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Vietnamo budistų vienuoliai 
sukilo prieš valdžių

Bendras budistų komitetas paskelbė karą dabartinėj 
Ky vyriausybei, organizuoja savo kariuomenę. JAV stebi 
ir laukia, kas bus. Karas tęsiamas.

Pietų Vietnamo nelaimė, 
kad iki šiol negalėjo turėti 
pastovesnės vyriausybės. 
Kelioliką mėnesių laikėsi 
karinė vyriausybė su marša
lu Ky priešaky, bet, rašant 
šiuos žodžius, ir ji jau stovi 
prie kapo duobės, ir mažai 
kas betiki, kad ji galėtų tą 
duobę aplenkti-

Nelaimė, kad vadai dau
giau rūpinasi savo ambicija, 
negu krašto reikalais- Tokių 
buvo ir dabartinėje valdžio
je. Vienas jų, gen. Įeit. Thi, 
buvo 5 provincijų viršinin
kas ir mažai benorėjo klau
syti centro valdžios. Jis bu
vo iš pareigų pašalintas. Tuo 
pasinaudojo budistų vienuo
liai ir stojo kovon su dabar
tine valdžia. Jie nori turėti 
savo valdžią. Prasidėjo de
monstracijos gen. Thi pro
vincijose ir net sostinėje Sai- 
gone. Jose buvo ir prieš A- 
meriką nukreiptų šūkių, bu
vo užpuldinėjami Amerikos 
kariai ir tt.

Marš. Ky jau buvo sutikęs 
ne vėliau kaip per 6 mėne-

P. Vietnamo ministeris pirmi* 
ninkas Nguyen Cao Ky, kurį 
šiuo metu ypač sunki pareigų 
našta slegia.

19 mėty didvyris, ką tik atvykęs 
į frontą Vietname Alvin La. 
Point. kuris, teturėdamas šau
tuvą ir sugedusią granatą, puo
lė komunistų patranką ir tuo 
išgelbėjo keliolikos marinų gy
vybę.

sius Įvykdyti rinkimus, ir ta
da jau susidarytų parlamen
to rinkta valdžia.

Atrodė, kad gyvenimas 
aprims. Bet sekmadienį bu
distai paskelbė mirtiną karą 
Ky vyriausybei. Iki šiol jų 
tarpe reiškėsi kelios srovės. 
Pati griežčiausia buvo vie
nuolio Tri Quang vadovau
jama. Bet dabar jos apsijun
gė, sukūrė vieną komitetą, 
kuris vadovaus Ky vyriau
sybei nuversti- Jie paskelbė 
organizuoją net savo kariuo
menę ir demonstruosią, kol 
Ky vyriausybė bus pašalin
ta.

Aišku, ilgai tokia padėtis 
negalės tęstis. JAV vyriau
sybė ta padėtimi yra labai 
susirūpinusi, bet į vietna
miečių vidaus ginčą dėl val
džios nesikiša. Ji stebi ir 
laukia, kad padėtis kuo grei
čiau išaiškėtų. Jai terūpi, 
kad kuo greičiau susidarytų 
tokia vyriausybė, kuri kuo 
geriausiai sugebėtų kraštą 
valdyti ir kovoti su komunis
tais.

Karo frontui kol kas vi
daus Įvykiai nepakenkė. Ka
ro veiksmai sėkmingai tęsia
mi.

Baltimorėje mirė
Jonas Leonas

Baltimorėje mirė Jonas 
Leonas. Nepriklausomoje 
Lietuvoje Įžymaus teisinin
ko ir visuomenės veikėjo sū
nus. Jo brolis Algirdas su 
šeima taip pat gyvena Balti
morėje. Jiems reiškiame gi
lią užuojautą.

Velionis Nepriklausomo
je Lietuvoje tarnavo Finan
sų ministerijoje.

Mirė pulk. įeit. 
Jokūbas Baublys

Kovo 31 d- New Haveno, 
Conn-, ligoninėje mirė buv. 
Lietuvos kariuomenės gele
žinkelio bataliono vadas 
pulk. Įeit. Jokūbas Baublys, 
71 m. amžiaus. Velionis ilgai 
sirgo širdies liga.

