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De Gaulle pats pasitraukė iš 
prezidento pareigų

Išleis sąmokslo 
dokumentus

Vilkas rengia leidinį do
kumentu apie 1939-40 me- 

i tais nacinės Vokietijos su 
Dauguma balsuotojų pasisakė prieš de Gaulle pasiū- į bolševikine Rus’ ia sudalytą 

lymuc. De Gaulle paskelbė — pasitraukiąs iš pareigų.; s3m°kslą užpulti Rytų Eu- 
Laikinai prezidento pareigas eis senato prezidentas. Rin-I r?Pos va]stybes ir pasidalin- 
kimai ne vėliau, kaip per S savaites. Būsimi kandidatai. • j “ tentonjas.

Vliko pirm. dr. J. K. Va-
Sekmadienį Prancūzijoje,^/,^ liūnas balandžio 21-22 d.

buvo gyventojų atsiklausi- ■ tuo reikalu buvo nuvykęs i
mas (referendumas), ar jie Vasiliauskas • Washingtoną. kur susipaži

no su tų dokumentų origira- 
Balandžio 27 d. apie 3 vai. lų fotokopijomis, kurias pa

lyto širdies priepuolio iš- rūpino kongreso bibliotekos 
tiktas Bostono miesto ligo- pareigūnai. Dr. Valiūnas

pritaria ar nepntana prezi-j 
dento de Gaulle siūlomoms 
reformoms: padalinti kraš
tą į 22 apygardas ir duoti 
joms daugiau teisių, negu li- į 
gi šiol turėjo vietos savival
dybės, atimti iš senato įsta
tymų leidimo teisę ir palik-; 
ti jį patariamąja įstaiga.

Dauguma (52%) balsuo
tojų pasisakė prieš tuos pa 
siūlymus.

t i drauge su Lietuvos atstovu mneje mne baletmmkas Jo- j K*jecRu jr dr g Bačkiu 
nas Vasiliauskas. peržiūrėjo tuos dokumentus 

. ir atsirinko įtrauktinus į ren-
Širdies smūgis jį ištiko gjamą leidinį. Taikoma, kad 

balandžio 26 d. apie 7 vai. i leidinys pasirodytu iki ru^- 
vakaro, važiuojant į komp.« piūcio mėnesio, tai yra, 30 

j J. Gaidelio pagerbimą LB metų nuo to sąmokslo sukak- > 
Kultūros klube. Ligoninėje c*ai sueinant.

(E) ; Apačioj JAV ir š. Korėjos delegacijų posėdis nuolat L 
nėj posėdžių vietoj Pamnunjone. Jame JAV atstovas ap 
kaltino d. Korėjų dėl JAV žvalgybos lėktuvo nušovimo, 
ir visa JAV delegacija apleido posėdį. Viršuj kairėj JAV 
delegacijos pirmininkas gen. majoras James B. Knapp, 
dešinėj š. korėjos delegacijos pirm. gen. maj. Ri Choon- 
Sun.
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Sovietų sąjungoje nėra ir 
nebus demokratijos

Sovietų Sąjungoje nerašai sudaro daugumą, o viską 

valdo rasai komunistai.

De Gaulle jau prieš bal
savimą buvo pareiškęs, kad, i sustojusi širdis buvo atgai- 
jeigu jo pasiūlymai bus at- vintą, bet pasikartojęs smū- 
mesti, jis pasitrauksiąs iš pa-! gis visiškai nutraukė jo gy- Prof. Adolfo JUCIO 
reigų. Kai balsavimų davi- vybę.
niai paaiškėjo, jis ir paskel

Jonas Vasiliauskas gimęs 
1905 metais Blfžunse. 1919 
metais stojo savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę, dalyva
vo nepriklausomybės kovo
se, 1923 metais Klaipėdos 
sukilime, o nuo 1924 m. stu
dijavo vaidybos meną o vė
liau baletą ir ligi 1944 metų 
buvo Lietuvos valstybinio 
baleto teatro artistas. Be to,

bė 16 žodžių pranešimą, kad 
nuo pirmadienio vidurio jis 
pasitraukia iš prezidento 
pareigų.

Pagal konstituciją, jo pa
reigas laikinai eis senato 
prezidentas Alain Poher. 
Naujo prezidento rinkimai 
turi būti ne vėliau, kaip per 
5 savaites. Kandidatų į jo 
vietą netrūksta: dabartinis 
ministras pirmininkas Mau- 
rice Couve de Murville, už
sienio reikalų ministras Mi- 
chael Debre ir kt.. socialis
tų — Francois Mitterand, 
Gui Molett.

Kairieji dabar skelbia, 
kad tą krizę reikia išnaudo-

paskaitos Anglijoje
Teorinės fizikos profeso

rius Adolfas Jucys iš Vii-j 
niaus universiteto balandžio 
15 d. išvyko į Angliją, kur, 
numato skaityti paskaitų 
keliuose mokslinio tyrimo 
centruose, jų tarpe Oxfordo 
ir Cambridge universitetuo
se. Prof. Jucys taip pat lan
kysis Manchesterio univer-i

„-„„„.„„.r sitete. kur jis tobulinosi darjis organizavo žymiųjų uz-> vasara
sienio dainininkų ir kitų metų vasan*-
menininkų gastroles Lietu- ;
voje, būrė veiklai lietuvius rv
teatralus kultūrinei veiklai Įr • B*"™9 UZmUSlUS, 

»«*«**««

nai Babuškmaitei vesti ba- Sekmadienį Brocktono eis-
ti degaulistų valdžiai pa- ^eto studijas Bostone ir ki- mo nelaimėje užmuštas pra-
keisti. bet vargu jiems tas 
pavyks, ir tikriausias kandi
datas į prezidento kėdę yra 
dešimtmetį buvęs premjeras 
ir ištikimas de Gaulle sali- 
lunkas Georgės Pompidou.

De Gaulle didelė politinė 
figūra ne tik Prancūzijoje. 
Jo pasitraukimas nepapras
tas įvykis ne tik Prancūzijai. 
To įvykio atgarsiai bus jau
čiami ir toli už Prancūzijos 
ribų.

Premjeras Murville pasa
kė, kad dabar atverčiamas 
Prancūzijos istorijos naujas 
lapas. Kaip ir kas į jį bus į- 
rašyta, parodys ateitis.

tur, organizavo baleto spėk- moginio orkestro vadovas 
taklius ir kitaip reiškėsi te- Ferdinandas Šmitas, o kar- 
atrinio meno srity. , tu su juo važiavęs bostonie-

Į tis Petras Šmitas sužeistas, 
Jo sveikatą jau prieš de-; guli ligoninėje, bet jo gyvy

šimtį metų pirmą kartą, pa
kilto sunkus darbas fabrike.

bei pavojus negresia.

Jis paliko žmoną Tatjaną, j QovietUoie verčia 
dukterį Svetlaną New Yor-Į ‘
ke ir kitų giminių. Visi veltui dirbti 
tomeciai su jais drauge nu- į
di, netekę gero bičiulio.

Balandžio 29 d. velionis 
palaidotas Forest Hills ka
pinėse.

Smarkiai kyla 
kainos

Per kovo kiekvie
nam reikalingų prekių kaina

S. Korėja šaudys 
JAV lėktuvus

:s Kerėjos valdžia 
paskelbė, kad ji

liaą šaudys JAV lėktu
vus, kurie, jos nuomone, pa- 

pakilo beveik vienu procen- žeis Korėjos oro sritį. (Kaip 
tu. o žemės ūkio gaminių žinome, JAV lėktuvas buvo 
kainos didmenų prekyboje j nušautas tarptautinėje srity- 
net beveik pusantro procen- je). Ji smerkia JAV pasiry- 
to. žinovai sako, kad per ar-į žimą ir toliau vykdyti lėktu- 
timuosius mėnesius būti-s vais žvalgybą Japonijos iū- 
niausių prekių kainos dari roję ir laivvno siuntimą į šią 
vis kils. jūrą. (JAV laivynas iš Japo-

Tas infliacijos pavojus su- nijos jūros išplaukė i Gelto-

Monopolinis Sovietijos 
darbdavys — valdžia nepa
sitenkino vienu balandžio 12 
dienos ”subotniku“, tai yra, 
darbininkų grąžinimu į dar
bą šeštadienį ir visiškai be 
užmokesčio. Balandžio 19 
d. vėl visi turėjo dirbti, ir vėl 
be atlyginimo, vis to Lenino 
garbei. Ir jau atrodo, kad 
tie ”subotnikai“ bus karto
jami kas šeštadienį tol, kol 
darbininkai bus pakanka
mai "susipratę“ ir paklus
nūs... Apie penkių darbo 
dienų savaitę darbininkai 
kalba galvomis linguodami, 
kad "kaip neseniai, taip ne-
irgar (E)

M********************************"

kelia vyriausybei didelio rū
pesčio.

nąją jurą, 
pusėje).

antroj Korėjos

Peter Brent Brigham ligoninėj Lcwiui Rryeriui (deši
nėj) buvo įsodintas jo sūnaus Steveno (kairėj) inkstas.

Ragina pakelti
pašto mokestį

Prezidentas, kartu su ki
tais mokesčių pakeitimais, 
pasiūlė kongresui pakelti vi
sų rūšių pašto siuntų mokės-

. ■ i \
Rusai pasitrauksią 
per metus

Yra pasklidusi žinia, kad 
čekų vadams tariantis Mask
voje, buvę pasakyta, kad ru
sai sutinka per vienerius me-

The New York Times ba
landžio 27 d. laidoje paskel
bė straipsnį, pavadintą "Ru
sai tampa Sovietijos mažu
ma“. Autorius rašo, kad tai 
paskelbęs Justas Paleckis, 
Tautybių tarybos pirminin
kas, laikraštininkų konfe
rencijoje. Pagal 1959 m. gy
ventojų surašymą, Sovietų 
Sąjungoje rusu tebuvo 54.65 
%, o 1970 m., kada bus nau
jas surašymas, rusų nebebus 
nė 50%. Mat, nerašai turį 
daugiau prieauglio. Tuo bū
du rasai būsią, gal jau ir da- 

! bar yra, mažuma, o gyvento
jų daugumą sudaro kitos 
tautos, kurių yra daugiau 
kaip šimtas.

Pasak Paleckį, Leninas 
labai gražiai išsprendęs dau
gelio tautų valstybės klausi
mą. sukurdamas autonomi
nes respublikas."

Straipsnio autorius pa
vaizduoja. kaip tas Lenino 
principas įvykdytas Kaza
chijoje, kur tikrųjų to krašto 
gyventojų — kazachų jau 
bėra maža mažuma, o visi 
kiti gyventojai jau kitokių 
tautvbių ateiviai.

Kitose tautinėse respubli
kose dar nėra taip blogai, 
bet ir ten rusų skaičius vis 
didėja. Tautinių respublikų 
žmones išsklaidydami po 
plačiąją Sovieti ją. o rusus 
apgyvendindami tose res
publikose, Kremlių valdan
tieji rasai gali ir mažumoje 
būdami visus valdyti. Nors 
tautinėse respublikose kol 
kas rusai ir mažumoje, bet 
ir ten juk visi svarbieji rei
kalai sprendžiami Maskvo
je. Taip yra dabar, taip bus 
ir ateityje.

čius. išskyrus oro pašto. Jei: tus ištraukti savo dalinius iš
kongresas pritars, tai už laiš
ką mokėsime 7 centus, o už 
atviruką 6 centus.

Tą pakeitimą Įvedus, val
džia tikisi gauti daugiau pa
jamų 611 mil. dolerių.

Gegužės 1 parado 
Maskvoje nebus

Čekoslovakijos, bet su sąly
ga, kad dabartinis Čekoslo
vakijos komunistų vadas 
Husakas sutramdytų spau
dą ir sustabdytų kitas Dub- 
čeko pradėtas reformas.

Jugoslavijos spaudos a- 
gentūra skelbia, kad dar 

| prieš komunistų partijų su- 
į važiavimą birželio 5 d. bus 
į Maskvoje paskelbtas sovie- 
' tų kariuomenės ištraukimo 
tvarkraštis. i

li universitetų riaušės jau 
persimeta ir į viduriniąsias 
mokyklas.

Maskva per radiją pa
skelbė, kad šiemet Gegužės 
1 d. Maskvoje Raudonojoj 
aikštėj nebus kariuomenės r 
parado, kad žygiuos tik ei- Libano ValUZlOS 
vilinių organizacijų nariai.

Nuo Spalio revoliucijos,^'12^ 
tokio parado Gegužės 1 d. Pasitraukė ministras pirmi- 
Maskvoje nėra buvę tiktai ninkas Kąrami, protestuo- 
karo metu. Kodėl dabar taip, damas dėl kaltinimo, kad 
padaryta, niekas nežino, vi-j neremiąs arabų partizanų, 
si tik spėlioja. , kovojančių prieš Izraelį

Viršuje Aleksandras Dubčekas, 
kuris pradėjo demokratines re
formas Čekoslovakijoje. Maskva 
privertė čekus jį pašalinti. Jo 
vietą dabar užėmė Gustavas Hu
sakas (apačioj). Ar ilgai jis | 
tiks Maskvai, pamatysime.

Ir šiandien būtų neteisin
ga sakyti, kad rusai spren
džia. Ne rusai, bet rasai-ko- 
munistai, kurių net tautinėse 
respublikose yra kur kas di
desnis procentas, negu išei
tų pagal tos tautybės gyven
tojų skaičių.

Jąovietijoje yra Tautybių 
Taiyba. kurios pirmininkas 
yra Justas Paleckis, bet ir 
ta įstaiga yra tik dekoraci
jai, tik apgaulei, tik kitiems 
parodyti, kad tariamai ger
biamas tautinis pradas. O iš 
tikrųjų ta Tautybių Taryba 
tėra tik komunistų partijos 
agentūra ir, ką komunistų 
partija, rusų valdoma, nuro
do. tą ir tedaro.

Viršuje Vakarą Vokietijos kanc. 
leris Georgas Kiesingeris (krik
ščionis demokratas.), apačioje 
vicekancleris ir užsienio reikalą 
ministras Willy Brandi (Mėtal* 
demokratas). Ją nuomonės labai 
skiriasi dėl sutarties, draudžian
čios atominius ginklas, pasira
šymo. Brandtas mano, kad ne
pasirašius tą atominią .ginklą 
plitimą draudžiančią sutartį, bos 
pakenkta JAV ir Sov. S-gos a- 
tominio nusiginklavimo derybom

Kambodi jos princas . Norodom 
Sihanouk vėl atnaujina su JAV 
nutrauktus diplomatinius san
tykius. Kaip žinoma, š. Vietna
mo komunistai naudojasi Kam- 
bodijos teritorija savo kariams 
ir karo medžiagai gabenti į Plo
tą Vietnamą.
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V • • • li° komisijos pirm. Anatoli. 0 BJ* • —1 _ 1 v*GegUZėS PirmOU & SS nez. Pranas pasiute mokesčių
O * J tautinių šokių šventės komi- a

teto pirm. dr. Leonas Kriau- FPT tlFIUII
Ir šių metų Gegužės Pirmosios proga Laisvųjų Darbo' čeliūnas. Pirmųjų keturių I VIVI lil<£

Unijų Tarptautinė Konfederacija paskelbė du atsišauki-' pranešimai buvo atspaus-
mus: vieną i viso pasaulio ir antrą j diktatūrinių kraštų dinti ir kiekvienam atstovui Prezidentas Nixonas pa- Prezidentas siūlo nusta- 
darbininkus. Čia mes spausdiname antrąjį atsišaukimą, J Įteikti. siuntė kongresui savo mo- tyti mažiausią mokesti, kuris
kuri pasiiašė konfederacijos generalinis sekretorius Har-j Po pranešimų kontrolės kesčių pakeitimu projektą, turi būti sumokėtas iš tų pa. 
mas G. Buiteris. , komisija pasisakė dėl cent- Visų pirma jis pasiūlė ne pa- jamu. kuries atleidžiamos

DIKTATORIŲ VALDOMŲ KRAŠTŲ DARBININKAI

IR MAIRONĮ NAUDOJA tekę Į tokius masinius są
skrydžius, kaip operos spek- 

POL1TIKAI takliai, dainų ir šokių šven
tės bei skautų stovyklos, mes 

Kovo 21 d. Jungtinių Tau- imame galvoti, kad lietuviai 
tu bibliotekos sąlėie įvyko jj. lietuvei ,daf tolK gražu
Maironiui skirtas poezijos nesirengia išnykti is ameri- 
vakaras, kuri pradėjo jo koninio gyvenimo scenos, ki- 
rene-ėias — rusiškosios knv- taįp sakant, "tbkiose'ihahf- 
gos klubo atstovas dr. \ la- festacijose mes pasisemiame 
dimnas Sokolovas. opagiin. jėgų ir pajuntame savo ga- 
dinis kalbėtojas buvo J.T. įja jr sugebėjimą laikytis 

andenų paviršiuje. 
Chicagos Lietu-

Open

kęsti paraitanti. pakeitimai šiek tiek suduotų Tėviškės Žiburiai balan-
SPAUDĄ PAVARČIUS

Šią Gegužės dieną — darbininkų tarptautinės 
bės ir kovos dėl laisvės ir socialinio tei 
Laisvųjų Darbo Unijų Tarptautinė Konfede 
jums draugiškus sveikinimus, šiandien mūsų mintys ypa
tingai krypsta i jus. Mes tebevedame prieš daugeli metų 
pradėtą kovą dėl žmogaus ir darbo unijų teisių tuose kraš
tuose, kuriuose bet kokia diktatūrinė valdžia — komunis
tų ar fašistų, karinė ar rasistinė, kolonialinė ar neokolonia- 
linė — paneigia liaudžiai demokratiją. v

Svarbiausia šitos valdžios savybė — tikrųjų darbo 
unijų uždarymas ir jų pakeitimas lėlių Įstaigomis, tarnau
jančiomis savo ponams. Šitos darbininkų organizacijų iš
kamšos tai niekas kitas, kaip partijos kontroliuojamos ir 
valstybės vadovaujamos agentūros.

