $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigių TERM 
apdraudą: ui $l,GvC.C0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuTiškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* laba* 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 pt a nesi mos apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, I.aSaIle—Montreal,

y f t <
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Vietines žinios
Tautinių šokių vakaras

John Hancock salėje
i

Bostono Lietuvių Tauti

nių Šokių sambūrio, kuriam 

vadovauja Ona Ivaškienė, 

parengimas balandžio 21 d. 

bus ne Thomas Park mo

kykloj, kaip anksčiau buvo 

skelbta, bet gražioj John 

Hancock salėje, kur buvo 

Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo paskelbimo 50 

metų sukakties minėjimas. 

Pradžia 2 vai. po pietų.

Balfo susirinkimas neįvyko

Kovo 3 d. skelbtas Balio 
skyriaus susirinkimas neį
vyko, nes mažai narių atsi
lankė. Kitas susirinkimas 
bus šeštadieni, kovo 30 d. 7 
vai. vak. So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos patal
pose.

SLA 43 kuopos svarbus 
susirinkimas

SLA 43-sios kuopos na
rių svaigus susirinkimas i- 
vyks trečiadienį, kovo 13 d.. 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
dr-jaus patalpose. 368 \V. 
Broadway, So. Bostone.

Šiame susirinkime bus 
renkama SLA Vykdomoji 
Taryba ii' delegatai į SLA 
55-tąjį seimą, kuris įvyks 
liepos mėn. Chicagoje.

Kiekvien*; nario pareiga 
šiame susilipkime dalyvauti 
ir išrinkti tini amus asmenis 
kaip į Vykdomąją Tarybą, 
taip ir i seimo delegatus.

Taip pat šiame susirinki
me bus proga užsimokėti 
duokles. Juozas Lekvs, 

SLA 43 kp. sekr.

Mirs J. Andriukaitis
Prieš pat pradedant šį 

numerį - ausdinti, gauta ži
nia. kad mirė Jonas Andriu
kaitis. gyv. Avon. Mass. A- 
pie šermenis ir laidotuves 
bus paskelbta Boston Globė.

Kaziuko mugė sekmadienį Pasveiko, tebesergaI
Bostono Žalgirio ir Balti- Ona Andriulionienė. ke- 

jos skautų tuntai kovo IU d.,' liūs savaites išgulėjusi ligo
si sekmadienį. So. Bostono ninėje. grįžo namo.
Lietuvių Pil. di-jos III aukš-( Viktoras Kapočius dėl šii
to sa.ėje i engia tiadieinę cjįes ĮjgOS vis dar negali ap- 
kaziuko mugę. ! ligoninės.

Mugė atidaroma 12 vai. į Linkime jiem greičiau pa- 
Po to bus galima pasivaį- sveikti, 
šinti skaniais pietumis, py-į

skanumy 
proga pa- 

skautų meniškais 
rankdarbiais — medžio dir
biniais bei drožiniais, tauti
nėm juostom, lėlėm ir kt. ir 
jų Įsigyti.

3 vai. popiet prasidės se
sės P. Kalvaitienės paruoš
tas Vilkiuku ir Paukštyčiu

ragais 
nai:

ir kitais 
Visiems bus

Didelis gaisras So. Bostone I
Penktadienio naktį sude-Į 

gė didelis namas, buvęs H 
ir Broadvay gatvių kampe 
(prieš F. Zaletskienės laido
jimo Įstaigą).

Neabejojama, kad tai 
piktadario darbas, kuris pa
skutiniuoju metu jau pakūrė

bendras vaidinimas, pava-į v*s3 namų Bostone. Jis 
dintas ”Ali Baba". Mūsų! policijos stropiai 
jaunieji aktoriai labai rim-į
tai ruošiasi šiam vaidinimui; 
ir atvykusių jo pažiūrėti ne
apvils.

sigrozeti

Susižeidė I. Mickūnienė Išvyko j Kaliforniją

Praeitą savaitę eismo ne- Sena Keleivio skaitytoja 
laimėje ‘ nukentėjo Irena ! Katrė Gelažinienė iš Frank
ui r-,-,.,; „a z- Hn, Mass., su dukra Ieva irAlickumene. inž. C. Mickų- . ’ ’ , ,... . . , žentu Petru (Pete) kovo 6no žmona. Ligoninėje šutei-i išskrenda į Resedą Kali. 
kus pagalbą, ji galėjo griz-i fornjjoje sūnaus, brolio ir 
ti namo. Labai nukentėjo iri svainio Jurgio Paulausko 
automobilis. i aplankyti ir paviešėti prie
.... ,. . ... Į šilto Pacifiko.LinKime ligonei greičiau j

pasveikti. • šios iškylos proga K. Ge-
; lažinienė šiandien atnauji-
; no Keleivio prenumeratą ir > 
į paliko $2.00 Maikiui ele-'Reti svečiai Bostone

Praeitą savaitgali Bosto-! mentoliui Įsigyti.
inž. Rimtautas. ]vies linkime K. Gelaži-i 

eirria su žmona ir pirmą njeneį jr visai jos šeimai ge-' 
ros ir laimingos kelionės. :

ne lankėsi 
Viz0"
karta ilgon kelionėn išsilei- 
dusia 9 mėn. amžiaus dukre
le, o su iais kartu ir jų uoš
viai Antanas ir Al. Masio- 

čia at-'
Bostono menininkai 

Clevelande

ieškomas. ’

Atžymėjo sukakti

Prašome visus lietuvius 
šią dieną praleisti su mūsų 
jaunimu.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA N Al JOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, Kartu sutvarkanti viešbučius Ir kelionių pianus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ.
Ver T ANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogiits skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius it' užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SK VRV'rT <, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įst;. /(ke.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lie'uviškai. Tick kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo t) va!, iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo š vai. Iki 12 vai. dn.