Automobiliai su 
trukumais

General Motors paskelbė, 
kad 1965 m. Chevrolet ir 
1964-65 m. Chevell apie 1.5 
mil- automobilių išleista su 
trūkumais — kely pradeda 
tormozuoti. ypač šaltam o- 
rui esant, nes transmisija 
užšąla ir nebeveikia. Tas 
trūkumas lengvai pataiso
mas. ir bendrovė tai atlieka 
veltui.

Ekvadoro nuverstieji valdytojai, sako, dabar prisiglaudę Brazilijoje: iš kairės Į dešinę__gen.
Marcos Enriąuez, admir. Ramon J i jon ir gen. Luis Sevilla. Juos nuverčiant, sako, glaudžiai 
bendradarbiavo skirtingos visuomenės grupės. Sakoma, kad to perversmo planas buvo paruoštas 
neseniai įvykusioje komunistų konferencijoje Ku boję, kurioje dalyvavo kelių žemynų atstovai.

DĖKOJAM SKAITYTOJAM, BENDRADARBIAM

Iš vandens iškėlė 
$700,000 lobį

1725 metais prie Nova
Scotia (Kanadoje) pakraš- IR VIISIEM KITIEM, KURIE MUS SVEIKINO VĖL Y* 
čio, didelei audrai siaučiant,i KI. .
nuskendo prancūzų laivas, I " 
kuris vežė auksą. Neseniai 
trims Amerikos narams pa
vyko nuskendusį lobį iškelti.'
Jie dirbo trejus metus. Pir- • 

mosios monetos buvo rastos 
1965 m. mgsėjo 19 d. gero-

J ož-oi-vi , luiuA lilrnr»iil_ntu aujvu rorvvz
Po kelių dienų narai aptiko 
visą lobį, kuriam iškelti su
gaišo 20 dienų.

Žinovai tą lobį įkainavo 
$700,000. Iš tos sumos 10% 
teks valdžiai mokesčio pavi
dalu, o likusią sumą pasida
lins tie 3 narai.

KELEIVIO REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

Sovietų vadai maitina žmones 
naujais pažadais

Baigėsi Sovietų S-gos komunistų partijos suvažiavi
mas. Vaciai vėl nešykštėjo daug ko gera žadėti. Šiaip 
viskas pasiliko, kaip buvę.

Rodezija negaus 
alyvos

Kaip žinoma. Anglija e- 
konominėmis priemonėmis 
nori priversti Rodezijos bal
tųjų mažumos vyriausybę 
duoti lygias teises ir gyven
tojams juodiesiems, kurių 
yra žymi dauguma.

Iki šiol alyva galėjo būti 
atvežama į Mozanbiko uos
tą Beira. ir iš ten ji vamz
džiais tekėdavo į Rodeziją. 
Anglija viena nesiryžo truk
dyti alyvą vežantiems lai
vams tą uostą pasiekti, todėl 
kreipėsi į Saugumo Tarybą, 
kuri žymia balsų dauguma 
pasiūlymui pritarė, ir Ang
lijos karo laivas jau sulaikė 
Graikijos tankerį, vežusį a- 
lyvą.

Bosą nominavo
prezidentu

Domininkonų respubliko
je birželio 1 d. bus rinkimai- 
Revoliucijos partija kandi
datu į prezidentus stato Jua- 
ną Bošą, kurį 1963 m- sukilę 
kariai buvo nuvertę.

Suėmė episkopatų 
kunigą

Westbury, LI., N.Y., su
imtas episkopalų kunigas, 
kaltinamas 7 metų mergaitės 
išprievartavimu.

Luiini Vįpiiiūyių

darbininkai
Kitoje vietoje yra rašoma, 

kad vienas didžiausių Kali- 
• fomijos vynuogių ūkių 
Scher.ley sutiko, kad unija 
atstovautų darbininkams, ir 
tuo būdu buvo baigtas ilgai 

j užsitęsęs streikas.
Po kelių dienų ir Di Gior- 

gio bendrovė, didelė vynuo
gių augintoja, sutiko pripa
žinti uniją, jeigu darbinin
kai to norės.

Visi diktatoriai
Šen. Robert Kennedy sako, kad taip daro 
federalinė vyriausybė tari versti 
automobilių fabrikantas dirbti 
saugesnius automobilius.