Jūs gerai žinote, koks melas yra tie tų valdžių kaitas 
nuo karto duodami pažadai, kuriuos jos yra priverstos 
kartoti dėl jūsų nuolatinio spaudimo. Tie pažadai, skirti 
jūsų augančiam nepasitenkinimui nuraminti ir užsienio 
kritikai suminkštinti, yra tušti ir nieko negali apgauti. Is
panijoj Franco diktatūrinė valdžia neseniai padarė du 
Įspūdingu mostu: ji panaikino krašte karo stovį ir paskelbė 
amestiją prieš 30 metų buvusio civilinio karo dalyviams.
Tuo valdžia norėjo parodyti grąžinanti normalų gyveni
mą, bet jūs žinote, kad diktatūrinėj valdžioje normalus 
gyvenimas suprantamas toks. kur nėra pagrindinių teisiu j 
ir darbininkai pajungti. į •

Ispanijos darbininkai! Tarptautinis laisvųjų darbo į 
unijų sąjūdis reiškia visišką paramą jums ir jūsų slaptų i , . netikėtuma, vė,
darbo unijų drugiai kovai. Graikijoje kanne klika taip i į,.™-. : ta 5.1; ji,,,.!
pat naikina visas pastangas gražinti demokratiją. Lais- j ,.ią lįe,'lami nuo'raudonojo' 
vųjų Darbo Unijų Tarptautinė Konfederacija kiekviena, i mar0 radome prieglobstį, 
me tarptautiniame susirinkime stengiasi tas valdžias sta- i prieš akis barakai, mėlynas 
tyti prie gėdos stulpo. Mes taip pat sveikiname darbinin- i dangaus skliautas, papuoš- 
kus visų tų kraštų, kurie neseniai laimėjo nepriklausomy-: tas Alpių kalnų viršūnėmis, 
bę ir kuriuose nauji valdovai naudoja senas priemones Į kuriomis tiek daug kartų ..
atimti iš liaudies jos žmoniškas ir darbo unijų teises. 5 grožėjomės, o dabar rūpės- 210 • lssPau> in0 Pasl

Čekoslovakijos darbininkai 
jūsų kova dėl demokratijos, žmogaus
ir jūsų drąsiu pasipriešinimu negailestingam ir didėjan- j vap|
1?“ S1?aUdim"i; Lais'iUj'J *?al bo H™jų,Tarpta.Uti' ! Wkie artimi šfrdžfai Fr ja’ui ' ”

sijos vyko dėl centro valdy
bos veiklos ir III-sios tauti
nių šokių šventės komiteto 
uždelsto piniginio atsiskai
tymo su centro valdyba. Jo
mis buvo baigta pirmosios 
dienos sesija.

Jis siūlo panaikinti teisę per storąsias kišenes. ‘ džio 17 d. anie tai tarp kit-; Naujoji anglų kalba lei
sumažinti 7G mokesti tai Iš antros pusės, nreziden- ko šitain rašo- ! džiamo Lituanus žurnalo re-
sumai, kuri skiriama nau-tas pasiūlė šiek tiek paleng-
jiem imonės investavimam, vinti mokesčiu našta netur-•* * j • - _ —— — T*—

Jis siūlo užlopyti Įstatymų

itaip rašo:
! dakcija (profesoriai Matu- 

”Beveik visiems aišku, lis, Remeikis, Sužiedėlis ir 
tingiesiems. Jis siūlo nuo; kad tai pobūvis, kuriam iš Vaškelis) skubinasi pasivy-

, , , . , , . 7 pa lamu mokesčio atleidžia-skyles, pro kūnas dabar is- JJ ?U]£a vienOTneiui „aM. 
lenda net imbon.enai, ne- H .*. $L700.. 0 keturflJ

esmės rūpi ne Maironis, bet ti praleistą laiką ir jau išlei- 
kiti dalykai. Kas įūpėįo, do pereitų metų nr. 3 inde i?

-------- --  .. v nvcuiiy 'matyti iš rengėio— rusiško- ruošdami šių metų 1-ir
nos darbo vakare daug tre-’ e i > U- menu šeimai iki $3,500. j sios knygos klubo. Tai orga- Keturių numerių išleidimas
čiosios sesijos dalyvių buvo Į <ių un yia nemaž i. Kaip į prezidento siūly-j nizacija. kuriai knyga tėra kainuojąs apie $5,000. Sur.; 
’Danos“ operoje. Čia minti- i Jis siūlo pakeisti Įstatymą mus pažiūrės kongresas, iš i priedanga. Jos pagrindinė silaukta $500 paramos iš 
mis ir dvasia buvome nukel-! taip. kad nebūtų galima iš-anksto negalima pasakyti, j misija vra politinė, kaip ir Lietuvių Fondo, 
ti Į praeities laikus. Pamatęs vengti mokesčių, savo pelną Viena tik aišku, kad tos tur-Į pačių Jungtinių Tautu, ku-
"Daną“, J. Kapočius pareiš- dovanojant labdaringoms Į- tuoliu grupės, kurias prezi- i rias rusai nuo pat pradžios 
kė: "Pasijutau besąs Kauno staigoms. dento pakeitimai liečia, rū- į panaudoja savo politiniams
valstybiniame teatre. A p-į Prezidentas siūlo žymiai pinsis kongresą taip paveik-i tikslams. Ir Maironis šiuo 
link pažįstami veidai, o prie- ■ apkarpyti mokesčio nuolai-ti. kad jiems nebūtu pada-, atveju jiems buvo panaudo- 
kyje — mūsų valstybinio te- das dėl "šaltinių išsekimo“, ryta "skriaudos“. Jau dabar tas.
atro uždanga su rūtos šake- Dabar net miMonus uždir- sukruto tokie milžinai, kaip į ”Darba« 
le...“ bantieji pav. naftos baronai Standard Oil ir panašūs, ku-

Po sunkaus ir Įtempto die-

♦ * *

Vėliausiame Lituanus nu
meryje prof. Misiūnas (ku
ris iš Yale u-to vyksta isto
rijos archyvuose pasiknisti 
net Maskvos u-te)) rašo a- 
pie stačiatikių Bažnyčią Di-esmes geras,

žmogau* išguitas iš namų“...'
Prasiskleidus uždangai, čia

Kas kitur rašoma
P.L. BENDRUOMENE IR 

POLITINE VEIKLA

kia laiminga Lietuva: tik veiki to meto lietuviams ir 
mūsų dėka jūsų dainius iš- šių poveikį jai. Jis spren- 
keltas Jungtinėse Tautose: džia. kad to poveikio nebūta 
lenkitės ir dėkokite "didžia- didelio, nes lietuviai stip- 
jam broliui, Lietuvos išlais- riai laikėsi pagonybės (kro- 
vintojui“. ; nikose vis būdavo vadinami

kia skaitytis su ju buvunu ir Taigi, anot T.Ž., čia dar ”ugnies garbintojais“), o
orgarai. PLB valdybai rei-

Vi • i Z ZZ Gudijos ir Ukrainos slavaii veikla, štai dėl ko ji nuosir- vienas faktas, rodantis ko- stačiatikybfe_
Tėviškės Žiburiai balau-1 d.žiai si?kia(.su Ja.is V"??53’ ra?nis‘>! pridengtus tikslus,;

vio susipratimo ir lojalaus tai. sako, senos taisykles —, 
bendradarbiavimo. Nese- "pasaulis nori apgavystės,

* * *

Ten pat prof. Sabaliūnas 
svars- 

politiką
Laikraštis toliau pažymi: ir kaip ją veikė ideologijos

........................ i - x i • ; ir politinė raida prieš sovie-abi nusės išreiškė toki savo Tai matyti, pvz.. ir san-, ••
nusistatymą: "Vilkas, sutla- tykiame su pavergtos Lie-1 {H inkk P ^į^ta vesti

ii Mes labai didžiuojamės j W «... buvo- ka^ėjhna^^auliojie- ^.15, Wame tadapgaudinėkitne-- vyk-. (E Michigan u-te)
ogaus ir darbo uniju teisiu k • ' hns nirmirinkn Rar? a d poseuyje t p.aymas. to Lietuvos vidaus politil___ .... • ‘ Sunku buvo savo jausmus dos pirmimnKu btasiu uarz- pat dalyvavo Vilko pirmi-t T x ~_ • • i. • • _ ;j_Ti ••

nė Konfederacija smerkia sovietų okupaciją ir didėjančias 
žiaurias priemones grąžinti jūsų kraštą Į vergiškai paklus
nią padėtį. Laisvojo pasaulio darbininkai yra su jumis 
jūsų sunkioje valandoje.

Nors totalitarinės valdžios formos kiekviename kraš
te gali Įvairuoti, bet juose gyvenantiems darbininkams 
jos pasilieka žiauresnėmis ar minkštesnėmis diktatūromis. 
Nepaisydama, kaip beteisintų žmogaus teisių panaikinimą, j 
jo vykdytojai, Laisvųjų Darbo Unijų Tarptautinė Konfe
deracija tęs kovą prieš visus tuos. kurie niekina demokra
tinę tvarką, darbo unijų laisvę, ar jie būtų Portugalijo
je ar Kinijoje, Vengrijoje ar Pietų Afrikoje. Rodezijoje 
ar Angoloje, Kuboj ar Haiti. (Jeigu jau duoti pavyzdžiai, 
tai labai gaila, kad čia nepaminėta Sovietų Sąjunga, ku
rioje darbo unijos taip pat tėra valdžios agentūros. Kelei
vio red.).

Mes tęsime savo kovą. kol diktatūra bus galutinai nu
galėta, kol jos valdžios ar partijos valdomos darbo unijos 
nebus pakeistos tikromis laisvomis demokratinėmis dar
bo unijomis.

jausmus
Dainos žodžiai duku, kuris Į klausimus

Kaip tu politine sritimi?
mingi, daina lengva, o muzi- Vis girdėti užuominų, kad 
ka tokia žavinga: i norėtų perimti ir politi-

Klausėm ir apsvaigom, iišeivijos veiklą?“ šitaip 
Grožio niekad, niekad: atsakė:

negana“... Į 
Čia vėl nuaidi širdį ve-

rianti daina:
"Buvau mieste, girdėjau 

žmonės šneka —
Tėvynėj partizanų krau

jas upėm teka“...
Nepaprastai žavinga bu

vo ariia "Geliu žiedai, gėlių 
žiedai“, o užbaigoj choro su 
solistais "Tėve mūsų. Tėve 
gailestingas“ klausytojams 
nadarė neužmirštamą Įspū
di.

Publikos buvo pilna Ma
rijos aukštesniosios mokyk
los salė. Solistai, choras ir 
orkestras publikos buvo 
nuoširdžiai plojimais Įver
tinti ir solistai daug kartų 
iškviesti pasirodyti.

Kaip žinome, šios prologo 
ir 3 veiksmų operos muziką 
sukūrė kompozitorius Julius 
Gaidelis, o libretą poetas 
Stasys Santvaras.

• • s
JAV Lietuviu Bendruo

menės antroji sesijos diena 
(sekmadienis, balandžio 20) 
prasidėjo 9 vai. ryto tėvų Jė
zuitų koplyčioj mišiomis. 
Pamokslas buvo užbaigtas 
amžinosios tiesos žodžiais- 
"Kur nėra meilės, — ten nė
ra ir tiesos“...

10 vai. vėl buvo tęsiamos 
diskusijos dėl centro valdy- 

; bos ir jos padalinių veiklos

JAV LB trečioje sesija
Sesija Įvyko 1969 m. ba- Lietuvos konsulas dr. P. 

landžio 19-20 dienomis Chi- Daužvardis ir linkėjo sesi- 
cagoje, Jaunimo Centre. Se- jos dalyviams darnaus ir 
sijoj dalyvavo 32 tarybos sėkmingo darbo lietuviškoje 
nariai (neatvyko 5), 8 cent- bendruomenėje, 
ro valdybos ir 7 apygardų Tarybos sekretorius Arvy- 
atstovai (neatvyko 1) ir ne- das Barzdukas perskaitė 2- 
mažas būrelis svečių. sios sesijos. Įvykusios 1968

Pirmas posėdis prasidėjo m. Clevelande. protokolą.
10 vai. ir.po invokacijos ta- Malonu pažymėti, kad A. 
rybos pirm. Juozas Kapo- Matjoškos vardas, kuris tuo 
čius tarė sesijos atidarymo metu atstovavo Bostono a- 
žodį, sveikino sesijos daly- pvgardos valdybai, yra pa- 
vius ir linkėjo su didžiu minėtas net 10 kartų, 
kantrumu ir nuoširdumu1 Priėmus darbotvarkę ir 
svarstyti darbotvarkėje nu-į sudarius rezoliucijų, manda-
matytus klausimus. Jis pa- tų ir kitas komisijas, prade-'Dr. L. .Kriaučeliūnas, nuro- 
prašė sesijos dalyvius minu- ti pranešimai. Pranešimus dęs priežastis, kodėl nebuvo
tės susikaupimu pagerbti padarė centro valdybos pir- 
mirusį Pssatilio Lietuvių B- mininkas Bronius Nainys, 

~ švietimo tarybos pirm. Jo
nas Kavaliūnas.

nės pirmininką Juozą J. Ba- 
čiūną.

Čia sveikinimo žodį tarė Fondo ir I-

atsiskaityta iš III-sios tauti 
nių šokių šventės, čia pat. vi
siems plo jant jteikė tarybos

pat dalyvavo v liko pirmi 
nir kas dr. J. K. Valiūnas, ir

Vlikas. suda- tykiavime su pavergtos Lie
rytas politinių lietuviu sro-, tavos tautiečiais. Rusiškoji “Xnybės“ Tūki^St. Hit 
vių ir laisves kovos sąjūdžiu poutika ir čia visur kyšo. Ji i
pagrindu, iš paskirties vado-, ne tik leidžia, bet ir skatina Uuta . . ir^uvį

' vaus politinei lietuviu lais-į bendrauti pavergtuosius su; , į ,. . . u
— Tokių balsų Įvairiomis vės kovos veiklai, ir Pašau-' išeivija, tačiau su pagrindi-, \ v v- t • v, '-

progomis iš tikrųjų pasigirs- Ho Lietuvių Bendruomenė į ne sąlyga: laimėkite išeiviui
ta. Tai natūralu laisviems su juo sieks darbu suderini-; pritarimą Maskvos politikai.į . .. . . .
žmonėms laisvuose kraštuo- mO ir abipusės pagalbos. Or-! skelbkite, kad Lietuvoje į P!'
se. Tačiau tai tik negausūs ganizacini Vliko tvarkymąsi
paskiri balsai, ir be reikalo PLB laiko jį sudarančiu gtu- 
kaikas dėl jų jaudinasi.1 pių bei jo organų (seimo,
B-menės organų sprendimus tarvbos ir valdybos) vidaus 
saisto tikrovės suvokimas ir reikalu ir jokiu atveju i ji 
atsakomybės pajautimas, nesikiš.“ Mano Įsitikinimu,
Tikrovė gi yra tokia, kad po-; toks kelias yra realus ir ne 
litiniam darbui yra susiorga. tik abiem pusėm, bet ir pa- 
nizavę specialūs politiniai čiam reikalui naudingas.“

kle^i gerovė dainuokite 1 statydami sąlygų. Krizei ap- 
”T; kranai“ hot i ri111118, tautininfeii vėl siekė
minkite, kad nemažiau i 7a.W*\ ’ suklu ,r
brangi "didžioji tėvynė“ Ru- va’le ■''■.sovietų okupą-
sija. kurios dėka Lietuva to- '’J08 k-A.u‘1°"’?s Pac'tuo», 
kia iškili“. gausybę šaltinių. ,

tarybos nariu pasirašytas nariai: iie nebalsavo protes- 
centro valdybai nepasitikėji- ta ženklan. 
mo pareiškimas dėl 1969 m. Toliau vyko apygardų 
sausio 26 d. LB apygardų ir pirmininku pranešimai. Po 
apylinkių valdyboms aplink- pranešimų J. Jasaitis refera- 
raščio. Pasirašiusieji centro vo VT-sios JAV LB rinkimu 
valdybai nepasitikėjimo pa- taisykles. Kaikurie tarvbos 
’-eiškimą sutinka ii atsiimti, nariai pasisakė, kad rinki- 
ieigu centro valdyba atšauks mai būtu vykdomi apygardų 
iš aplinkraščio skvriu, pava- apimtimi ir nebūtu jungia- 
dinta "Vasario 16 minėjimų mos kelios apygardos Į rin- 
oroga telkiamu lėšų reika- kiminiu® raionus.
1u“. Centro valdvba paaiški- Dr. P. Vileišis referavo 
no. kad ji to skvriaus negali JAV LB Įstatu pakeitimo 
atšaukti, nes tai yra anygar- proj’ektą. Kadangi istatu 
du ir apylinkių valdybų ra- projektas buvo išsiuntinėtas 
joninių suvažiavimu Cleve- tik keletas dienu prieš sesi- 
lande, Chicagoje, Los An- ia ir nespėta su juo susina. 
ge!e« ir Paterson, N.J., išda- žinti, tai dabar, nesant laiko 
va. Tuomet centro vraldvbai iu studijuoti, pageidauta, 
nepasitikėjimo klausimas kad iiems svarstyti dar šiais 
buvo sprendžiamas balsavi- metais būtų sušaukta specia- 
mo keliu. Už pasitikėjimą Ii sesija, 
centro valdvbai balsavo 24 ( Priėmus rezoliucijas ir su- 
atstovai. 3 prieš ir 16 sušilai-Į giedojus Tautos himną, tuo 
kė. Tarp susilaikiusiųjų nuo, ir buvo baigta JAV Lietuvių

LIETUVIŲ OPEROS 
VISUOMENINĖ REIKŠME

Lietuvių žurnalistų S-gos 
pirmininkas rašytojas Vy-

i Amerikos ukrainiečių laik-’ 
rastis The Ukrainian Quar- 
terly pasidžiaugia pastebė
jęs, kad Bostono The Chir- 
tian Science Monitor Euro
pos rytų reikalams bendra-

tautas Alantas, Dirvoje (ba- darbis Paul Wohlis .atkrei- 
landžio 18 d.) teigiamai at- 
siliepęs apie "Danos“ operos 
(muzika Juliaus Gaidelio, 
žodžiai Stasio Santvaro, abu 
iš Bostono) pastatymą, ši
taip baigia savo straipsnį:

"Po spektaklio važiuoda
mas namo galvoji, kad lie
tuviai vis dėlto padarė: pa
rašė, pastatė ir suvaidino 
naują, origiralią. lietuvišką 
operą. Kokia tautvbė Ame
rikoje gali pasididžiuoti to
kiais mostais? Jokia. Chica
gos Lietuvių Opera gyvuoja 
iau kelinti metai iš eilės, ir 
šiandien mes jau galime kal
bėti apie lietuvių operos se- I Vakarų Vokietiją pabė- 
zona J go ir dabar jau ČIA žinioje

x i Įžymus sovietų šnipas, kuris 
Kitas dalykas yra tas: vadovavo įvairioms šnipų 

operos lietuviai statytojai grupėms. Jis jau išdavė daug 
parodo ne tik savo orgamza- Maskvos šnipų Vokietijoje 
cimus bei meninius sugebė- jr pajig jy jau suimta','

pia dėmesį ir i Sovietijos uk
rainiečių padėtį, ne vien tik 
j Baltijos kraštų nacionalinį 
judėjimą. Sako, kad iki šiol 
Wohlis manęs, jog Ameri
kos kongreso Public Law 
86-90, isakąs prezidentui 
paskelbti Pavergtųjų tautų 
savaitę, buvęs "Baltijos gru
pių“ grynai Baltijos kraštų 
reikalams išreikalautas.