Rašyti ar skambinti:

390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

VELTUI 

LĖLIŲ

__ NAMELIS
pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington S t , Dorchester. Mass.

GE 6 1204

kovo
Jadvyga ir Kazys Barūnai 

2 d. savo namuose 
kukliai atžymėjo kazimie- 
rines ir savo vedybinio gy
venimo 25 metų sukakti. Jų 

| draugai ir kaimynai ta pro-
Iki pasimatymo Kaziuko ga sukaktuvininkus apdova-; 

mugėje! j nojo Įvairiomis dovanomis
: ir prie vaišių stalo sugiedo- 

Baltijos ir Žalgirio tuntai ' jo Ilgiausių metų.

niai. Šia proga jie — 
šventė ir Rimtauto mamvtės'
Elenos Vizgirdienės vardi-į 
nes. kuriose dalyvavo ir gra
žus Vizgirdų draugų būrelis. į 

A. Masionis vra ir LB 
švietimo vadybos lituanisti- . 
nių mokyklų’ inspektorius! *on.c^ 
rytų pakraščiui. Jis aplankė' lste Paiva Mongiidaite. o 
ir Bostono lituanistinę mo-' sat>,iniUs eilei asciu» skai- , 
kyklą. susipažino su jos dar-! P5 Poetas Antanas Gustai- 
bu. mokytojais ir tėvu komi-l
teto atstovais, painformuo-; D. Mongirdaitė dainuos 
damas ir apie LB pastangas Marcelinos rolę ir Fidelio o- 
lituanistiniam švietimui ug- peroje Chicagoje, kuri ten 
dyti ir plėsti.. statoma kovo 23, 24 ir 30 d.

Kovo 9 d. Clevelando šv. 
Kazimiero lituanistinei mo
kyklai paremti rengiamas 
dainos ir dailiojo žodžio

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway., South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus"
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

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

Turtas (Assets) virš $132,000.000

Dabar moka 5*

(APE CODE PARDUODAMI

netoli šiltos vandenyno srovės 
žemės sklypai, vieno ar pusės 
akro didumo, tarp dviejų dide
lių ežerų. Informacijų kreiptis

nuo 9 iki 12 vai. ryto ir vakare 
nuo 9 vai. telefonu 268-9267.

Peter Maksvytis
Carp«*nter A Buildcr
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visas pataisymo, Maus
to ir projektavimo darbus iš lan
ko ir viduje, (ryvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimu. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

už visų rūšių taupomus pinigus

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parauoaame tiktai raistas, išpiiaome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus raistus.

Jei reik raistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

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

S82 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL rn išskyrus šventadienius ir seka.

LAISVES VARPAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ- 
KULTCR1NĖ RADIJO PROGRAMA'

Sekmadien;ai« 8-9 vaL ryte 
FM Bangomis 105.7 megacikųj 
19 WK0X, F ramingham, Mase.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St

BROCKTON, MASS. 02402

Tel. JI niper S-7209

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies 
priepuolis Įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas 
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikai a.

Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“.

A.I. N AM AKS V !
Real Estate & Insurance ;

321 County Club Rd* 
N'ewton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

i!

Tai Douglas Rowden iš Appk- 
gate Valley. Ore. Jo du broliai 
jau žuvo Vietname. Dabar jam 
reikėtų eiti karinės prievolės 
atlikti, bet komisija atidėjo 1 
metams.

„Keleivis ‘ 

jūsų draugas!

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

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

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

ATLAS PARCELS CO 
82 Harrison Street

VVorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

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

Vedėjas A. Schyrinski

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury SL 

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8*2868

domo Varno pieštą Lietuvos 
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuoli nepriklausomybės paskelbi- 
ir jo išvengti. mo akto pasirašytojo Stepo-

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, no Kairio spalvotą portretą
atsiuntus $3.75. 8x6 colių dydžio už 80 cnt.

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS 

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

447 BROADVVAY 
South Boston. Mass

Meeeeeee**************************
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIEM Ė)

OPTOMETRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

yra vienintelė oficiali įstai- :; 
ga Worcestery, kuri siunčia * 

siuntinius tiesiog ii VVorces- 
terio j Lietuvę ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės1 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
gapastir.ifai taisome laikrodžio* 

žiedus. papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

; Dažau ir Taisau 2
► Namus iš lauko ir viduje. 1 
X Lipaau popierius ir taisau f 

visxą, ką pataisyti reikia. J 
Naudoju tik geriausią • 

medžiagą. «
JONAS STARINSKAS ‘ 

220 Savin Hill Avė. •
Dorchester, M:

TeL CO 5-5854

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis ) 

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRON1S KONTRIM
598 Broad way

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

Flood Square. 
Uardicare Co.
SanaiakM N. J. ALEKNA
128 EAST BROAL)WAV 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Monre Dažai 
Popieroa Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys narnami 

Reikmenys plur^beriams 
Vtookie geležies daiktai