Dvi specialios komisijos 
tiria nuverstojo Ganos dik
tatoriaus Kwame Nkrumah, 
didelio komunistų bičiulio, 
veiklą. Jo buvęs artimas 
bendradarbis liudijo, kad 
Nkrumah gaudavo kyšio 
kiekvieno valdinio užsaky
mo 5-10% ir tuo būdu susi
dėjo 14 mil. dolerių.

Nkrumah mėgdavęs pini
gus ir išleisti. Daug jam atsi
eidavusios ir moterys, ku-

Sovietų S-gos komunistų 
partijos 23-sis suvažiavimas, 
prasidėjęs kovo 29 d. ir tę- 
sęsis 11 dienų, pasibaigė. Ja
me dalyvavo 5,000 atstovų. 
Dabartinis ministeris pirmi
ninkas Kosyginas pažadėjo 
sovietų gyventojams dides
nes algas, mažesnius mokes
čius, daugiau prekių ir pi
gesnėmis kainomis, didesnes 
Kolchozininkų pensijas (da
bar jos tėra tik 12 rublių mė
nesiui) ir kt žodžiu, vėl 
žmonės bus maitinami atei
ties pažadais, kurių ir iki 
šiol partija nešykštėjo. Bet 
kartu su pažadais duoti dau
giau kasdieninių prekių bu
vo pabrėžtas reikalas vystyti 
sunkiąją pramonę, stiprinti 
karines pajėgas. Nelengvas 
uždavinys kartu gaminti pa
kankamai sviesto ir patran
kų. Tai pajėgia galinga A- 
merika, bet iki šiol nepajėgė 
tariamai komunistiškai besi
tvarkanti Sovietų S-ga- Ten 
vis buvo daugiau patrankų 
gaminama, o gi būtiniausių 
prekių vis trūkdavo- Ne ki
taip bus ir per ateinančius 5 
metus, kuriems gaires nu
statė šis suvažiavimas.

Partijos vadovybėje be
veik niekas nepasikeitė. Pa
čioje viršūnėje, kuri vadino
si prezidiumu, o dabar va
dinsis kaip Stalino laikais 
politbiuru, sėdės visi senieji: 
Brežnev, Kosygin, Podgor- 
nyj, Suslov, Voronov, Kiri
lenko, šelepin, Mazurov, Po- 
lianskyj, Šelest ir naujas 
Pelše, latvis, senas, užgrūdy- 
tas čekistas.

Pirmuoju sekretorium 
(dabar vadinsis vėl genera
liniu) pasiliko Brežnev, kiti 
sekretoriai — Suslov, Šele
pin ir Kirilenko.

Pasilikę tie patys vadai, 
aišku, ir suks tą pačią liniją, 
kaip iki šiol. Jie nepakentė 
demokratinės minties, nepa
kęs jos ir toliau. Tas jau nu
manu iš švietimo ministrės 
Furcevos. rašytojo šolocho- 
vo ir kitų kalbų. Pirmoji pa

sucementuoti tai, kas pasiek
ta, įsitvirtinti užimtose po
zicijose, kad vėliau vėl ga
lėtų pulti dar laisvąjį pasau
lį. To neturėtų pamiršti nė 
vienas, dar nepatekęs į ko
munistų letenas, ir nepasi
duoti jokiems jų taikos ir 
vienybės lakštingališkiema 
čiulbėjimams, nes jie nuo 
galutinio savo tikslo —už
kariauti visą pasaulį nėra at
sisakę.

Prezidentas siūlys
plėsti draudimą

Prez. Johnsonas, kalbėda
mas San Antonio, Tex., pa
sakė, kad jis kitai kongreso 
sesijai pasiūlys padidinti so
cialinio draudimo pensijas 
ir skirti federalinės valdžios

valini ilri £ ▼ z n zprezi amej

dantų gydymui ir kt.

rioms jis nesigailėjęs bran-; rejškė, kad „kultūrinis im- 
gių dovanų. Viejiai 16 metų pOrtas*‘ iš užsienio bus dar 

daugiau kontroliuojamas, 
vadinasi, bus dar labiau se
kama, kad laisva mintis ne
prasiskverbtų į anapus gele
žinės uždangos. O šolocho- 
vas visu griežtumu pasmerkė 
nubaustuosius rašytojus už 
jų užsieny išspausdintus raš
tus, o taip pat visus, kurie 
tuos rašytojus užtarė — nors

mergaitei jis padovanojęs 
nekilnojamąjį turtą 16,090 
dolerių vertės.