Žiūrovas

PABĖGO ŽYMUS 

SOVIETŲ ŠNIPAS

aliūnas. Kultūros pirm. J. Kapočiui čekį. To- balsavimo buvo ir nepasiti- Bendruomenės III-ji sesi ja. j jimus. bet ir suvaidina di- je§kOmi. Tai didelis
jo teatro festiva- Hau buvo diskutuojamas 7 kėjimą pareiškusieji tarybos^ A.Š. įdesnį socialinį vaidmenį. Pa- laimikis.
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KAS NIEKO NEVEIKU. 

TO NIEKAS NVB1K1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas)
KAS GIRDĖTI NEW YORKE

-i :Gi'/iP.'
^2 . • Ot^bfiK
Operetes chorui 50. metų nas ir kt. Jonas Butėnas ir

~ .. . . ... Antanas Sodeika Operetės
peieteg choi as, gal tiks- cjjOre pradėjo ir savo solisto 

bau Opeietes diaugijos barjeras ir vėliau tapo Lie- 
choras yra bene seniausias tuvos s daininiįkais, „

Mikas Petrauskas buvo taip 
pat vienas pirmųjų choro kū- 

muo- į
sius dainininkus ir muzikus.

URUGVAJUS

Mirt paskutinis Žebraitis Montreaiio mokinių „liepsna“:

JAV lietuvių sambūris sa 
vos dainos kultūrai kelti, vei- 
ki«s nepriklausomai nuo ki-
tų bažnytinių ar politinių si„c’,i.„-ni„inL.„į i.. J,lvi 
organizacijų.

Suprantama, kad tokiam Operetės choro praeitis 
yra turininga ir įdomi ne tik'

sambūriui nepriklausomam jo dalyviams, bet ir visai iš 
išsilaikyti, turint galvoj ano ej vijos lietuviu kultūros is- 
metų tolerancijos trūkumą, tol.;jai j, mums akivaiz. 
nebuvo lengva. Bet Opele- d£jaj nal-odo, kaip re kokie 
tęs choras visada, dėjo pa- apmokamj profesionalai, o 
stangas būti visų ir tarnauti paprasti darbo žmonės, skir. 
visiems kultūriniams usda- dami atliekamą m,„ kasdie.
vimams. ■■■ , njnj0 užsiėmimo laika, per

Ir etai. per tą 50 metų lie
tuvių visuomenė tiek pakito, 50 metu kūrė mūsų kultūri

nes vertybes ir šiuo dvasiniu
kad sukaktuvinis Operetės tui-tu gaivino plačiąsias savo
choro koncertas balandžio 
19 d. įvyko Šv. Motiejaus 
bažnyčios auditorijoje, buvo 
pradėtas JAV ir Lietuvos 
himnais ir j koncertą susirin
ko gausiai įvairiausios pub-1 nr°ga nuoširdžiai lin-
likos, vieni į kitus nešnairuo- kime Operetės choiui dar il- 
dami. go amžiaus, daug naujų kon-

...... . . . ceriu ir gyvo visuomenės dė-
_ Atsilankiusius į tą pami. mesjo jr paramos jo kultūri- 

nejimą rengėjai neapvylė. njan) darbui 
Koncerto programa buvo j-

tautiečių mases. Ir taip ligi 
šios dienos iie išlaikė gvva 
mūsų senosios kartos lietu
vybę.

vain ir gražiai atlikta. 
Koncertas pradėtas kantata 
„Lietuvos šviesos keliu“.! 
čia , be choro, dar dainavo) 
solistai Irena Stankūnaitė ir, 
Vaclovas Verikaitis, akom-j 
ponavo A. Mrozinskas.

J. Viki.

MYKOLAS VAITKUS — 

LAUREATAS

Lietuvių Rašytojų draugi-
Žinoma, būtų buvę įdomu,1 jos tradicinė 1000 dol. pre- 

jei tokios retos sukakties mija, kurios mecenatas yra 
proga scenoje būtų buvę pa- Lietuvių Fondas, už geriau- 
rodyta, kai kas ir tų dalykų, šią 1968 metų knygą balan- 
kurie choro tolimesnėj pra- džio 20 d. Chicagoje paskir. 
eity buvo sudainuoti. Many- ta lietuvių literatūros vetera- 
kime, kad Operetės choro nui, poetui, beletristui ir me- 
vadovybė su dirigentu M. muarininkui kanauninkui 
Cibu tai nėra pamiršę ir ka- Mykolui Vaitkui, 
da nors suruoš koncertą se- ■ Premija rašytojui teko už 
niau vaidintų operečių ir du atsiminimų ton)US ->Ne. 
dainų, kaip Pirmoji gegužes, prjkĮausomvbės saulėj“, iš 
šventoji naktis, Lietuvis mi. ]eistus Nidog knygų klubo

Maždaug prieš 40 metų į štai variau ir džiaugiuosi l iūs Lapinas apie tai, kodėl i 
Urugvajų atvyko pasiturin- Montreaiio lituanistu ių kur- jie eina i šeštadieninę lietu
čio Mėšlinių kaimo. Pa javo- sų mokinių kuklaus laikiaš- vių mokykla, Livija Stanke- 
nio valsčiaus, ūkininko trys tėlio Liepsna pirmuoju nu- vičiūte apie tai, kuo ji norė- 
sūnūs: Antanas. Juozas ir nieriU- Jis 12 puslapių, šapi- tų būti užaugusi (vaikų dak- 
Albinas Žebraičiai. Kuri lai. ‘‘ografu atspaustas. Jį l eda- tai e) ir t.t.
ką Antanas dirbo alaus da- ^°Įa Kasa Lukoševičiūtė,
rykloje, o kiti du broliai Vida Burbaitė ir Rūta Po- Nors ir nieko tuose raštuo-i 
Swift skerdykloje. Sušilau- causkaitė (juokų skyrių), i- se nepaprasta, jokių nepa- 
pę pinigų, du iš jų įsigijo liūstiacijos Rimo Ališausko, prastų klausimu juose ne- 
gėrimų ir valgomųjų dalyku Būta Rudinskaitė — admi- sprendžiama, bet jie visi pa- 
krautuves ir gerai vertėsi. nistratoiė (2415 Park Rov. rašyti atvi ra širdimi, todėl 

East, Montreal. 262, Que., taip miela juos skaityti ir 
Canada). pasenusiam žmogui. Ir nuo

širdžiai džiaugtis jaunimo 
Turinys padalintas į sky- pastangomis, nes — į ką 

rilis: rašinėliai, poezija, įvy- jaunas įprad, to ir pasenęs 
d. širdies smūgis ištiko ir kiai, šypsenos ir mažųjų sky- nepamesi. Kas-jaunose die- 
paskutinįjį 67 metų sulauku- r*us- nose pradės savo mintis lie
si Žebraitį. (Ir kiti du bro-! w ‘tuvisku rastu reikšti, tas ir
liai mirė širdies smūgio iš-! Jame rašo net 17 bendra- vėliau to lietuviško žodžio 
tikti). i darbių (iš jų 10 mergaičių), nepraras ir išaugs sąmonin.

! Jų visi raštai dvelkia jaunat- gas lietu .is. Kas žino, gal iš 
Antanas paliko žmoną u- ve- kariais suspindi ir tu Liepsnos bendradarbių 

rugvajietę su mažu vaiku, truputis naivumo, bet visi ateity bus Įžymių mūsų poe- 
Juozas — žmoną lietuvaitę: nuoširdūs, šilti. į tu. rašytoju, mintytųjų, žur-
ir sūnų. o Albinas — žmoną; i nalistų ir kilu pasididžiavi-
ir dukrą Luizą Geležauskie- _ Redaktorė R. L ukoševi- mo vertu mūsų bendruome
nę ir Kanadoj Montreaiio čiūtė savo rašinėlį apie V a- nės narių.
mieste seserį Kriaučeliūnie-f I® baigia tokiais žo-;

džiais: i Tad reikia nuoširdžiai lin
kėti šiai Liepsnai vis plėstis 

„Būkime ir mes partiza- ir kilti aukštyn ir pagaliau 
• nai, kurie nori ilgi laisvinti savo šilima sušildyti ir paža- 
tėvynę. Kaip? Mes ne joje dinti lietuvvbei visus Mont- 

Prieš keletą metų iš Ar. gyvenam. Mes neturim nė realiu lietuvius moksleivius.
eentinos pabėgės čia apsigy- ginklų,, nė. kariuomenės.; 
veno buvęs komunistinio Kalbėkime lietuviškai, leis-,
„Rytojaus“ redaktorius Je- kime laikraštukus — taip 
ronimas Švedas. Jis lankosi padėkime mūsų broliams, 
lietuvių parengimuose, šer- kurie negali nieko laisvai ir 
menyse. laidotuvėse ir ne- atvirai pasakyti. Mes todėl 
prašomas bei nevietoje pra- b’ leidžiame šį laikraštėlį, 
deda savo „išmintingus pa- Jame bus jauno, niekad są
mokslus“. juose užgauda- vo tėvynės nemačiusio vaiko 474 psl., 
mas ne tik ten esančius gy- lietuviškai parašytas
vus, bet ir mirusius. į nys“- m _ . _ _ . ...1 ■ se prof. Toras Puzmas (Lie-

Kaikas sako, kad tam Rima Zubaitė ir Rūta tuviu tautos kilmė), prof. 
žmogui i senatvę karšta Sta. Montvilaitė rašo tema Lie- 
lino saulė bene bus smege-' tuvybė ir aš
nis perkabinusi...

gerai

Prieš kelioliką metų mirė 
jauniausias Antanas, o prieš 
kelelius metus vidutinis — 
Juozas. Pagaliau vasario 5

nę

Tokių turime ir mes

Žemaitis

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

LITHUANIA 700 YEARS,

gražiai išleista

, anglu kalba knyga. Ją para-

i Juozas Jakštas (Lietuva iki

lionierius ir kt. Tai būtų da
bar įdomi tokios „istorinės 
medžiagos paroda.“ O tokių 
dalykų choras per 50 metų

Anglijoje.
Šiemetinę premijai skirti 

komisiją sudarė: pirm. K.
yra sudainavęs ar suvaidinęs Bradūnas, sekr. P. Gaučys ir 
apie 500. nariai N. Jankutė-Užubalie

. nė, dr. A. šešplaukis ir dr. P. 
Solistai Irena Stankūnai- kisielius 

tė ir Vaclovas Verikaitis ge-' atstovas. 
rai sudainavo keletą savo re-! 
pertuaro dainų,. Operetės į Bostono kaimynystėj gy- 
moterų choras atliko —' venantį laureatą nuoširdžiai 
Vakaro daina, Nemunas,) sveikiname.
Rods prapulčiau. gi mišrus 
choras — Už jūrų. už kalnų,
Nuo Birutės kalno, Atsisvei
kinimas su giria ir kt. Be A.
Mrozinsko, savo dukrai Ire
nai akomponavo ir muz. J.
Stankūnas. „ , ... mBalandžio 20 d. inz. Ta 

Su geru sąmojum ir pub-; das Vizgirda susituokė su

Kisielius — Lietuviu Fondo

MIAMI, FLA.

Vedė inž. T. Vizgirda

i Pirmojo pasaulinio karo), 
i "Kur tik eisiu, su kuo tiki dr A!bertas (Nc.
bendrausiu, nedalesni pa-į

i miršti savo tautvbės. Turiu priklausoma Lietuva), dr.
j stengtis kiek galint daugiau Algirdas Pudreckis (Lietu- 

Fsu nekarta rašęs kad so- sužinoti apie savo kraštą ir: 
cialistu įsteigta Kultūros skelbti Lietuvos didybę per Į Vi0 sukilimas 1940-52 me- 
draugija užvaldė klerikalai visą pasaulį. Lietuvis turi tais ir Išlaisvinimo pastan-
ir demokratiniu pažiūru lie-; pareigu, būtent: mokėti kai-* ................. T. . .. 1 . . * . f • - *• i- t gos is užsienio), Stasys I.o-tuvių nebepriima namais. I beti. skaityti ir rašyti lietu- /

į viškai“.
Štai M,K.. 7 su puse metu •

ištarnavęs Lietuvos kariuo-) Rūta Rudinskaitė rašo a- v
meneie, dalyvavęs kovose pie hippius ir baigia išvada. raK^ prof. Rapbael Sealev. 
-u lankais ir kitais Lietuvos _ kad lietuviškam jaunimui 
priešais; ! nevertėtų su jais turėti ry-

i šių.
J.P. — Perlo jaus „respub- Į

liko?“ didvyris, partizanas. į Poezijai atstovauja Vilija

Klerikalų diktatūra

zoraitis (Lietuve? išlaisvini

mo perspektyvos), įvadą pa-

Išleido Manvlar.d Books lei

liką linksmai nuteikdamas, 
programai vadovavo ir svei
kinimus skaitė aktorius Vi
talis Žukauskas.

Sukaktuvininkai susilau
kė daug sveikinimų ne vien 
tik iš savųjų, bet ir iš kitų

dainininke Arita Navickai 
te. I jų šaunias vestuves bu 
vome pakviesti ir mes, čia 
tuo metu atostogavę — inž 
A. Čaplikas, J. Lekys ir jūsr 
bendradarbis.

, ... . Vestuvinė puota buvo Lie-
Cborą Vilko vardu sveikino, tuvių Piliečių Klube, dalyva 
jo vicepirmininkas J. Audė-f y0 per 200 rinktinių svečių, 
nas, New Yorko Alto skyrius jų tarpe nemažai seniau gy- 
įr kt i\ i venusių dr ir dabar tebegy-

Apžvalginiame praneši- venančių Massachusetts val
ine V. Žukauskas priminė stijoje — Aleknos. Neviai, 
Operetės draugijos įkūrė-'Jankai. Noreikos, Savulio- 
jus bei žymesnius choro da- niai, P. Rubinskas, Julija 
lyvius ir jo augintojus. Plo- Styles ir kt.
jimai. buvo pagerbto vienai Dainavo ir pati nuotaka, 
iš pirmųjų dar gyvų choro smuiku grojo estė. Buvo la- 
kūreju — M. bidabriutė - bai smagus pobūvis.
Strumskienė. Taip pat buvo 
prisiminti M. česnavičiūtė- 
Petrikienė, Elena Aušriūtė, 
Jonas Valentis, K. Kriaučiū-

Linkim jaunavedžiams ii. 
go ir laimingo gyvenimo.

Juozas Krasinskas

kaip ir du jo broliai ,—

visu ju net kelis kartus pa
duoti prašymai priimti i 
draugi ja klerikalu atmetami. 
ne« kandidatai esą socialis
tai.

O tuo tarnu draugiioįe v- 
ra Lietuvos kariuomenės de
zertyru. komunistu, biznie
rių. kurie remia komunistus 
ir platina jų spauda.

M. Krasinskas

J
Naujosios kartos visuomet j 

yra tokios, kokios jų motinos 

buvo. Dvasinis moterų lygis 
yra daug reikšmingesnis' 

tautos kraujui, negu vyrų. ;

Vydūnas

Vaičiūtė ir Gintaras Nagys, 
turbūt, įžvmaus mūsų poeto

dykla Lietuvos Nepriklauso 

mybės Fondo lėšomis. Kai-| 

na $12.

Kn,7ga labai tinka dova-
Henriko Nagio sūnus, kuris noti kitataučiams, kurie čia 
šitaip posmuoja:

Kai aš lėtai plaukiau upe.
Aš girdėjau paukščių čiulbesį, 
šlamėjimą žolių
ir čiurlenimą vandens.

Aš mačiau mėnulio spindulius 
ir mačiau žvaigždes skaisčiai 
šviečiant.

Aš girdėjau vėją švelniai pu
čiant

į pačią nakties tamsą.

ras išsamių žinių apie Lie
tuva.

V. Burbaitė, R. Pocaus- 
kaitė pririnko juokų, mįslių; 
ir sunkiai ištariamų sakinių, j

Mažųjų skyriuje Juozas 
Jonelis rašo apie savo pely-;
tę, Ina Lukoševičiūtė apie 8*1*. Roberto Kennedžio žudikas 
savo šunelį, Antanas Geciua Sirhanas B. Sirhanas. kurį pri- 
apie Kalėdų atostogas, Gai- s’ekoMeii pnsėdinink.ii nubaudė 
liūtė Narkeliūnaitė ir And- mirties bausme.

u>,onr

KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPKAML

iš Los Angeles i New Yorką. Jis mano tą 2,830 mylių 
atstumą nubėgti per 06 dienas. Jis yra jau tą atstumą 
nubėgęs per 73 dienas, čia matome jį treniruojantis. Au
tomobily sėdi jo žmona ir 7 metų duktė.

šiaurės Airijos policininkas savotišku šalmu apsisau
goję nuo demonstranto smūgio. Ten kilo didelių riaušių, 
kurių priežastis yra nesutikimai tarp protestantų ir ka
talikų.

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
Kaina $1.00

jau baigiamas parduoti
Tai tikra enciklopedija, įvairių žinių aruodas, čia ra

šoma apie viską. Jame. be kalendariumo. kuriame sura
šyti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai, 
rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius 
pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek 
pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų, 
kaip Stalinas „sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje . 
atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer
gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.

Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži
nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi
ciją Vilniuje, mūsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų 
istoriją, kaip atsirado įvairūs vardai ir pavadinimai, apie 
žemaičių deivę Morę ir kitus senų žmonių pasakojimus. 
Čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite 
žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą, 
širdžių operacijas ir t.t.

Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der
lių. kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti 
auginant kūdikį ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių 
eilėraščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šalti
nis. Ir tomis žiniomis galėsite pasinaudoti, įsigiję kalen
dorių tik už vieną dolerį.

Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais 
pritrūkdavo.************************************«***************«
Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

įuos "žemės. O ati- 
palkaitykite. ką vieni 

Senosios kartos bolševi- ir antri iš tos naudojamos 
“ ’’ "—' ’ * žemės išpeša.

Dar pora 'tragiškai žuvusią*

kams Lietuvoje beveik nei 
manoma prisiminti praeiti, 
neužkliuvus už "virvės pa
karuoklio namuose“. Balan
džio 3-čios Valstiečiu Laik-

Kolchozai-sovchozai pa
gamino 54' pieno, o skly
pininkai 46' ■ , taigi tik 8'.'

v. . . mažiau. Mėsos gamvbosrasty vienas slapyvardimn-L,,, -* • ,-i, * . v ... i skirtumas dar mažesnis, tikkas minėjo smarkaus bolše
viko Kazic Labučio 80-tąji 
gimtadieni ir priminė štai 
ką:

"Aštuonerius metus

6.
Kokiu būdu sklypininkai? 

taip mažai žemės turėdami. 
K? pieno ir mėsos pagamino 

Labutis buvo tąsomas po beveik tiek pat. kiek ir kol- 
Lietuvos kalėjimus, kol vi- chozai-sovehozai? Dėl to, 
siškai suiro sveikata. 1935 kad jie sugebėjo savo sklv- 
metais Lietuvai ir TSRS pa- pelius geriau Įdirbti, dau- 
sikeitus politiniais kaliniais. gyvuliu auginti ir ge-
jis buvo nusiųstas i Sverd- riau juos prižiūrėti.

kur pasigydęs j Kolchozai-savchozai kar- 
dirbo metalo fabrike šalt- vių turėjo 414,000, o sklypi. 
kai . įu. 1937 metais tragiškai njnkaj 420.090, bet dar di

JAV lėktuvnešis Hornet plaukia j Japonijos jūrą. Jis 
teiks pagalbą ten skraidantiems JAV žvalgybos lėktu

Mano žodis 
Keleivio skaitytojams

Noriu ši bei tą paaiškinti, Kritikai norėtu, kad Stali-
kad "Keleivio*4 skaitytojai, naitė būtų iš Sovietijos pa-
ilgamečiai mano draugai, bėgusi, kaip viešai, skelbė
nebūtų klaidinami. valdžios politikai pataikau-

. . • janti komercinė spauda. Ta-
, į?1. ’au g ?'lenas, -g? !’a- čiau ir iš tos spaudos, kaip 

stebėjęs, kad paskutiniais. vla g maj5 is|t,,.da f k(ai
laikais musų Keleivy" pra-, įa(, Sta:inaitė nebuvo pabė- 
ciejo reikštis nenamatiintn • ............. , . ... tkad Stalinaitė nebuvo pabė-
priekaištu Maiktol^TėvoigUS‘: J* išvyko iš Soviet‘j°s!

-v it,--* 4 Vvi'0 aprūpinta oficialiu pasportu' pasikalbėjimams .Kritikams,ketino jžti *, tačiau! 
nepatinka, kad Maikis kai- j • Trisistatė" ie joJ
ba ne taip, kaip jiems nore- CIAJ žJval‘ bos įntaf
ųsi. Bet jeigu jis kalbėtų | ika,bin»-\.ažiuotf A

kaip jiems norisi, tai us is Į f v , . ■ ■ , t. 1 J ,. J kon. Matvt, jai buvo sunkuviso nebutu reikalingas, nesI • J .. .... * -i iv i - i apsispręsti — iš pradžiosjie patys prikalba daugiau F
negu reikia: Maikis būtų jau 
neįdomus ir nedaug kas be
norėtų ji skaityti.

vams.

žuvo
Kas bent kiek susipažinę 

su bolševizmo istorija, — o;
Lietuvoj dabar visi turi būti i 
su ja, kad ir pagražinta, su-'įntI ™7,<>00 kiaulių._o kol- 
sipažinę. — tam nereikia nė ■ ckozai-so\chozai 873,000. 
aiškinti, ką reiškia "tragiš
kai žuvo 1937 metais*4. K. j
Labutis buvo prinokęs tada:Mirč rašytojas-enkavedista$
tiagiškai žūti . nes buvol a. Gudaitis-Guzevičius 

ankstyvasis ir tarptautinio
masto revoliucionierius, tai-į Balandžio 18 d. Vilniuje'
gi-----"

desnis buvo karvių pienin
gumas.

Sklypininkai sugebėjo au- „Draugai“ biurokratai blogesni 
už „ponus“ biurokratus

Juo toliau, juo akivaiz- ninkus, ir svarsto skundus 
į džiau daros, kad rusiškasis dėl skundų svarstymų... Ta- 
bolševizmas Lietuvoje ne me svarstyme dalyvauja ir 

"liaudies "Liaudies kontrolės komite-

neva sutiko, bet paskui ėmei 
išsisukinėti, sakydama, kad 
pirma norinti pamatyti Ro
mą. Jie nulydėjo ją Romon. 
Iš Romos ji norėjo Šveicari
jon. Nulydėjo ją ir tenai, 
saugodami, kad ji neišslys- 
tų iš jų rankų. Vistiek Švei
carijoje ji pasislėpė nuo jų, 
ir Amerikos spauda pradėjo 

klaidingas dog- Į jaudintis, kad Svetlana švei- 
dingo.

Maikio ir Tėvo pasikalbė
jimai eina jau 60 metų su 
viršum — ir Maikis visada 
buvo toks, kaip dabar. Jis 
niekad niekam nepataikavo, 
visada kritikavo senoviškus 
papročius,
mas ir aiškino naujas idėjas, 
pažangą. Ir todėl "Keleivis44 

j žmonėms patikdavo — buvo 
! plačiausia skaitomas laikraš* 

tis lietuvių išeivijoje, kai tuo 
taipu reakcinės dvasios laik
raščiai mirė vienas po kito.

1945 metais aš pavedžiau 
"Keleivi44 Lietuvių Sočiai-

gi jau vien dėl to Stalino čeC ?taiS mirt AtoksambatS! ka^ki« ,nau» "liaud!9s "Liaudies kontrolės: komitę-1 dįkt°rĮumi tada™av0 pa- 
tostams Įtartinas. Mat jis,; Haitis - Guzevičius. rimes valdžia" sukūlė, bet pnveisė to darbo žmonių skundų ir: 5tatvta; ,Januškis.
Pirmojo karo metu pasida-' 1908 m. Tai senas, užkietė- daugybę naujų biurokratų, pas,u!ymų vedėjas". Tas Jam- m "Keleivio" di- 
vęs austrų nelaisvėn, prisi-; jes komunistas, antrosios o- kune susigalvoja vis sūdė-: biuras, irgi stambi įstaiga, rektorjai nuta|.ė kad būtų

Sonda iri 
Maikis su Tė-j

daręs: buvo tapęs karinio j generolus majorus, nors ka-
dalinio komisam ir "vada
vo“ Slovakiją. Komunistų

riuomenėje nebuvo taroa 
vęs. Visi jo kūriniai parašy

mu Kuose įSKeitų iantų ūki nu- „ - , ,
žy- mu, bet kartu su rajonų ir sPeciaGOel

\ is aiSKiau tiaros. Kau 
"draugai“ biurokratai žy
miai biurokratiškesni už miestų kontrolės komitetais

pasiliko mano

Tačiau kritikams nepatin-

canjoje

Kad jos žingsniais iš tik
rųjų rūpinosi VVashingtonas, 
tai buvo paskelbta viešai. 
Štai ištrauka iš 1967 metų 
kovo 23 d. bostoniškio "He- 
raldo/ laidos:

Washington — The Sta- 
Department acknovv- 

ledged Monday that Svetla
na Stalin had been granted 
a United States visa...44

Toliau:

Tačiau mūsų kritikai gal
voja kitaip. Jiems rodos, 
kad dėl tos intervencijos 
Maikis būtinai turėjo Sovie
tų Sąjungą pasmerkti, bet 
nepasmerkė. Aaa. jau čia 
šuo pakastas — jis, turbūt, 
pritaria tam smurtui.

Ne, nepritaria. .Vaikis 
žiūri i ši dalyką kitaip. In
tervenciją padarė ne viena 
Rusija, o penkios V aršuvos 
Pakto valstybės. Prie to pak
to priklauso ir komunistinė 
Čekoslo\ akija. Tai kodėl gi 
smerkti tik vieną Rusiją? 
Jeigu jau smerkti, tai reikė
tų smerkti ir kitas: Lenkiją, 
R. Vokietiją. Vengriją ir 
Bulgariją, kurios interven
cijoj dalyvavo. Bet niekas 
jų nesmerkia.

Taip pat niekas nesmer
kia ir Anglijos, kurios laivy
nas anądien padarė inter
venciją Anguila salon ir su
naikino jos nepriklausomy
bę. Niekas nesmerki ir Ni
gerijos, kuri musaTatsiskyru- 
sią Biafrą. Kartais panašus 
smurtas r.et idealizuojamas, 
pavyzdžiui, šiaurės Jungti
nių Amerikos Valstijų karas 
prieš atsimetusias pietines 
valstijas. Visur tas pats dės
nis: jei nori nuo mūsų būrio 
atsiskirti — gausi mušt!

Geriausia apie tai nekal
bėti, tai nereikės ginčytis 
dėl svetimų bėdų. Mes turim 
gana savų nesusipratimų. 
Kad ir tie priekaištai Mai
klui. Jis kaltinamas net A- 
merikos niekinimu. Pagal ji, 
Amerika esanti "brudas44, o 
Dėdė Šamas — "paleistu
vis!44 ("Kel.44 Nr. 10).

Čia jau ne tik priekaištas, 
o stačiai šmeižtas. Maikis 
niekad tokių žodžių nevar
tojo. Bet >u tokiais žmonė
mis, kurie tave šmeižia ir bi
josi savo pavardę padėti, aš 
nenoriu argumentuoti. Pa
sakysiu tik "Keleivio“ skai
tytojų žiniai — jei kas dar 
abejotų — kad aš Ameriką 
visada gerbiau ir gerbiu, nes 
žinau, kad geresnės vietelės 
pasauly nėra. Aš radau čia 
saugią užuovėją, plačią lais
vę ir progų pasidaryti žmo
nišką gyvenimą. Žinau, kad 
nebūčiau galėjęs to pasiekti 
niekur kitur. Todėl mano 
galvoj turėtų būti negerai, 
jei aš Ameriką taip niekin
čiau.

Tačiau Amerikos vidaus 
santvarka, jos demokratija 
ir laisvė, kuriai pagrindus 
padėjo čia buvusi revoliuci
ja, yra vienas dalykas; gi 
dabartinė Washir.gtono už
sienio politika, militariz- 
mas, — visai kitas dalykas.

Būdamas Įsitikinęs social
demokratas. aš negaliu to
kiai politikai pritarti ir daž
nai prieš ją pasisakau. Bet 
ne aš vienas toks. Visi sąmo
ningi žmonės militarizmą 
smerkia. Tokių yra milionai. 
Smerkia ji ir patys amerikie
čiai, jų šviesuomenė, profe
soriai, senatoriai, dvasinin
kai, rašytojai. Jaunimas at
sisako stoti kariuomenėn, o 
paimti prievarta — bėga. 
Senate anądien buvo pra
nešta. ko pati valdžia ne
skelbia. kad per pastaruo
sius metus iš JAV kariuo
menės. lai-ryno ir aviacijos 
pabėgo 53.355 kareiviai. 
Juos priglaudė socialistų 
valdoma Švedija. Įsteigusi 
jiems specialią koloniją.

Priešintis militarizmui, kai 
niekas krašto neužpuola, tu
rėtų būti kiekvieno doro

"According to the State 
Department account. the 
Russian vvomen, vvho uses 
her mother’s maiden name 
of Alliluyeva as her sur-, 
name, vvas given a visa to 
come to the U.S.44

bei liaudies kontrolės grupė- ka, kad Maikis dažnai paša
ntis tikriname, kaip dirba su ko savo nuomonę apie Lie- 
laiikais ministerijose ir ži- tuvą ir kartais apie Sovietų 
nybose bei joms priklausan- Sąjungą. Jo akimis žiūrint, 
čiose organizacijose*4... tenai yra dar daug blogumų. Tačiau:

Taigi, skundų tikrintojų bet yra ir gerų dalykų. Ir kai
duotas Į Rusiją. Ten, be abe- ^įg^Cl^nubifkinę ore- Lietuvoje patirtą biurokra- ir tų tikrintojų tikrintojų e- jis pasako. * kad ‘ Lietuvoje Į "Shortly after’eaving In-'
jo, pamatė, dėl kokio daibi- rniĮa Pernai jam buvo su- Bją- sama net trijų augštų . Tas ne viskas bloga, tai kritikus dia, she decided that nėr
ninku "rojaus“ jo tiek metų tejRįa5 liaudies rašytojo Vienas iš tokių šios biuro- darbas užima daugelio pa- apima isterija. Jiems atrodo.' motives might be misunder-'i
kovota... Turbūt, neiškentė vardas. Jis buvo apdovano- kratijos žiedų su pasigėrėji- reigūnų daug laiko, už ji iš- kad jis eina jau su komu-’ stood if she went directlv to ■

taip, ište- ta< 5 ordinais ir 3 medaliais. mu aprašinėjamas balandžio mokama daug algų, ir ko *
i-į " ' “ '“ J '" 4 dienos Tiesoj, kur pasako-, dar "trūksta44, tai kokios'

’ jama, kaip "ministerijos ko- nors komisijos svarstyti 
legija svai-sto darbą su laiš- skundams dėl skundų svars. 
kais“. tymo prižiūrėtojų darbo..?

"Darbas su laiškais44 — O jais skųstis irgi yra pa-' 
tai aklas rusiško posakio grindo, kadangi ir jie, ma

tyt. neretai Į skundus pa-į 
žvelgia panašiai, kaip ir že-i

valdžiai Vengrijoje sugnu.' tJ- paga] r»ai*tiJOs nurodymus, betkokius 
vus, Labutis buvo iš Vengri--Už romaną “Kalvio Ignoto kratus, ir

"ponus4*
kad

biuro- 
vadinamoji

kalėjimą ir vėliau buvo ati- taį. parašytą romaną "Są- tiškesnė už betkurias laikais

ir neprasitaręs. Ir 
sėjęs 13 metų Lietuvos vadi 
namojo "baltojo teroro“, 
"raudonajame rojuje*4 nė 
dvejų metų neišgyvenęs 
"tragiškai žuvo44...

Balandžio 2 d. Tiesa pra-; 
nešė, kad mirė (Odesoj) ki
tas Kazys — senas bolševi-! 
kas, pavarde Gumbilevičius, i 
kilęs iš Pakiliojo apylinkės? 
Tas, kaip 1919 metais su be-į 
gančiais rusais raudonarmie
čiais iš Lietuvos pasitraukė,’ 
taip jau niekad ir nebegrįžo. 
Bet... tuo pačiu metu, kai 
Kazys Labutis "tragiškai žu- !
vo“, Gumbilevičius irgi "as-l 0 I
mens kulto sąlygomis buvo; 
neteisėtai apkaltintas, kali
namas. Reabilituotas 1956 
mdais“... Vadinasi, išsiko
vojo sau 20 metų kalėjimo. 
Po to j Lietuvą nė nesirodė, j

Tai dar du lietuvių vardai 
Į sąrašą tų, kuriems rusiška 
bolševikija taip žiauriai ne. 
dėkingai atsilygino už tėvy
nės išsižadėjimą ju labui.