. Atsisakė JAV
Sukčių yra ir mokesčių įstaigos 
tarnautoju tarpe. Archie P. She- pilietybės 
rtr, tarnavęs mokesčių įstaigo
je, liudija senato komisijai, kad Garsioji dainininkė Maria
jis buvo atleistas, nes nesutiko! Callas atsisakė JAV piliety-, . „omo-oi
tylėti, matydama. įtaigoje da-, bės ir tapo Graikijos piliete, 
romus klastojimas. Į kad tuo budu galėtų persi

skirti su savo vyru Meneghi- 
ni. Mat, pagal Graikijos į-

sienio komunistų vadų.
Suvažiavimas, nors ir ne- 

ypač JAV, kad jos trukdo
Mrfrd; Ki.k<w 1«;- statymą, atlikta ne ortodok- pamiršo pakaltinti Vakarų,

va* su 498 keleiviai*. Žuvo sų bažnyčioje santuoka ne- taiką ir pažangą, bet per- 
pripažįstama, todėl ir Callas daug garsiais žodžiais nesi-7 žmonės.

.................... mo.........................^Yra laikoma netekėjusi. į svaidė. Jam daugiau rūpėjo

Komunistai kiša koją
katalikams

Lenkijoje minima 1,000 
metų krikščionybės Įvedimo 
sukaktis. Tą minėjimą pra
dės balandžio 14 d. Gniezno 
mieste, o balandžio 17 d. 
Poznanėje. Komunistai nu
tarė tomis dienomis ten 
rengti savo iškilmes — pa
minėti rusų ir lenkų kariuo
menės Oderio upės peržen
gimą 1945 metais.

Komunistų valdžia neda
vė leidimo Vokietijos vysku
pams dalyvauti.

Pabėgo vengrų 
baleto šokėjas

Vengrų liaudies ansamb
lio baleto šokėjas Pandi, du 
mėnesius dalyvavęs pasiro
dymuose Amerikos miestuo
se, prieš grįždamas į Vengri
ją, New Yorke paprašė JAV 
politinės globos. Sako, kad 
norįs laisv ai galvoti.

Airijoje minėjo
nepriklausomybę

Prieš 50 metų, Velykų pir
madienį, Dubline airiai su
kilo ir paskelbė nepriklauso
mybę. Sukilimą anglai nu
malšino, visi 7 nepriklauso
mybės raštą pasirašiusieji ir 
dar 7 kiti sukilimo dalyviai 
anglų buvo nužudyti, bet tas 
nesustabdė airių pasiryžimo, 
ir 1921 m. Airija tapo nepri
klausoma valstybė.

Praeitą sekmadienį Dub
line ta sukaktis buvo iškil
mingai paminėta.
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Jaunimo kongresas
Pasaulio Lietuvių Jauni- organizacijų deleguotų at- 

mo Kongresu susidomėjimas stovų ir PLB kviestų asme- 
yra didelis visame pasauly.' nų, viso 19-kos žmonių.
Čia norime dar kartą paryš. 6. PLJK Komitetui vado- 
kinti kai kuriuos PLJK mo- vauja visų komiteto narių’ 
mentus. išrinktas PLJK Komiteto!

1- Pasaulio Lietuvių Jau- pirmininkas Algis Zaparac- 
nimo Kongresą šaukia Pa-įkas. vicepirmininkai Vaclo- 
saulio Lietuvių Bendruome- vas Kleiza. Gabrielius Ged- 
nės Valdyba, susitarusi su i vila. Eugenijus Vilkas, sek- 
lietuvių jaunimo organizaci- retorė Zita Acalinaitė ir 
jomis. 1966 Jaunimo Metų vykdomasis sekretorius Ro. 
birželio 30—liepos 3 dieno- mas Sakadolskis.

the lighted dial 
comes to you

mis Chicagoje. JAV.
2. PLJK pagrindiniai tiks

lai vra:

7. PLJK Komitetas tvar
kosi pagal jo paties priim
tus ir PLB Valdybos patvir

a) sutelkti išeivijos jauni. bintus nuostatus. Jo kaden-
/ną i vieną vietą pabendi auti; cjja baigiasi 1967 m. kovo 
ir susigyventi, j 97 d- PLJK Komitetas už

b) išryškinti jaunimo Jai- savo darbą atsako PLB Val- 
mėjimus tautiniame ir tarp- dybai.
tautiniame gyvenime, g pLJK bus atstovaujami

c) duoti jaunimui tinka- ~e kraštai: Anglija, Austra- 
mą tautiškumo supratimą. lija.. Danija, Kanada, Olan

dija, Švedija, Venecuela,d) uždegti jaunimą ir jo 
dvasią naujiems darbams ir 
dar didesnei kovai už Lietu-

Argentina, Belgija. Italija. 
Kolumbija. Peru, Šveicarija,

vos laisvę iki jos nepriklau- Vokietija, Austrija, Brazili- 
so mybės atstatymo, ja, JAV, Naujoji Zelandija,

e) parodyti jaunimui, kad Prancūzija Urugvajus, 
rusų komunizmas yra di- g Jokių atstovų nei dele- 
džiausias kolonializmo vyk- gacijų iš pavergtosios Lie- 
dytojas, kad pav ergtoje Lie. tuvOg nebuvo kviesta ir ne-, 
tuvoje nėra tos laisvės, apie j bus kviečiama. Jokių žygių 
kurią visame pasaulyje šian- ^uo rejkalu niekas iš PLJK 
dien kalbama ir už kūną vi- rengčjų nedarė.
sų karštų jaunimas kovoja,; PLJK programą suda-

f) sujungti visų kartų lie- iys; a) religinis momentas, 
tuvius bendrai vieningai b) akademinė dalis, c) kul-

so 11
almost lnywher^

r
tautinei veiklai ir kovai už 
Lietuvos laisvę,

g) viso pasaulio žmones 
(nelietuvius) dar daugiau ir 
efektingiau supažindinti su

tūrinė dalis, d) politinis mo.' 
mentas, e) pramoginė dalis,, 
f) kiti pasireiškimai.

11. PLJK metu vyks įvai-;
..........  ,. x ' rios parodos. PUK baigsis
ijemjos lietuvių gyvenimu. Dainų Svente. 
darbais, jnasais ir laisves ko- 12 PLJK garsinamas į

visame pasauly per spaudą, 
radiją, televiziją ir kitais 
būdais. Nelietuvių tarpe ši

T1. , , T. . akcija bus ypatingai gyva
PLJK modos vyks Lietu- prie^ pat kongresą ir jo me- 

Jaummo Centre — Li- r

VOTIIJB.
3. JLJK posėdžiai ir pro

gramos vyks The Conrad 
Hilton Hotel, Chicago. UI.

vių
thuanian Youth Genter,

5620 So. Claremont Avenue,
Chicago, Bl-

tis) n Jaunimo Metų kalen- 
Aaldvba ir PLJK Garbės dorius (redaguotas Stasio Komitetas, i kun pakv,esti >Ba|.zduko) Bus išleisti , aisvojo pasaulio lietuvy is- ialūg vokai a,virakai paš_' 
kilieji bei vadovaujantieji xpnklai ir kt

• ** * * • 14- Visais klausimais tiks-są rengiančių jaunimo irga- informa(,i ju gaIima gau-
mzac-jų pirmininkai. tiPUK Komitete> plB JM

o. PLJK ,-uosimu ir prave- Ta]kos Komisijoj

dimu rūpinasi PLJKJonu- Remisijoj. PLB Valdyboj.
tetas, sudarytas iš JAV ir J J

Kanados lietuvių jaunimo PLB JM Talkos Komisija

13. Jaunimo Metų ir Kon- ; 
’ greso proga išleistas specia

lus ženklas (stilizuotas vy- Call your Telephone 
Business Office or ask

your telephone

new

Kas kitur rašoma Nevv England Telephone
Pir, «f *e Natiommde M Svstaa

Teroristu susprogdintas 
gyveno JAV karininkai.