’ ‘(Elta)

Kaip ūkininkauja kolchozai 

ir sklypininkai

Pačių komunistų duome
nimis, Lietuvoj kolchozai ir 
sovchozai naudoja 3,211,000 
hektarų
(dirvų, pievų
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nistais. Esą, jei tu ”ne rau-■ the U.S., and went insteadĮ 
donas, tai ružavas...“ ir kar- to Svvitzerland to consider 
tais tu dvoki Maskva*4, her future plans.“
("K44. Nr. 8).

v . . --- Reiškia, ir iš Indijos iš-
Kadangi Maiklo ir Te\o į ve2ta jį fjar nebUVo dėl savo 

dialogus as vedu savo vardu. Į
tai aišku, kad tie nenama '

mesnieji skundų tikrintojai:! man.. Bet as nesu nei

future plans4* apsisprendu-
x. ..... .Įsi ir nenorėjo Amerikontuoti priekaištai taikomi;

"formaliai ir paviršutiniš
kai*4. Vienas iš daugelio pa-

nonas nei ruzavas
"rau-' 

ir

vertimas, kurio reikšmė yra
Į — skundų dėl administraci
jos pareigūnų veiksmų tyri. 
mas, sprendimas ir sprendi
mų vykdymas. Tie skundai
dažniausiai paduodami laiš- vyzdžių, kaip skundai bevil- 
kais arba tiesiai atkinko- tiškai Įkliūva biurokratinėje 
moms Įstaigoms, arba nere- jų tikrinimo mašinoje, yra 
tai per laikraščių redakcijas, aprašytas tame pačiame 
Bet kas tai yra to "darbo su Tiesos numeryje. Atvejis 

kaip tik iš transporto srities. 
Primena, kad jau praėjusių 
metu lapkričio mėnesį buvo 
skundžiamasi dėl autobusų 

ties

laiškais“ svarstymas minis
terijos kolegijoj? Ir kas tai 
"ministerijos kolegija“? Ko
legija — tai visų tos Įstaigos 
skyrių viršininkų susirinki- nestojimo Rekyvoje
mas. O "darbo su laiškais4* Šiauliais. Ir sako:

"Praėjo kiek laiko, o rei. 
kalai nepasikeitė. Autobu
sai i Rekyvos gyvenvietę iki 

Konkrečiai kalbant, toks šiol neužvažiuoja... paviljo- 
"kalnas ant kalno44 vyksta nas stovi tuščias... gyvento- 
"automobilių transporto ir jai, laukdami autobuso (to-r 
plentų ministerijos“ virsi- liau nuo Rekyvos. E.) šąla 
ninku susirinkime Vilniuje, atvirame lauke... Mums ne
įvairiose transporto konto-; suprantama, kodėl... trans- 
rose keleiviai yra skundęsi porto vadovai taip užsispy- 
dėl netinkamo patarnavimo rūsiai nenori ištaisyti savo 
(1968 metais tokių skundu i klaidos, kurią jie padarė, 
buvę 3.365. o 1967 metais— panaikindami autobusų su. 

j 3,941: ministerija tūri tiks-Į stojimo vietą Rekyvos gy- 
| lią skundų statistiką!). Klai-i venvietėje

, . . , . , 1 Kad ČIA žvalgybos agen-
^^kvoje menad nebuvau? tai sekiojo, tai patvirtina 

tvaikujj. 'Information Please Al-

svarstymas tai, pasirodo, 
svarstymas skundų dėl ne
tinkamo skundų svarstymo..

todėl negaliu jos 
"dvokti**. Vis dėito raudo-- 
nos spalvos aš neniekinu?, 
nes tai graži ir daug reiš-; 
kianti spalva. Ir valstybinėj 
Lietuvos vėliavoj vienas 
trečdalis buvo raudonas: o 
tautinė lietuvių vėliava vi
sa raudona, tik su raiteliu 
viename kampe. Ir viso pa-! 
šaulio socialistų vėliavos y- 
ra raudonos. Tą spalvą var
toja ir komunistai, bet tai 
nesumažina jos reikšmės. 
Popiežiaus kepurė taip pat 
raudona.

Yra dar du dalykai, dėl 
kurių mano kritikai jaudi
nasi. Jie baisiai karščiuojasi 
dėl Čekoslovakijos Įvykiu ir 
dėl Stalinaitės. Kodėl Mai
kis nepasmerkė Sovietu Ru
sijos. ir kam jis sako, būsią 
Stalino dukteri 
si4

manac*4, kuris sako:

"Juozo Stalino duktė, 
Svetlana Alliluyeva. pir
miausia nuvyko Indijon pa
laidoti mirusio savo vyro 
Brajesh’o Singh'o pelenus... 
in the company of a United 
States Central Inteligence 
Agency agent she went to 
Rome and then on to Swit- 
zerland*4.

Taigi matom, kad ją visur 
lydėjo ČIA agentai.

Bet mes, lietuviai, turim 
gana rūpesčių be Stalinai
tės, ir mūsų kritikai be rei
kalo dėl jos prakaituoja.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie Čekoslovakiją. Ji 
mums svetimas kraštas, ko- 

irr-TA zr»- pagiobu- munistinio bloko narys, 
ČIA. (Pirma Jie buvo Rit to bIoRo naH d 

mo- * *2 r
darni tarp jų skirtumo). tikos yra vidujinis jų reika-' 

Turiu čia pažymėti, kad las- Toki sprendimą padarė

, . , mvieteje ... 1 pTA <5umai«e FBI nežino- • •• i-, • »•
\ irsuje — siaurės Korėjos ko- pėdoj, Vilniuj ir kitur su tais Pakelėų šąlančios liaudies darni tarn iu skirtumo). ta intei*vencija dėl jos poli- 

žemės naudmenų nudistu nušauto JAV žvalgy- skundais susidorota biuro-‘ balsas taip ir nepasiekia
ganyklų), o b°s lėktuvo kapitonas James kratiškai (bent su kaiku- "liaudies valdžioj44 šiltai isi

privatūs sklypininkai tesi
naudojo tik 275,000 hekta-

Overstreet. Maikis ii* Jungtinių Tautų generali- 
yra

Apačioj — šiaurės riais), ir nepatenkintieji pa- taisiusių, vieni kitų tikrini- žodžio "pagrobusi“ 
ir Pietų Korėjos žemėlapis. Kry- įskundė aukščiau. Štai čia mais didžiai užsiėmusių niekad nevartojo. Tai yra nis sekretorius U Thant:

"Mes neturim teisės Į jų gi n- žmogaus pareigarais. Taigi pirmieji turi 92 pelių pažymėta vieta juroje, kur vjsa „ministerija 
o antrieji tik 8U visos Į lėktuvas h.u n nušautas. * tusj vietinių kon

išsikvie-i 
kontoiu viršj. |

užsiėmusių 
"draugu biurokratų44 ausies.

(ELTA)
pačių kritikų kalbos "žem
čiūgas44. ča kištis?4 I S. Michelsonas
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MAI KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

—Sveikas, tėve! kad niekas nežinotų, jog tai
— Denkiu už gerą žodi. Amerikos lašiniai. Sakėm.

Maiki, tik bėda, kad šian- kad Lietuvos bekonai. Ale 
dien aš nelabai sveikas. Gal- vistiek atsirado tokių mand- 
vą skauda. : rapypkių, ką pamatė tas li-

— Gal perdaug išgėrei? i taras ir pradėjo rėkti, kad
— Ne, Maiki, skauda dėl; mes apgaudinėjam Lietuvą

Ale, sako, ir mes ne pirštu 
penėti. Tuoj išaiškino, kad 
litaros USA reiškia Ūkinin
kų Sąjungą Aleksote.

— Bet tai perdaug ilga 
pasaka, tėve.

— Nu, ką padarysi, Mai
ki! Kai svečias tau kalba a. 
pie investmentus, tai negi 
sakysi jam „šarap!“

— Kokie čia investmen
tai, tėve? Tos lašinių ir sa
charino aferos buvo prieš 
keturiasdešimt metu, ir šian
dien jos jau pamirštos.

— Jes. Maiki, ir tas agen
tas sakė. kad tai buvo seniai. 
Ale. sako, iš praeities reikia 
stiprybę semti. Šiandien 
mes matom, kad i tuos laši
nius ir sachariną sudėti mū
sų pinigai buvo šlekti invest- 
mentai, ir dabar to jau ne
padarytume. Dabar, sako 
žmonės skolina pinigus ant 
morgičių. .Me ir čia didele 
rizika, ba auza erali sugriūt' 
arba bomai gali sudeginti 
ir visas investmentas pra 
puls. Geriausis investmentas 
jis sako. tai nusipirkti vel
nią. arba lietuviška aitvara 
Jis tau prineš, ko tik norėsi

— Ir tėvas jam patikėjai9
— Patikėtum ir tu. Maiki 

jeigu girdėtum ji kalbant 
Vyras atrodo nais ir pamo
kytas. Pasisakė, kad Valpa- 
raizo universitete kaitų sr 
daktaru Bimba ange!ska; 
mokinosi. Dabar esąs Bibli
jos studentas, todėl velnius 
gerai pažįstąs. Sako, geriau
sia pirkti jaunikli, kol raga: 
dar neišdvgę. ba toks piges 
nis. Toki jis galis parduoti 
už 15 doleriu. Nu. tai aš. 
Maiki. ir susigundžiau.

— O kada tėvas visa tai 
sapnavai?

— Maiki, čia ne sapnas,
bankus steigti ir sachariną; Galiu pasibažyt, jeigu nevie- 
pirkti, ba‘Lietuvoj dar ne-! riji.
buvo cukraus. O kai Šleževi-Į — Bet tėvas esi dievobai- 
čiussuorganizavo vaiską, tai! mimras žmogus. Argi re'hi. 
sudarėm ir lašinių bendrovę,: jojai velniui parsiduoti? 
kuri pirko Amerikoj lašinius! —Jes. Maiki. iš pradžios 
ir gabeno Lietuvos vaiską buvo nedrąsu. Ale tas agen- 
maitinti. Ale iš tų lašinių tas išvirozijo. kad čia nėra 
reikėjo išskusti litams USA, jokios rizikos. Investmentas

investmentų.
— Apie kokius invest

mentus tėvas kalbi?
— Nu, ar tu nežinai, kas 

yra investmentai? Pažiūrėk 
Į savo knygą, juk tenai turė
tų būti parašyta.

— Aš žinau, tėve. Invest
mentas reiškia Įdėtą pinigą 
i koki verslą, arba duotą 
kam paskolą, kuri neša nuo
šimčius. Tai yra turtingų 
žmonių reikalas. Bet koki 
investmentą tėvas galėtum 
padaryti?

— Maiki, aš investinau 
15 dolerių Į velnią.

— Nenuostabu, kad tėvui 
galvą skauda.

— Jes, vaike, skauda. Ir 
gyvatinės išgėriau, ale nie
ko' nemačija.

— Bet papasakok, kaip 
tai atsitiko.

— Buvo taip, Maiki. Mū
sų Sčeslyvos Smerties Sušal
dė turėjo agulną susirinki
mą, ba reikėjo patikrinti, ar 
visi memberiai atprovijo ve
lykinę pavydnasti. Mitingą 
užbaigus ir rožančių sukal
bėjus. čėrmonas apznaimi- 
no, kad yra kažin kokios 
klumpam jos agentas ir nori 
mums paaiškinti apie nepa
prastus investmentus. Sako, 
jis turi atsivežęs ir bačkutę 
alaus. Ar duosit jam balsą? 
”Šiur, tegul kalba!“ sušu
kom visi. Nu, ir pradėjo. 
Vot, sako, kaip anais metais 
buvo nuverstas caras ir su
sidarė Lietuvos respublika, 
tai me$ čia Amerikoj raida. 
vei šokom investmentus da
lyti. Priperėjom visokių 
klumpanijų, bendrovių ir 
pradėjom pardavinėti jų se
rus. Surinkom tūkstančius 
dolerių ir nusivežėm juos 
Lietuvon fabrikus statvti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

Pirmiau Anglijos ir Egipto sutartinai valdytas Afri- 
jkos Sudanas su 13,540.000 gyventojų 1955 metais pasi
skelbė nepriklausoma respublika, ir Anglija su Egiptu tą 
inepriklausomybę pripažino.
įI

Rašant šiuos žodžius, Afrikoje yra dar olandų (būrų) 
valdomas Transvaalio kraštas su 17,869,000 gyventojų. 
>kus 19% baltveidžių valdo 81% spalvuotųjų. Anglai 1900 
•metais buvo būrus užkariavę ir tą kraštą pavadinę Pietų 
lAfrikos Sąjunga (Union of South Africa), bet tvarkos 
bebuvo, susidarė dvi valdžios — viena anglų, kita būrų— 
įdvi valstybinės kalbos ir dvi vėliavos. Pagaliau būrai (o- 
dandai) anglų valdžios visiškai nusikratė ir dabar šeimi
ninkauja vieni, vadindami savo koloniją Pietų Afrikos 
Respublika. Jie verčiasi gyvulininkyste, naudodami negrų 
darbą. 1961 metais jie turėjo: 37.897,000 avių, 12,411,000 
raguočių, 5,133,000 ožkų. 1,492,000 kiaulių ir 10,121.000 
arklių.

į
Nors kraštas laikomas žemės ūkio pobūdžio, tačiau 

gerai yra išvystyta ir pramonė, ypač cemento, audimo ir 
chemikalų. Daromi ir automobiliai. Užsieniui parduoda-

Jjnas auksas, deimantai ir vilnos. Žmonės gyvena gerai.

Šiuo ir baigsime Afrikos apžvalgą.

TREČIOJ 1 DALIS

AMERIKOS NEGRAI

Amerika savų kolonijų Afrikoje niekad neturėjo, ta
čiau ji turėjo negrų vergiją savo viduje. Negrai buvo gau
domi Afrikos pakraščiuose ir gabenami čia vergijos dar
bams. Kiek jų buvo čia atgabenta iš viso, tikslių žinių nėra, 
nes daug negrų atvykdavo čia, būdami laisvi laivų darbi
ninkai, prekybininkų tarnai, ir kitokiais būdais. Kaikurie 
jų grĮždavo atgal, kiti gi čia pasilikdavo. Tokie buvo lai
komi „laisvais“ negrais. Jų rašytojas Louis E. Lomax sa
vo knygoje ”The Negro Revolt“ sako. kad 17-tojo šimt
mečio pradžioje laisvų negrų Amerikoje buvę jau 10,000.

Vergija Amerikoje prasidėjo dar anglams čia kolo
nijas valdant, būtent 1619 metais, kai olandai atgabeno 
iš Afrikos i Jamestowną kupiną laivą nėgių. Tas pats ra
šytojas teigia, kad atgabenti negrai tuojau čia buvo iš
pirkti laukų darbams medvilnės ir tabako plantacijose. 
Pirma buvę mėginta pritaikyti tokiems darbams Ameri
kos indėnus, tačiau nieko iš tų pastangų neišėję. Mėginta 
ir baltaveidžius tarnus Įkinkyti, bet tie greitai pabėgdavę, 
susimaišydavę su kitais baltveidžiais, ir jau sunku buvę 
juos atpažinti. Kas kita negrai. Pabėgęs juodis neturėjęs 
kur pasislėpti. Taip buvę iš pat pradžios.

Pradedant 1619 metais, vergu prekyba vystėsi toliau 
ir iki 19-tojo šimtmečio pasidarė milžiniškas biznis. Ver
gai dirbdavo be jokio atlyginimo, o pavergėjai iš to nau
dojosi. Todėl, kai Amerikos kolonijose kilo revoliucija 
prieš Angliją, prie revoliucionierių pradėjo dėtis ir negrai.

Negrų vergijai čia buvo jau 150 metų. Europoje ver
gija buvo jau panaikinta arba naikinama, todėl kaikurie 
• evoliucijos vadai pradėjo kalbėti, kad ir čia, Amerikoje, 
ii turėtų būti panaikinta. Ir kai 1776 m. čia buvo rašoma 
kolonijų nepriklausomybės deklaracija, tai Thomas Jef
fersonas, pats vergų laikytojas (turėjo 200 vergų savo 
Įvaruose), sakoma, siūlęs pasmerkti Anglijos karalių dėl

’-arantuotas. Kai aitvaras 
visko prineš, sako, tada už- 
nerk jam rožančių ant kak
lo, ir jis pasikars. Galėsi 
gauti dar šimtą dienų zupel- 
nu atlaidų, kad zlyduką lik
viduosi.

— Sakyk, sakyk toliau. 
— Toliau, Maiki, išgėrėm

bačkutę alaus, ir aš sumokė
jau jam penkiolika doleriu.

— O kur gavai tiek pini
gų r

— Paskolinau. Sakiau, 
uždirbsiu ir skolą atmokė
siu.

— Ir gavai aitvarą?
— Ne. Maiki, gavau tik 

rasytę už pinigus, o aitvarą 
jis žadėjo prisiųsti man per 
ekspresą, ba nelengvas.