Saigone viešbutis, kuriame

kurį verta kiekvienam per
skaityti (Tą Varpo numerį 
už $2 galima gauti ir Kelei
vio administracijoje):

„Prie Merkelio teigimo, 
kad A. Smetona buvo pats 
kontro versiškiausias iš bu-į 
vusių žymių lietuvių, reikia 
dar pridėti, kad jis taip pat 
buvo ir pats nelaimingiau
sias bei tragiškiausias. Ar 
ne tragiška, kad valstybės; 
prezidentas tais laikais, ka-j 
da lietuvių tauta parodė j 
tiek tautinio sąmoningumo, 
pasiryžimo, besąlyginio pa
siaukojimo ir entuziazmo, 
kuri savo aukomis ir didvy
riškumu iškovojo nepriklau
somybę ir sukūrė visą vals
tybinį aparatą, — tas buv- 
pirmasis prezidentas vėliau 
apšaukė tautą nepriaugusia 
tvarkyti savo gyvenimą ir jė
ga sutrvDė ios valią bei tei- 
sės.

„Ar ne tragiška, kad. du 
kartu stovėdamas valstybės 
priešaky, du kartu didžiau
sio pavojaus metu paliko 
tautą likimo valiai? Prezi
dentas. kuri? nė vieną kartą 
nebuvo tautos rinktas, bet 
visgi laikė save tautos vadu. 
visai neturėdamas tam būti
niausių savybių: energijos, 
rvžto, valios tesėti savo pa
žadus. Vadas, kuris kaip ma
tėme. nesugebėjo pasirinkti 
sau net bendradarbiu. Vals
tybės vyras, kuris dėl taria
mo komunizmo pavojaus pa. 
naikino konstitucinę-demo- 
kratinę santvarką, o tikram 
komunizmo pavojui atėjus, 
kapituliavo ir. nei žodžio

Tėvo kepykloje streiką kėlė
Kas galėjo tai daryti? — tingesnėmis darbo sąlygo- 

gal tuoj paklausite. Tai buvo mis. steigė nariams medici- 
David Dubinskis, moterų nos pagalbos įstaigas, poil- 
drabužių siuvėjų unijos, ku- šio namus, rengė paskaitas, 
rioje ir daug lietuvių dirbo spektaklius, ragino dalyvau- 
ir dirba, ilgametis preziden- ti politinėje veikloje, 
tas. kuris balandžio 13 d- tas Dubinskis turi nuopelnų ir 
pareigas perleidžia savo pa- tarptautiniam unijų sąjū- 
dėjėjui Louis Stulbergui. džiui. Galima priminti tokį

Jis išbuvo 34 metus tos u- pavyzdį. 1949 m. Italijos u- 
nijos priešaky ir ją išugdė.‘ nilM atstovai kreipėsi 
Tai buvo idealus unijos vei. tifonu 1 Dubmski, Pia*>'

' fcėjas dami pagalbos. Sako, oOO.
D Dubinskis gimė prieš komunistų užvaldytos 

74 metus Lietuvos Brastoj, konferencijos nanų yra pa- 
tada carinėj Rusijoj, bet jo siruošę iš jos pasitiaukti ir 
tėvai netrukus persikėlė į sukurti savo atskną organi- 
Lodze, kur Dovidas užaugo, zaciją. bet jiems reikalinga 
1911 m. jis atvyko į JAV. medžiaginė parama pirmai-

Lodzėj jis anksti pradėjo s’a^s metais, 
dirbti tėvo laikomoj kepyk
loj. įstojo į kepėjų uniją ir, 
tik 15 metų amžiaus teturė
damas, suorganizavo joje

—Kiek jums reikia?—pa
klausė Dubinskis-

—Tūkstančio dolerių die
nai, — atsakė italai.

7? - 7 t Dubinskis susijaudino,pirmųij darbininkų streiką. _JQs manote kad meg 
Amerikoje kiek indus pa- Wa„ gtieet Aš jums duosiu 

plovės, Dubinskis pradėjo Į $95q
dirbti siuvykloje. Siuvyklose j “Davė. ’ir kitą dieną laik- 
atlygimmai tada buvo labai raščiai jau skelbė> kad ko_ 
maži. darbo va landos5 ilgos,, munistų valdorroje unijų 
darbo sąlygos labai blogos., konferencijoje įvyko skili- 
Siuvykla buvo vadinama ma^ «r - netek0 daugiau nei 
prakaito dirbtuve. pusės miliono narių.