— O ar prisiuntė?
— Ekspresmonas atvežė 

man medini baksą. o i bak-

są buvo Įdėta plyta ir gro- 
mata su paaiškinimu, kaip 
velnią prisišaukti. Girdi, 
naktį, kai dvylika dziego- 
riaus, nueik Į skiepą ir su
duok ta plyta sau Į kaktą, 
kad pasirodytų trys žvaigž
dės. Tada šauk: ”Okus po- 
kus, pasirodyk, velne!“ Su
pratau, Maiki, kad tas latras 
mane apgavo. Ir dabar jau 
žinosiu, kodėl dėl invest
mentų žmonėm galvas skau
da.

— Bet čia nebuvo invest
mentas, tėve.

— Tai kas čia buvo?
— Čia buvo gera pamo

ka, tėve. Dabar būsi protin
gesnis ir velnių nepirksi.

— Ale man gaila penkio
likos doleriu.*

— Geros pamokos, tėve, 
t visada bran- iai kainuoja.

puslapis penktai

Prie Suezo kanalo, šioj pusėj Izraelio užtverta spygliuota tvora, anoj Egipto pusėj 
duotu namu griaučiai.

— >ul)<>mbar-

Prancūzijos prezidentas de Gaulle. kaip matome, yra ne
blogas aktorius. Jį čia matome kalbant televizijoje. Sa
vo kalboje de Gaulle pareiškė, kad jeigu jo siūlomos re
formos balandžio 27 d. bus atmestos, jis pasitrauks iš 
prezidento vietos.

vergų prekybos palaikymo ir kartu reikalavęs čia vergi
ją panaikinti. Tokios nuomonės buvę John Adams. Benja
minas Franklinas ir kiti respublikos „tėvai - kūrėjai“. Vis 
dėlto dauguma tokiai nuomonei nepritarė. Ir nestebėtina, 
nes beveik visi jie buvo stambūs žemvaldžiai ir vergų lai
kytojai. (Toks buvo ir pats Washingtonas).

Ir paties Jeffersono nusistatymas šiuo klausimu buvo 
nelabai aiškus. Nes kai vienoj vietoj jis siūlė vergiją pa
naikinti, tai kitoj vietoj aptinkame šitokį jo pasisakymą:

“...labai aišku, jog dviejų rasių žmonės, kad ir lygiai 
būtų laisvi, negali toj pačioj valdžioj sugyventi. Prigimtis, 
papročiai ir pažiūros nutiesė tarp jų neišdildomą skirtu
mų liniją.“

Geriausias golfininkas Gary 
Plaver Laimėjęs varžybose pir
mąją premiją, jis gauna $30,000.

SIŪLO NEGRUS DEPORTUOTI

Nurodęs, kad skirtumų linija tarp baltųjų ir juodųjų 
yra neišdildoma, Jeffersonas pridūrė: „Todėl mūsų galio
je yra juos išlaisvinti ir deportuoti — ramiai, iš lėto, kad 
nebūtų perdaug jaučiamas sukrėtimas, ir jų vietą užpildyti 
baltaisiais darbininkais“.

Taigi atrodo, kad pirmoj vietoj Jeffersonas reikalavo 
vergiją panaikinti ne dėl to, kad juodžiams čia būtų pri
pažintos lygios pilietinės teisės, bet tam, kad juos būtų ga
lima „ramiai“ deportuoti.

Žinoma, šitas jo sumanymas plantatoriams buvo taip 
pat nepriimtinas, nes vergai buvo jų nupirkta nuosavybė— 
tokia pat. kaip mulai, asilai ii' kiti darbo gyvuliai. Todėl 
apie vergijos panaikinimą ir vergų deportavimą jie neno
rėjo nei kalbėti. Priešingai, jie dar daugiau vergų pirko 
Štai truputis statistikos iš „Practical Encyclopedia“:

Pagal 1790 metų gyventojų statistiką, Jungtinėse 
Valstijose buvo 700,000 vergų.

1830 metais jų bu\o jau 2.000,000. Gi 1865 metais- 
4,500.000.

Nors oficialiai 1865 metais vergų prekyba Jungtinėse 
Valstijose buvo uždrausta, vergų skaičius vistiek augo, 
nes ir vergų vaikai tapdavo vergais. Legalizuota vergija 
buvo šiose valstijose: Alabama, Arkansas, Deleware. Flo 
rida, Georgija, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississi- 
ppi, Missouri, North Carolina. South Corolina. Tennessee, 
Texas ir Virginija.

Kaikuriose šių valstijų negi-ų vergų buvo daugiau 
kaip pusė visų gyventojų.

(Bus daugiau)

Ką dovanoti?
The Cemetery of Nationa 

in Siberian Tundra by H. 
Tautvaiša, 112 psl., kaina 
tik $1.75.

Tundra Talės, Manyland 
Books leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba •- 
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. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo* 
*eph B. Končius, 211 psl., 
psl.. kaina kietais vigeliais 
$3.00, minkštais $2.00.

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

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

POPULAR LITHUANL 
1 AN RECIPES- parašė Jūrė 
Daužvardienė, kain? ?2.50.
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VAIŽGANTAS

Napalys darbus
dtrba

&**«*•). *
Paimdami dalgius už pat buožakio. daužo j tekinius, 

į metalines šinas, j ratų skersplautę. į rungą: į ką pakliuvo, 
prie ko priėjo. Džann, džann, džann... nuo krašto ligi kraš
to visame miestelyje. Džann vieną. Ne! Permipkšta. 
Dž|pn antrą, trečią, ketvirtą iš vieno vežimųĮjižaipajis 
antjp, iš trecio. Xr taip visi. Ar to būtinai reikia? Ęo nejgi- 
ėm^ vienas, paims kitas, — vis tiek visas išpirks, Vis dėl
to džann, džann, nes taip jau reikia. Tai būtinasis vasaros 
priedas; tai — Dalgių koncertas.

— Ot, kad gaučiau tokį dalgį, kaip turėjau... Džann. 
Ateina studentėlis, plieno lazdele pasiramsčiuodamas... 
džann, džann. Duok, sako, ir man papiauti... džann. Gerai 
sakai, tik numesk šalin savo apsiaustėlį: nepratęs, tuoj 
sušilsi,,, džann, džann. Jis velkas, aš, negaišuodamas, tik

"Raudonos, margos, gelsvos, baltos pražydo tulpės visos kartu-.

(K. Binkis)

Narčios ir anytos
{Tęsinys)

Teises patarimai

1

ko nėra.“ šitoks atvejis, be 
abejo, išimtis. Būna ir prie- j 

, smgai. kai anyta sako: “Ko*
, reikėtų, jeigu mano tikra1 

duktė būtų tokia gera, kaip 
marti.“ i

”Marti“ rašo: “Su nerei
kalingu intymumu anyta įė
jo į mano gyvenimą“. Tas 
“intymumas“ nebūtinai tu
ri būti smalsumas, jis gali
būti ir tradicinis. Papročiui 
atvejis

Žemaitijoje marti, atėjusi į 
į savo vyro namus, visą gy
venimą (kol vyro tėvai gy
vi) jaučiasi tenai svetima. 
Nei su ja kas įspūdžiais dali
nasi. nei jai patarinėja, nei 
jos klausiasi patarimo. Toks 
jau ten paprotys (? Red.). 
Ir marčios, tai žinodamos, 
tokio atstumo laikosi, nt 
kiek dėl to nesijaudina. Net 
ir pirmagimio sulaukus, 
slaugo marčią kaimynė, o ne 
anyta. Beje. marčią Žemai
tijoje vadina vardu.

Visai kitas vaizdas yra 
Suvalkijoje. Vos spėja marti 
pasirodyti savo vyro namuo
se, kaip anyta pradeda kar
toti: martele, kur buvai 
martele, ką girdėjai, — be
veik kas antras žodis marte
lė ir martelė. Jeigu marti 
vaikšto nėščia, anyta griebia 
bet kokį jos darbą — pava.

Advokatė dr. M. gveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleiviu skaitytojy klausimus teteės 
reikalai*. Tia klausimai turi būti bendru 
iaformarinio pobūdžio. Klausimus ir lt- 

tifcyriuje. 
^Kęleivio

skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios šJmo

Dr. M. Šveikauskas, Attorney at Law,
Co-operative Bank Plaza 
1864 Ceatre Street 
Boston, Man*. 82132

Klausimas nesudarys sunkumų, kad aš
savo banko knygutėj turiu

Esu našlė, 81 metų ir vai- prirašiusi vieną iš savo sese- 
kų neturiu. Turiu dvi sese- tu? Ji man žadėjo pinigus 
ris ir tris brolius. Banke tu- išskirstyti visiems lygiai, 
riu kiek santaupų, turiu tai yra. iš to, kas liks po ma- 
dviejų šeimų namus ir pra- no mirties.
gyvinu iš,;valdžios man siųi^į, -JI. anksto dėkoju už pąta- 
čiamų čekių. Visą gyvenimą rimą. 
mėgau gražius daiktus ir jų į -Keleivio“ skaitytoja
turiu surinkusi nemažą kie
kį. Turiu puikių staltiesių, 
išsiuvinėtų užvalkų, antklo
džių ir kitų daiktų. Daugu
mas jų yra ranka padalyti 
ir man labai brangūs.

Testamento nesu surašiu
si, nes maniau, kad, man 
mirus, visas mano turtas.

Illinois valstija.

Atsakymas

Kai Tamstos vyras mirė, 
jis paliko našle Tamsta. To
kiu būdu, jam mirus, Tams
tai teko visus su jo mirtimi

pigimu; iš viso peties vieko kertu... džann. Kad gi kirsiu i
^.n^rę "ukirt^;. net “Anyta dar gerai atrodo, ga. ma. Sūnelis veda anksti. ’ marti buvo nepageidauja- kiek jo yra. paliks mano se- ... rp;voi11<; atlikti

dantį sugėlė... džann, džann. Gi kas čia......džann. Gi po- y marti būti“. Gal būt. Netrukus šeimoje atsiranda ma- bet, kada atėjusi, laiko- j gerims ir broliams lygiomis
naičio būU per ne»p«žiūrėjimą į mano pradalgę jsmeig- dabar anytos ir nėra per- naujagimis. Marti, kiek pa- T, ' dalimis- To ir noriu. Visi

*" ’ “ J" V - - 11 ... - — * - 1— ' SU I br()|jaĮ j,, ggggpyg gyvi įp gy.
vena čia pat

vistiek turi žmones

Kartais kaikas primena:! mg, bet tatai visai neįmano.j duoja ją. Suvalkijoje.^ nors

n, ■ u i j* - v___  . • J • UdOdI dliytus u ueid pei- naujagimis. maiu, mca pa- . . ? / .
ta.„ džann. Tat, žinai, medines nebūčiau taip dailiai nu- dauę SU3enusios (jaunimas buvusi namuose, skuba vėl elgiasi lygiai taip, kaip ir
kirtęs... džann. paskui ploviau, pioviau kiek metų, kol vi- anksti tuokiasi), bet kaip tik į darbą, o anytą, — ar ji ga- ^vo vaikais. Ir iš tiesų seni
siškai susipustč, sudilo, Pagaliau, da atidaviau boboms la- tuo metu pergyvena jos kli- Ii, ar negali, — vistiek turi žmonės gali greit pamėgti Mano, amžiną atilsį, vy-
patns piaustyti. Tai buvo dalgis! šitą imu, pirkly. Imkis makterinį periodą. Serga, namus prižiūrėti, skalbti, jaunus žmones, atėjusius į ras turėjo surašęs testamen-

Tamsta buvai jo palikimo 
administratorė. Tamstai mi
rus, nepalikus testamento, 
galėtų kilti pirmas ginčas 
tarp Tamstos giminių: kas 
turėtų tvarkyti su Tamstos 
mirtimi susijusius reikalus. 
Mirdamas be testamento, 
žmogus nežino, kam jis pa
lieka savo pomirtinius reika
lus tvarkyti. Leiskime, kad 
vienas iš Tamstos brolių ar
ba viena iš Tamstos seserų 
yra tvarkingesnis asmuo, ne
gu kiti. Tačiau Tamstai mi
rus, administratoriumi gali 
būti paskiriamas pats ne
tvarkingiausias ir labiausiai 
nesugyvenamas iš Tamstos 
giminių. Tai tik pirmas ki
virču galimumas.

Paskyrus viena administ
ratorium, visi kiti gali būti 
juo arba ja nepatenkinti ir 
jam arba iai pavydėti.

Dėl daiktų paskirstymo: 
patartina nurodyti, kas kam 
turi tekti.. Žinoma, Tamsta 
gali išvardinti tik branges
nius daiktus. Dėl kitų ne
svarbių mažmožių gali pasa
kyti, kad edminės trauktų 
burtus (distribution bv lot), 
iėi negali skubiai susitarti. 
Visa tai gali būti numatyta 
ir-.smulkiai nurodyta testa
mente. Paliekant tokius da-

Tuo tarpu senus my-Tuo metu pasikartoja ar pa- valgį gaminti ir gyvulių ne-
. . aštrėja chroniškos moterų užmiršti. Taip diena dienon, b tik anūkai. . ........ __ ___

Ūkininkas kalba. Nei pats savo žodžių neseka, nei ki- ligos, čia ir susidaro užhur- Metai slenka. Vaikai kiek ’ Niekada negalvokite, —• 21 metus, turėjau samdyti
ti jo neklauso: visi tik džann ir džann. Tačiau supranta tas ratas. Marti, kad ir pro-, paauga (kokie trys). Marti rašo /’Marti“, — kad jeigu advokatą< jr viskas turėjo
jr širdžia pritaria, kaip kalbėtojui, taip ir rinktiniam jo tingiausia, netiki, jog vyrės-; išpuiksta. Ir ko čia ta senoji martl .mvh sūnų, tai tik dėl
dalgiui. Jis kalba. Ir gerai, kad kalba — reikia, kad ūki- nioji serga, jai rodos, kad vis šlamščioja (tai senajai to turi mylėti ir jus“. Man 
ninkas 1

muštinį. tą, palikdamas viską, ką tu
rėjo, man. Jam mirus prieš

vos 50 metų)., Gali ir pas ki
tą sūnų eiti pabūti kiek.
Z“, V 1 x • x •

to turi mylėti ir jus 
atrodo, marti labai įsakmiai, 
nesiskaitydama su visuotine

ninkas kalbėtų: tai jo melodeklamacija, kalba su akompo- tik simuliuoja senoji, neno- 
niamentu. Džann, džann, džann — kalba, kalba, kalba: rėdama dirbti. Jeigu kiek 
kalbos reikia tam dalgių koncertui, kaip smuikams violon- apsveiksta anyta, marti ima Skaudu anytai tai girdėti. ®non,1,?T. nuomone. įssireis- 
£ejėS į džiaugtis: “Ar aš nesakiau, Čia jos nameliai... Bet sūnus kia: Niekada nepagalvoki-

kad jos liga, kaip mano svei- tvirtina, kad jis tuos name- 
Napalys dalyvauja tame koncerte, kaip vienas muzi- kata“. Kita vėl: “Anyta vis liūs tiek atremontavęs, jog

kantų. Daužo, skambina per ištisą valandą, kol nusiperka serga ir serga, o man nėra' čia nieko motinos nebėra.
vieną, drauge ir pustyklę — sunkų, storą, gipsinį akmer.ė- kada sirgti.“ Kaip mielai Net ir mažoji 6 metukų dūk- . .
lį. įsideda jį į kišenę, dalgį ima į ranką. Dalgis kliūva, mūsų anytėlės “nesikištų“ į relė senelei sako: “Mes tave pergyvenome tokį jausmą.
pustyklė sveria, ė jam neštis gera! Lyg medžiokliui paties savo sūnaus šeimos gyveni-į iš čia išvarysim, tavo čia nie- pavo v>'ra-tal ne‘** v ’ x o r . . tveri iš dekmgumo vyro mo-

--- , ■ — , „ ............. -■ — - . tinai, kad ji toki brangų
draugą mums davė. Visos 

I motinos, kurių sūnūs dar ne- 
Mėšlą mėždamas Napalys nepajuto, kiek turima vie- vede, dažnai pagalvoja, o ir

nušautas kiškis: sunku, o neįkyru, kad ir tol.
Namie jis tveriąs pats dalgiakotį. Aštriu lenktiniu sa

vo peiliuku ilgai drožia jauną eglaitę; ilgai trina stikliniu 
popierių, kol nebekliūva jokia šakelė. Neduok. Dieve, kad 
per darbymetį susiveltų pūslės papautai!

te...“
Mums ir galvoti nereikia. 

Tatai vra visiems žinoma 
tiesa. Pagaliau mes ir pačios

ko strėnose ir šlaunyse. Su darbu jis lyg mynės, ritos, re tik pagalvoja—pakalba, 
nuolat gaudamas džiaugsmo ir pasididžiavimo, kad pri- kad tik marti mvlėtu jos su
veikia. ,į m». O jei mylės, tai nebus

’j reišsprendžiamu problemų.
padirba iš jo gražią špygelę. Ir laiku džiaugias, kaip joj Ar kūlę kūlė. ar mynę mynė, ar molę malė, — visa Mylintis žmogus neturi jo- 

laukan — namo žiūri, eina namo — laukan žiūri“ ’ Napalys dirbo netingėdamas, nesirąžydamas, po pusva-' k’u išskaičiavimų. Jis, pats;

Apskritino dalgiakočio galelį. Koks jis juokingas! 
Kaip jis svavalingai kyšos aukštyn. Napalys neišturi ir

s sodžiaus gražuolėms rodys špygą, nė vienos ta- 
neužgaudamas, nemandagus nebūdamas.

yduM

pereiti per teismą. Taigi nu
tariau. kad aš testamento 
nerašvsiu. tai nereikės nei to 
advokato, nei to teismo.

Prieš keletą mėnesių mirė 
mano sena ir artima drausrė. 
Kaip ir aš, ji buvo našlė ir 
vaiku neturėjo. Jai vos mi
rus, dar kūnas nebuvo atša
lęs, suskrido jog visi gimi
nės ir pradėjo šeimininkau
ti. Pradėio narpliotis po jos 
stalčius ir pradėjo tarp sa
vęs ginčytis ir plūstis. Po 
laidotuvių mano mirusios 
draugės namai pasidarė 
kaip “marketas“ (rinka), vi
si šaukė, visi tąsėsi, vienas 
iš kito griebdami tain jos 
brangintus daiktus. Aš ver
kiau visa savaite. Kai ii dar 

retąs kuris iš jos 
jos aplan

kyti. Po jos mirties visi pra
dėjo vienas kito nepakęsti.

Po tokio nematvto ivykią, 
pradėjau .ir aš galvoti, kad

landį pakabo nekasydamas, nenuobodžiaudamas, Tad ir *° yiejausnamas, spinduliuo- 
tėvas šešiavilkis buvo bepradedąs manyti, veltui buvęs. v?
Napalį atitraukęs nuo žemės, bene tikrojo jo pašaukimo. • kad ^avo gy£e_

nima marti mylės sūnų, ga1 
būt. kain tik jis pažeis ta 
meile. Tada marti, jausda-

Įsitvėrė. Pririšo špygelę: Ėmė tinti. Tinn, tinm tinn, dU\ra"K?s nuo Denie pašausimo,
įba kumpas talaaa, taškos kfijeiis plaktukas Sseilė- ®raI ?a1!tad. P°n“ nePadar^- darbininko nepagadino.

• • • . • . * . ilv aklll tovoc RonoHiLrfoc narnai aovn Mlanalitas, kad neslystų. Jau ašmens ploni, aštrūs, kaip skustu
vas. “Eisime pievų skusti. Duok tik, Dieve, giedros sausai 
suvežti ir pačiam sveikatos! Kiek bus gražių saulės pate
kėjimų. skaisčių pusryčių! 0 kiek pradalgių vartymo, 
džiovinimo, vežimų krovimo. Kiekvienas darbų darbelis 
sudarys ypatingą vasaros poemą. Niaugi nematote, kiek 
vasaros darbuose poezijos“!,

Ir mėšlavežyje?
Net ir mėšlavežyje! Jis visai nėra toksai abuojas, 

kaip miestelėnui rodos; nė jo amoniako kvapas ne toks į- 
kyrus. Sunkus tai darbas. Kelk ir kelk ant keturpirščių 
šakių, lyg ant savo plaštakos, po kokią pusę pūdo. jei ne 
po visą pūdą. Ne tik pakelk, da pirm atplėšk, pertrauk 
plačią gabaną dar nesutręšusių šiagtįų, iUi

Užtat koks pasigėrėjimas ma 
sluogsnio imasi, kaip tu apgali visi

Nors už akių tėvas Benediktas dar dažnai savo Napalį pa 
vadindavo paniekinančiu vardu: “mūsų ponaitis“ ar “bur- 
beklis“, tačiau vis juto su tuo sūnum būsiant jam lengviau ’ ma nuoskauda, gali pradėt 
vargas vargti, neg buvo su Petru. Buvo net pradėjęs sva-j noankerti ir visu vyro gimi- 
joti, tiesa, sau vienas, močiai da nepasisakydamas, Petrui 
paduoti valią sau gyventi kame nors nupirktoje žemėje.
Napaliui paduoti visą valią pašvenčiuose likti. Pačiam gi, 
liovusis visa ko, pradėti prie Napalio karšti.

nių. Ir ji bus teisi.

Šeimininkėms
Brolis Petras su broliene Verute liptinai prilipo prie 

Napalio. Niekas jam neprikišo jo Vilniaus nepasisekimų.
Kur buvę, kur nebuvę, žvilgsėjo, sekdami, ką čia linksma
sis jų broliukas vėl beprasimanys, kokį šposą vėl beiškirs, 
ar ką nauja bepaskaitys. Petrai tiesiog pamilo savo jau- , .
nelį, kaip paprastai brolis nemylima. Džiaugės juo ir net šaukštu miltų, šaukštelii 
didžiavosi. Ir paslapčiomis, kits kitam da neprisipažinda- mas£ dėti i verdant; 

. , - . * IBL abudu Petru svajojo bendrai, su Napaliu susidėję. I vandeni. Kai pakiL
n,kajp tu apgali visū)TWiKumUfs, Pirma že- jengviau priveiksią uvėrų tėvą. Kaip tėvai, taip ir Petrai
lubos dabar kyla vis aukštyn, Kol tu neatsi- ryprnkai ansivvlė? dalvkai nuripdėio visai kitais takais. 1 «

Virti varškėčiai

Pusę svaro varškės gera 
ištrinti su 2 kiaušiniais ir 1

p ’sluogsnis po

mutytšs kūtes 1UDOS aaoar Kyla vis auKSlyn, KOI tu neatsi- geroĮtaį apsivylė: dalykai nuriedėjo visai kitais takais, įai “^aukšta” 'šviešto'l’ir"2 
randi pačiame dugne, lyg giliame šulinyje. Prisiklojus natr»„krtami kiekviena kitur 12a„
mėšlo, kokie niekai švjlptelti visas galas šudketerių, idant, 
tinkamoje vietoje atsistotų! Kokie niekai visas arklys at

patraukdami kiekvieną kitur.

man reikia kas nors daryti; tykus nesutvarkytus, Tams-
kitaip, man mirus, ir man 
taip atsitiks, kaip atsitiko 
mano draugei. Kai pagalvo
ju, kaip mano brolienės ir 
mano sese rys kartais galėtų 
tąsytis ir pyktis dėl mano 
faip brangių daiktų po mano 
mirties, nedaliu naktimis 
miegoti. Gal tain ir nebūtų, 
bet kas ias žino?

ta, užuot pasitarnavusi savo 
giminėms ir artimiesiems, 
sudarvsi jiems pagrindo ne
santaikai.

Del pinigu banke: Pata
riu išimti juos iš bendros su 
seserim sąskaitos, ir pinigus 
laikvti banke savo vienos 
vardu. Gali taip atsitikti, 
kad, Tamstai mirus, seseriai

Nutariau, kad gal ir rėra bus gaila su visais kitais da- 
taip prasta sudaryti testą-1 lintis jau jos vienos vardų 
mentą, nors ir būtu kiek iš- laikomus pinigus. Tai vra 

pagunda, ir patarčiau tokių 
‘ .lygų nesųdarvti ir savo se.

laidu. Nežinau, kaip toki 
testamento reiktu strtbVrytf: 
Ar reikėtų įrašVtt?nJktiri: 
kuria daiktas* 
tekti? Aš nati dar
kuris daiktas kuriam geriau 
patiktu. Maniau, leisiu joms

ftokią padėti nestatyti. 
7 'iRŠ“ Tamsta Susirgusi ne- 

lėtom ■ pat® Išsiimti reikia
mu pinigu iš banko, visuo
met gali įgalioti seserį tom

Į šaukštus grietinės, apibars- načioms pasirinkti, kai ateis tikrą aiškiai nurodytą sumą
viHtniH HUHMUM.U ivuKie meKai visas hfkivs at- r « •• . . . . . 1 cukrumi, kapotais riešu- laikas, bet dabar nebežinau.

Kamoje vi^eauTOvovų. n.uKie nieKai visas arKiys ai Ir iš viso visiems namiškiams, kaip saviesiems, taip tais ir pakepti. Valgyti su kaip tai reikėtų padaryti, 
gal atgrusti. imtumei p ir taip pat šalin svilptele- -r samdiniams, Napaliui sugrįžus, pasidarė taip ramu ir grietine. jej turėčiau kiekvieną smul-
tumei, kaip kačioką. i iengva> tyg kas į sunkaus būdo žmonių, tėvo Benedikto ir, Virtų varškėčių galima ir kiausią daikto paskirstyti iš

O arkliukai drūti, stiprūs, šiuo laiku grūdais šeriami, sūnaus Petro, pritroškintą būstą plačiai būtų atidaręs lan- 
Draiu žiūrėti, kaip galingai ir noriai traukia tokias sun- gą ir daug įleidęs tyro oro ir linksmos Švieselės, 
kenybes ir zovada grįžta atgal, lyg pritardami linksmam
maiavaikių varinėtojų klykavimui. Į (Pabaiga)

nekepti, o, išėmus iš van j anksto, tai tos man sudarytų 
. dens, užpilti lydytu sviestu perdaug galvosūkio.
t ir grietine, užbarstyti kapo- 
! tais riešutais ar trintu sūriu 
ir tuojau valgyti.

Ar yra koks nors kitos bū
das tai padaryti? Be to. no
rėčiau Tamstą paklausti, ar

iš banko išimti, kai prireiks 
pinigų.

Toks igaliojimas vra sa
vaime (automatiškai) įsta
tymų keliu atšaukiamu, tuoj 
pat, asmeniui mirus. Tokių 
būdu Tamsta galėsi būti tik-

(Nukatta J 7-tą pal)

i,
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ANASTAZIJAI NIKOLSKYTEI . DID2GALVIENEI

mirus Lietuvoje, jos broliui D i ■ i t r a i N i lt o 1 s 
kiui ir kitiems giminėms reiškiu gilią užuojautą.

Angelė Vakauzienė

Mūsų mielam bičiuliui baleto artistui

JONUI VASILIAUSKUI
mirus, jo žmonai Tatjanai, dukrai S v e 11 a n. a i
ir kitiems artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą;1 !it

‘'•I' «•'» .!<i)i<d I
■ ' Aleksandra ir Antanas Gustaičiai, Jackus Sonda

Stasys Griežė - Jurgelevičius

Sėdime prie baro užtvaros, ir Jonas pasakoja pri
kniubusiems smalsiems klausytojams. Jis — senas Kipro 
Petrausko bičiulis. Tiesiog nuolatinis. Mažybiniais ir ma- 
lonybiniais vardais vadinęsi. Jisai su didžiuoju maestro 
medžioklėse, linksmybės valandose ir teatro užkulisyje, 
šimtai nuotykiu, Įvykių ir thrakteringų detalių. Jonas 
glaudė šampano taures ir su garsiuoju šaliapinu.

Ne. negali būti!
O visa tai buvo ir dar daug nepaprastų dalykų galėjo 

būti. Velionis ir čia turėjo plačių pažinčių muzikos, baleto 
ir aplamai teatro pasauly. Jis planavo Įvykius, kurie ture-' 
jo mus nustebinti. Ir visus tuos. kurie kalbėjo— negali1 
cūti! Jo naujos idėjos jau buvo Įgavusios konkrečią for
mą ir garantiją, kad tikrai Įsikūnys.

Šiandien galėtume tarti, kad velionis buvo spalvinga 
Knut Hamsono romanų asmenybė. Ir tokia reta mūsų lėtų 
ir nepaslankių žemdirbių žemėje.

Ak, tik toji lemtingoji akimirka, kuri tarp miliardų 
sekundžių kiekvienam ateina. Tas jo Įgudusioje rankoje 
susvyravęs vairas Broadwayaus pusiaukelėje... Ir pirmą 
kartą velionies lūpų sušnabždėti žodžiai: ”Ne, negaliu... 
Toliau nebegaliu...“ Ir pirmą kartą sustojome, nepasiekę 
tikslo. Gražaus ir kilnaus tikslo — pagerbti kompozito
riaus Juliaus Gaidelio 60 metų kūrybinio gyvenimo. Bi
čiulio Jono širdis, ir labiausiai trokšdama, ten jau nenu
keliavo...

Išgąstingai plazdenančios raudonos šviesos. Klaikiai 
kaukiančios policijos greitosios pagalbos sirenos. Ant neš
tuvų juoduos išeiginiuose drabužiuos mūsų neužmiršta-

Ekskursijos į Lietuvą
’ vyksta

BIRŽELIO a ir LIEPOS 15 dieną 

Norint prie šių grupių prisijungti, patartina registruotis dabar. 

Vietų skaičius ribotas — nesi vėluokite! 

Ekskursijų ir registracijos reikalu kreiptis į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
"Danes“ operos autorius kom-: 
pozitorius Julius Gaidelis, kurį 
jo 60 metų amžiaus sukakties Į
proga šeštadienį pagerbė Bos- ______________
lon.. Lietuvi, Bendruomenės 
Kultūros Klubas. AE

šiu metu

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

‘ Iškilmingai pdtninėjd’,“'f 

J. Gaidelio 60-tas metines

Praeito šeštadienio LB 
Kultūros Klubo susirinkimas 
buvo skirtas kompozitoriaus 
Juliaus Gaidelio 60 metų

Co-operative Bank
706 E. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127
mas draugas iš didžiojo gyvenimo teatro. Rimto veido ir amžiaus sukakčiai paminė- 

i suspaustom lupom, kurtos jau niekad mums nebepapasa-Į t-]ė Tarptįutinio Ins‘tituto y 
i kos šiame pasauly tikrai buvusios žavios legendos. Negrjz-j salė. Apie .jo mūsų įžymaus «Juoda uždanga nuo mūsų

Su. Tetute, Vet»iliet..e,le-et Umai nuveikė už mūsų regėjimo i tolį sirenos. Ir prie jo kompozitoriaus kūiybą žodį 
HLSILyre ir lIOH£| V ciSlllciUSKcĮ galvos — verkianti žmona, ilgą amžių su brangiu velionim tarė muzikas Izidorius Va-į

Antano Gustaičio atsisveikinimo žodis koplyčioje

dab

Rūstus ir pavydus yra aklasis mirties demonas.
Jis savo šalta rudens ranka nuskina gražiausius pava

sarių ir vasarų žiedus, nes pats neįžiūri jų vaivorykštėm 
žaižaruojančių spalvų ir nenori, kad mes jomis gėrėtumės.

Jis siundo vieną prieš kitą žudytis žemės sodų paukš
čius, kad mums nutiltų jų žavusis čiulbėjimas, ir piudo 
laisvus žvėris, kad žūtų vienas kito neapykantoje.

Jis užspaudžia savo juoda ranka ir žmogaus akis ly
giai jaunystėje, viduramžy ir senatvėje, kad neregėtume 
mums saulės beriamų aukso spindulių, dangaus žydrių, 
baltųjų debesų ir vienas kito veido draugiškos šypsenos. 
-Jis atima mums žodį, kuriuo išsakome vienas kitam savo 
meilę ir mintį, ir išveda iš mūsų tarpo bičiulius ir artimuo
sius, kad liktume vieniši ir svetimi tarp svetimųjų.

Ir štai. dar tik vakar jis užgesino ir mūsų brangaus 
bičiulio Jono Vasiliausko paskutinę šviesiąją viltį. Pasku
tinę iš jų begalinės daugybės, nes velionis nuo pat savo 
ankstyvosios jaunystės tebuvo tik spinduliuojantis opti
mizmas. Jis visada tikėjo, kad kiekviena rytojaus diena 
bus geresnė negu praėjusioji, kad visi žmogaus sumany
mai yra Įkūnijami, visos kliūtys nugalimos ir netgi mir
tis — nebūtinai grėsminga.

Būdamas dar tik žalias Biržų krašto jaunuolis, jis 
nujautė savo tautos artėjančią nepriklausomybės palaimą 
ir stojo savanoriu Lietuvos kariuomenėn, dalyvavo eilėje 
kautynių, buvo Klaipėdos sukilimo dalyvis, o ir vėlesniuo
se pasaulinio karo sąmyšiuose laisvė jam buvo tokia ver
tybei. dėl kurios jis nesusigūždavo prieš jo ieškančią kulką 
ar sviedinį. v

Bet tikrasis velionis Jonas Vasiliauskas visada tebuvo 
tiktaifnenininkas. Menininkas savo kalboje, veiksmtič& ip 
profesijoj, menininkas, nepakeičiamas laiko nei aplinky
bių. Toks ligi pat savo staigios mirties.

Nuo 1924-tųjų — jis Valstybinio teatro dramos stu
dijoje, jis Valstybiniame baleto teatre, jis vėl įvairiausių 
gastrolių organizatorius. Jonas Vasiliauskas "Miegančio
je gražuolėje“ princas, "Šecherezadoj — Šachas, Kopeli- 
joje — Kopelijus ir tt ir tt. Jis baleto išvykų vadovas į 
Monte Carlo ir Londoną. Jis Baltijos meno agentūros ve
dėjas Kaune, ir per šią agentūrą aplanko Lietuvą tokios 
pasaulinės garsenybės, kaip Feodoras Šaliapinas, Tito 
Schipa. Toti dėl Monte, Menotti, pianistas Rubinšteinas, 
Hoffmannas, dirigentai Breisachas, Coats, Blech, Del 
Campo. net filmų aktorė Martha Eggert. O po šio paskuti
niojo karo jis Vokietijoje suburia menininkų grupę, ren
gia koncertus, organizuoja baleto pąfjtatyjiųfl ir taip ligi 
Bostono dienų vis skubą, bėga važiuoja^muoi baleto studi
jos ligi studijos, nuo miesto ligi mieStoą nnb sumanymo 
ligi naujo sumanymo. \ ■ m .i:,*/ -f

O kartais visa gražioji praeitis virsta tartum tūkstan
čio ir vienos nakties pasaka. Po jos nuostabaus žėrėjimo 
mūsų bičiulis vėlei visas suodinas ir sūraus prakaito per
merktas petys į petį 110 laipsnių temperatūroj tramdo 
cukraus fabriko mašinas. Ir taip ligi apalpimo, ligi pirmojo 
širdies smūgio. Ne, sakytume, negali būti!