Kovodami su šita nežmo- Dubinskis streiką laikė 
niško išnaudojimo tvarka, paskutine kovos priemone, 
siuvėjai buvo susiorganiza- todėl jis savo tikslų pasiekti 
vę Į uniją, bet ir ji tada buvo stengėsi be streiko, derybo- 
silpna. mig q derėtis jis mokėjo.

Kai Dubinskis 1932 m. ta- Atsisakęs iš unijos vado 
po jos prezidentu, unijoje pareigu, Dubinskis pasilieka 
tebuvo vos 24,000 nanų. ir ALF-ČIO viceprezidentu. 

Sukilusio prieš centrinę v v nau kasoje ji neturėjo lėšų net tokiose pat pareigose jis pa- 
sybę F. Vietnamo miesto Da elektros sąskaitai apmokėti, silieka ir Liberalų partijoje, 
Nang majoras Nguyen Van Man o šiandien unija turi apie kuri buvo įsteigta Nevv Yor- 

450,000 narių ir apie pusę ke komunistams suskaldžius 
biliono dolerių turto. Aišku, socialistų partiją, 
ne vieno Dubinskio čia nuū-

1 pelnas, bet nėra nė mažiau
sios abejonės, kad didžiau
sias įnašas yra jo nepaprasto 
organizatoriaus talento ir 
pasiaukojimo unijos reika
lams.

Dubinskis uniją ne tik iš
augino, bet ją apgynė ir nuo 
komunistu užvaldymo, todėl 
komunistai Dubinskio ir 
šiandien nepakenčia. Ir mū.

Su Dubinskiu į unijų isto
riją nueina dar vienas jų pir
mų jų didžiųjų vadų. Ten jau 
seniau nuėjo John Lewis. 
Phillip Murray. Sidney Hil- 
man, William Green ir kt.

KO KITA Iš JO BUVO
GALIMA LAUKTI?!

Komunistų rašytojas Mi
sų Bimba Laisvėje tik pasi- chail šolochov. pernai gavęs 
džiaugė, kad Dubinskis at- Nobelio literatūros premiją 
sisakė iš unijos prezidento už seną veikalą, Sovietų Są- 
nareigu. „David Dubinskis jungos komunistų partijos 

Ekvadoro laikinis prezidentas buvo užkietėjęs menševikiš- kongrese išdrožė ir senoviš- 
Clemenie Yerovi indabnro. kos vieros pasekėjas, žiaurus kai vergišką kalbą, kurioje 

persekiotojas pažangiųjų“, nuteistuosius rašytojus Si- 
niavskį ir Danielį (jie sovie-~ i rašo Bimba-

Iš pirmųjų komiteto na-Į Tikrai jiems yra dėl ko 
tautai netaręs, pabėgo. Žo- rių jame tebėra V. Sidzi-į nes ne Dubinskis.

tų nuteisti už užsienyje iš
spausdintus veikalus, ku-

džiu, visais kritiškais tautai kauskas (pirm.). J. Audė- tai ?al ir šiandien ta unija riuos Kremliaus valdžia lai-
. . - - 1 T . -• ____ i _______ 1 -r. kt • , T-. T. . nilcilzro Ailici Vnmil-! L-,» \

JIS NEGALI GYVENTI ! 
NEMULKINĘS

Galvoje šj kaitą turime! 
„Vilnies“ redakcijos narį L. 
Joniką, kuris balandžio 2 d. 
laidoje apie JAV ir Sovietų1 
S-gos pajamų mokesti šitaip 
rašo: .9

„Pas mus mažiausia 14% 
uždirbtos algos neduoda nei 
namo parsinešti.

„Juo didesnės pajamos, 
tuo i>- atlaikomas algos pro
centas didėja. Aukščiausias 
nuošimtis nuo pajamų siekia 
84%.

„Bet man geriausiai patin
ka, kad. kuomet mūsų algos 
aptaksavimas prasideda 14 
%. TSRS maksimum siekia 
tik 137c.“

Išvada: kokia gera Mask
vos valdžia, kuri taip mažai 
mokesčių teima, ir kokia 
baisi Washingtono, kuri net 
1. mažiausiai uždirbančio 
atima 14%!