Darbininkų būry rūkydamas cigaretę Jonas pasakoja. 
Jis pažinęs tokius ir anokius, — Monte Carlo, Berlyne, 
Paryžiuje, Londone.

Ne. negali būti, kad šis darbininkai tiek daug pasau
lio būtų regėjęs!

Bet fabriko dienos seniai užmirštos, netekus sveikatos.

širdimi dalijusis. Ir Broadvvayaus meksfalte beliko tiktai 
iš atlapo iškritęs raudonas gvazdikėlis... Tasai taip ji visa
da puošęs iškilmingų dienų valandom.

syliūras, pagristai iškelda-; 
mas J. Gaideli tarp pirmau- i 
iančių mūsų muzikos meno: 
kūrėjų, kuris ateity bus dar1 
aukščiau vertinamas, negu 
dabar. Prelegentas ir jo sū- * 
nūs dr. Vytenis Vasyliūnas 
čia pat pagrojo ir keturis J. 
Gaidelio kūrinius.

Meninėj daly Bostono 
Dramos Sambūrio narė Bi
rutė Vaičjurgytė su giliu Įsi
jautimu ir ryškiu talentu pa
skaitė Jono Aisčio ir Henri
ko Radausko poezijos. Ji 
taip pat perdavė ir dramos 
sambūrio sveikinimą ir do
vaną sukaktuvininkui.

Šia proga buvo ir gausybė 
„ ...... ... . kitų sveikinimų nuo organi-
S-L> P1 imidja. Po nusių vai-1 zacjjų jr pasfcij-y asmenų, 
šės Lietuvių Piliečių Dr-jos <parp ju Lietuvos Atstovo J. 

Gegužės 4 d. 4 valandą po III-jo aukšto saleje. ! Rajecko, Vliko pirmininko
pietų Sandaros salėje, 1241 • » ♦ j dr. J. K. Valiūno, konsulo
F St., Sandarieeių Moterų! Birželio 22 d. So. Bostono A. O. Shallnos ir kt. žodžiu 
Klubo našlių karalienės pa-Į j ietuvių Piliečių Dr-jos III sveikino LB apygardos pir

x Indėlius atsiimti \ 
galima be pranešimo ii anksto 

Malonus ir greitas patarnavimas

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUb

Gegužės 3-4 dienom Tau
tinės S-gos namuose V. Ra
to kūrinių paroda, kurią ren
gia Bostono
nys.

Gegužės 18 d. So. Bosto. 
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
keltuvo atidarymo banketas 
savo namų salėje.

• .♦ *
it

Skaučių Židi-
# ♦ ♦

Gegužės 25 d? 2 vai. po 
pietų Tautinės S-gos namuo
se J. Gaidelio mokinių kon
certas. • • *

Birželio 1 d. 2 vai. popietGegužės 4 d. 3 vai. popiet
So. Bostono Lietuviu Pilie- . a .. , .
čių Dr-jos III aukšto salėje Petr0 parapijos bazny- 
Šaulių Sąjungos 50 metų su- cl°Je ^un- Ant. Sau aicio, 
kakties minėjimas.

S * *

gerbimas.
* » »

Gegužės 11 d., sekmadie
nį. 3 vai. popiet — Bostono 
Lietuvių Dramos Sambūrio 
spektaklis Lietuvių Piliečių 
D-jos salėje.* * *

Jieskojimni
IEŠKOMI JONO PALIONIO 

GIMINĖS

Ieškomi Jono Palionio, gyve
nusio So. Bostone, 335 E St„ ir 
mirusio 1965 m. pavasarį, gimi
nės. Jie patys arba apie juos ką 
žinantieji prašomi pranešti:

S. Roy Remar, Att. ar I.aw,
89 State Street,

Boston. Mass. 02119. 
________________________(19)

Kalendienė Stasė ieško savo 
dėdės Kazimiero Šaitano, pas
kutiniais metais, sako, gyvenu
sio Floridoj. Jis pats ar apie jį 
ką žinantieji prašomi rašyti:

Lithuania. Raseiniai, Sodą 
gatvė 10, Kalendienė Stasė.

NENUSIMINKI1E!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, ranką ar koją skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostts dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa- 
sėkmes, arba grąžiname pinigus.

Siąskite $5, gausite vaistus 
sa nurodymais.

ROYAL PROOUCIĄ?
North Sta.. P.O. Itox 9112 

Newark, NJ. 07105

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU

AMERIKOJE
SLA—jau M amtf tarnauja betų vią visuomenei ir išmokė- 

jo daugiau kaip SEPTYNIS M1V* S dolerių

aukšto salėje Sandaros 7 mininkas A. Škudzinskas, 
kuopo<? banketas Jadvygai poetas Leonardas Andrie- 
Tumavieienei pagerbti. kus, Balfo vardu J- Valiuko- 

« « « nis, o gautus raštu sveikini- i
mus perskaitė Laima Jasai-; 

Rugpjūčio 10 d. Romuvos tienė.
parke Brocktone-Montelloj Pabaigoje tarė padėkos
Minkų radijo gegužinė.

NEBŪK ŽILAS

Stebuklingos gydooMa, karta) pa
naikina žilam#, plauką aliakimp ir 
plai*kaaa*. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleiskanuoja plankai. Jos 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol ižrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau.

Kaina $3. Jeigu nebūsite vi
siškai patenkinta*, pinigai bus 
jums grąžinti.

PASTABA; Su orderiu siųskite Ir
pinigus, kitaip vaistų nesiunėiam.

žodį ir pats komp. J. Gaide 
lis. kaip paprastai pasižy
mėdamas dideliu .kuklumu ir 
net,tos savo sukakties reikš
mę nuvertintas.

Nuoširdžiausiai sveikina
me ir mes talentingąjį su
kaktuvininką, kurio kūryba 
bus ilgiems amžiams mūsų 
tautos svarus kultūrinis lo
bis.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su ruse milono dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikaUngiauaiaa 
apdraudaa nuo $100.00 iki $10.000.%.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ea. 
dosnuent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

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

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą Ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akcidenU-.

: ' ' !& apdraudos mokestis $2.06’į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 

• kuopą veikėjus, ir Aie plačiau p:iaiškins apie 
Susivienijime darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lfthuaaian AIHance of America
$97 Wcst 30th Street. New York, N.Y. 10001

Kanadoie ir kitur užsieniuose 
su persiuntimu.

FLORAL HERB CO.
Bos 305, CUNTON, Ind. 

Dept. 5

14

Teisės patarimai

(Atkelta iš 6-to pusi.)
ra. kad, Tamstai mirus. 
Tamstos sąskaitoj palikta 
suma bus Tamstos palikimo 
(estate) dalimi.

Patariu pasitarti su vieti
niu advokatu. Pasipasakok 
jam visas savo aplinkybes ir 
rūpesčius ir pasakyk, ką 
Tamsta norėtum padaryti su 
savo kilnojamuoju ir nekil- 

| nojamuoju turtu. Surašęs 
testamentą, jis Tamstai ji 
perskaitys. Jei kas nepatiks, 
galės būti pakeista. Jeigu jis 
nekalba lietuviškai, o Tams
ta silpnai kalbi angliškai, 
nusivesk patikimą asmenį, 
kuris kalba abiem kalbom, 
kaip vertėją. Geriausiai, kad 
toks asmuo nebūtų vienas 
Tamstos giminių šeimos na-
P . ,

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radij< 
Programa Naujoj Anglijo 
š stoties WLYN, 1860 U 
lociklų ir ii stoties FM 
101.7 mc.» veikia sekmadie* 
niais nuo 1 iki 1:3ū vai. di 
įą. Perduodama: Vėliausi
įsaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 
>oe ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalaia kreiptis į 
laltic Florists gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 608 6. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nai AN 8-0489. Tsa gauna 
nas ir Keleivis
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 60 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.60 
(steninis^

r. n

Geri žodynai
Anglą • lietuvių kalbų žo

dynas, V- Baravyko, 590 psl.

•h A
dynas,

' 27.000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00. 1

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, 11 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 5S6 psl.. kaina $7-00.

Introduction to modern
Lithuanian. parašė Damb- 
riūna.\ Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.
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Vietines žinios
. Lietuvos Šaulių Sąjungai£

50 metų
I
Į Ši sukaktis bus paminėta 
ĮBostone gegužės 4 d. 10 vai. 
lyto Šv. Petro lietuvių para- 
)ijos bažnyčioje bus pamal
tos už Lietuvą ir žuvusius
)s laisvę ginant; 3 vai. po 

j)ietų — So. Bostono Lietu
sių Piliečių Dr-jos III aukš
to salėje iškilmingas minėji- 
feio aktas.
Į Kalbėtojai: šaulių Sąjun- 

os Tremtyje pirmininkas 
ladas Išganaitis iš Chica- 
os ir dr. Vaidevutis Man- 
autas iš New Haveno. 
i
? Iškilmių metu bus pašven- 
įnta Jono Vanagaičio šauliu 
Įuopos vėliava, kuria kuopai 
įeiks Lietuvos šauliu S-gos 
lirmininkas, ir ta pačia pro

ga bus paminėtas 
kuopos Bostone šefo Jono 
Vanagaičio 100-tasis gimta
dienis.

Meninę dalį atliks šv. An
tano lietuvių gimnazijos mo
kiniai iš Kennebunkpoito: 
komp. Juliaus Gaidelio va
dovaujamas choras sudai
nuos lietuviškų dainų pynę. 
Vytauto Bruzgio vedama 
tautinių šokių grupė šoks 
tautinius šokius ir režisie
riaus akt. Juozo Daubėno 
vaidintojų grupė suvaidins 
2 veiksimi veikalą "Partiza
no kerštas“, ši veikalą para
šė Brunas Acalinas, Jonas 
Ežerskis ir Gintautas Tao- 
ras.

Vaidinimui pasibaigus, 
šaulės savo maisto gaminiais 
ruošiasi pavaišinti svečius.

Vaišių metu bus grojama 
lietuviška muzika.

Įėjimas — laisva auka.
Minėjime bus Įteikti šau

lių Sąjungos Žvaigždės ordi
nai Bostono visuomeninin
kams: JAV LB Tarybos pir
mininkui Juozui Kapočiui ir 
Tautinių Šokių Sambūrio va
dovei Onai Ivaškienei. Šau
lių sąjungos pirm. Vladas Iš
ganaitis atvyksta iš Chica
gos ordinų Įteikti ir apdo
vanotų pasveikinti.

Dail. V. Rato paroda

Bostono Skaučių Židinys 
rengia Australijoje gyve
nančio lietuviu dailininko 
Vaclovo Rato darbų parodą 
gegužės 3-4 dienomis Tau
tinės S-gos namuose, 484 E. 
4th St., So. Bostone.

Parodos atidarymas šeš
tadieni 7:30 vai. vak. Daili
ninko kūrybą apibūdins 
Paulius Jurkus.

Visi kviečiami atsilankyti.,

Ruožiasi banketui

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos valdyba smar
kiai ruošiasi keltuvo atida
rymo banketui, kuris rengia
mas gegužės 18 d.. Į ji yra 
pakviesta aukštų valstijos ir 
miesto pareigūnų bei biznie
rių. Banketo komiteto pirm. 
yra St. Drevinskas. G. Ka
rosas rūpinasi ta proga lei
džiamu leidiniu. E. Ketvirtis 
stengiasi banketą kuo pla
čiau išgarsinti. Skelbimus ir 
sveikinimus banketo leidi-- 
riui renka F. Zaleskas. Visi 
valdybos nariai ir reikalu 
vedėjas S. Griganavičius 
platina bilietus.

Rengėjai tikisi, kad ban
ketas bus visais požiūriais 
sėkmingas.

Čia parrfnėtina, kad F. 
Zaleskas, kuris balandžio 
25 d. minėjo savo 76 m. am
žiaus sukakti. 20 metų yra 
buvę; So. Bostono Lietuvių 
Piliečiu Dr-'os direktorium 
ir 5 metus padavėju, todėl 
draugijos reikalai jam labai

rūpi. Jis ir šitam keltuvo 
banketo leidiniui uoliai ren
ka sveikinimus ir linkėjimus.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 

susirinkimas

LDD 21-sios kuopos susi
rinkimas bus ši sekmadienį, 
gegužės 4 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos patalpose. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

N. Jonuška,

sekretorius

Pagerbė komp. J. Gaidelį

Bostono Vytų Sekstetas 
Vytauto Eikino namuos pa
gerbė savo vadovą kompozi
torių Julių Gaideli jo 60-jo 
gimtadienio proga. Įteikda
mas jam kuklią dovaną.

Komp. J. Gaidelis jau 6 
metus nenuilsdamas dirba 
su šiuo sekstetu.

Žiūrėkite, ką jūsų “senos mados“ šeimos bankas duoda

• Nuo įdėjimo dienos

• Be Įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma 

•Už visus indėlius moka 5 i ~

4 *
• Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosius metus 

Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčiu

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadivay,, South Boston. Mase. 
Skambinkite 268-2500

sąskaitai atidaryti nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. popiet 
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Telefonu: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarniii

ĮPft DIN 1S 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
59S Broadway 

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

Išnuomojama- 5 kambariu bu
tas. Ifl-jame uukšte. centrinis 
šildymas. So. Bostone. 114 8th 
St. Teirautis ten pat pas savi
ninką Il-me aukšte.

Išnuomojama- 2 kambariu bu
tas So. Bostone. 102 Tth St. 
Telefonas: 20-6412. (20)

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E T R 1 S T t
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADIVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. J

i#—#*———**—*#****—*****-

Druzdžiai išvyko 

į Kaliforniją

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos ilgametis finansų sek-Į 
retorius Adomas Druzdis su į 
žmona Magdalena išvyko 
atostogų Į Kalifohiiją, kur 
San ClemeėrftČ
na jų sūnus. Į Bostoną jie 
žada grįžti prieš draugijos 
rengiamą gegužės 18 d. kel 
tuvo atidarymo banketą.

Sugrįžo iš Floridos

Inž. A. Čaplikas. J. Lekys 
ir J. Krasinskas, tris savaites 
pabuvę Floridoje, sugrįžo 
namo.

Nauja LB valdyba

Penktadieni Įvykusiame 
• Lietuvių Bendruomenės a- 
! pylinkės susirinkime išrinkti 
valdybon: St. Augonis. H. 
Čepas, adv. J. Grigalius, Č. 

į Kiliulis. dr. S. Jasaitis, R. 
į Martišauskas ir G. Mickevi- 
1 čienė.

Dramos sambūrio spektaklis 

artėja

Kaip jau minėta. Bostono 
Lietuvių Dramos Sambūrio 
spektaklis, kuriame bus su* 
vaidintas A. Strindbergo 
veikalas "Stipresnioji“ ir K. 
Sajos tragikomedija "Mani
akas“, įvyks gegužės 11 d. 
4 vaL popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje. Tai vienas didžiau
sių šio pavasario meninių į- 
vykių, kurį verta pamatyti 
visiems Bostono ir apylinkės 

į lietuviam*. Juk Bostono dra- 
I mos vaidinimai visada su- 
’ traukdavo gausybę žiūrovų 
i ne tik čia, bet ir kituose di- 
i džiuosiuose rytų pakraščio 
miestuose, tad reikia tikėtis, 
kad ir dabar tas teatrinės 
publikos dėmesys nėra su
mažėjęs.

Kadangi vaidinimas gali 
; baigtis apie 6 vai. vak., tai 
į publikos patogumui numa- 
t tomą galimybė dar po spek- 
1 taklio užkąsti ir baras.

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

[ ] Krosnies aptarnavimas 
C ] Automatinis jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

A. J. NAMAKSY
: Real Estate A Insurance 

321 County Club Rd- 
Newton Centre. Mass. 02159

TeL 332-2645 
**********************************

Ketvirtis & Co
—JEWELERS— 

Laikrodžia i-Deiman tai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
! iRApoetingai taisome laikrodžiu- 

iiediu. papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

COSMOS PARCELS 
E X P R E S S CORP 
{VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotu* 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadivay 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos a l s i k v i e s. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

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

Globė Parcel Service, Ine.

« I ::

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų re 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 a W. Broadivay, tarp E ir F gatvių, SO. BOS TON. 
Telefonas AN 8-602C•

Nuo 9 rai. ryto Iki 8 vaL išskvrus šventadienius ir sekm.
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Dažau ir Taisau
j Namus iš lauko ir viduje. 4 
“ Lipdau popierius ir taisau« 
I viską, ką pataisyti reikia. 4 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava 
Dsrchester, Mass.
TsL CO 4-5854

Flood Square 
Hardivare C o.

SaTininkaa N. J. ALEKNA 
628 EAST BROADIVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Berinmin Moore Dažai 
Popioros Sienoms 

Stiklas Langam* 
yisnkie reikmenys namam 

Reikmenys nlumbariama 
<»»^«^iea daikte*

4į
i

Skelbtis 
Keleivyje 

yra naudinga {
.44

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

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

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

Tai veltui 390 W. Broadivay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
169 Milbury St.

WORCESTER, MASS.
TeL SW 8*2868

yra vienintele oficiali įstai- 
Į ga Worcestery, kuri 
siuntinius tiesiog iš W<

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

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

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

GE 61204

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01601 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worceslerio 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

, leit vietoje galės pasirinkti už-• _ r • » _

terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai 
Siuntiniai nueina greitai 4r 
tvarkingai , 'i k-į

Ci. .-K— »--«|wirta». *”k“-
.ių importuotu v ’įfaftB.t per

gamybos medžiagą ir Idtų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Svildieuė

tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei- 

į tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-

Fuel Chief kimiu. Vedėjas A. Schyrinski
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Knyga yra gerinsiąs žmogaus draigas