Žinome, kad L Jonikas 
šitoj srity mažai nusimano, 
bet neabejojame, kad jis ži
no, kodėl Sovietų Sąjungoj

toks mažas pajamų mokes
ti?, bet nepasako, nes jei pa
sakytų. ta jo „mielaširdin-i 
goji“ sovietinė valdžia at-i 
rodytų plėšresnė, negu gali
ma Įsivaizduoti.

Kodėl L. Jonikas nepasa
ko, kad Sovietų Sąjungoje 
svarbiausias mokestis yra 
tas, kuri mes čia apyvartos 
(sales) mokesčiu galėtume 
vadinti? Juk ten pramonės 
ir prekybos Įmonės priklau
so valdžiai. Ten valdžia nu
stato, kiek mokėti už paga
mintą prekę ir kiek už ją im
ti parduodant vartotojui- O 
skirtumas tarp tų kainų pa
darytas toks didelis, kad 
valdžiai ir kitų mokesčių 
žvalgytis beveik nereikia, 
nes iždą prikrauna už pus
dyki dirbdami darbininkai 
ir brangiai pirkdami prekes 
vartotojai. Todėl ten ir pa
jamų mokestis yra mažas.

Sovietų Sąjungos mokes
tinė tvarka yra dar ir tuo ne
teisinga, kad ten mažai už
dirbantis moka kur kas dau
giau, negu daug uždirbantis. 
Regis, Jonikui nereikėtų jau

taip verkti, kad čia milionie. 
riai moka kur kas didesnį 
pajamų mokesčio procentą, 
negu paprasti darbininkai.

Aplamai. Sovietijoje kiek
vienos prekės kainoj jau yra 
paslėpta didelė mokesčio 
suma- Taip yra ir duonos, ir 
pieno, ir mėsos, ir drabužių, 
ir avalynės, ir visų kitų būti
niausių prekių kainose. O 
pas mus tos prekės mokesčiu 
neapdedamos. Bet Jonikui 
nerūpi tiesa, o tik sovietinės 
propagandos putelė, kurią 
jis savo liežuviu ir plaka.

NETIKRAS PORTRETAS

Mečys Mackevičius „Var
po“ Nr. 6 prisimena A. Mer- 
kelio parašytą 740 psl. kny
gą „Antanas Smetona“, ku
rioje jis nupiešė netikrą A- 
Smetonos portretą. Autorius 
duoda daug pavyzdžių, ku
rie Smetoną parodo visai ki
toje šviesoje, koks jis iš tik
rųjų buvo, ir šitaip baigia 
savo ilgą Įdomų straipsnį,

atvejais, kada turėjo pasi
reikšti valstybės vadas, jis 
sugniuždavo.“

PAKEITIMAI LIETUVOS

LAISVES KOMITETE

Lietuvos Laisvės Komite
tas (New Yorke) išsirinko 
du naujus narius —- dr. Joną biauja su Free Europe.iųsti- 
Puziną ir Keleivio redakto-, tucija. Jo nariai tegali

nas. dr. B. Nemickas, P. Vai-1 nebūtų nusikračiusi komu- ko priešingus jos siekimam) 
nauskas ir V. Vaitiekūnas, o1 nistinių erkių. .... išvadino krašto išdavikais ir

D. Dubinskis skyrėsi iš į puolė visus tuos, kurie ruoš 
kitų unijų vadų ir savo kuk- rašytojus užtarė, 
lumu. Ne vienas jų šiandien „Jeigu tie juodos sąžinės 
gauna $50,000, net $75,000 sukčiai būtų sugauti anais 
per metus, o Dubinskis ten- atmintinais dvidešimtaisiais 

Komitetas dalyvauja Pa- žinosi $26.000- Sakysim, metais, kada buvo teisiama 
vergtųjų Europos Tautų Sei-, toks teamsterių unijos va- ne pagal griežtai nustatytus 
mo darbuose ir bendradar- ^as Hoffa gauna ne tik di- baudžiamojo teisyno straips- 

džiulę algą, bet ir gyvena u- nius. bet pagal revoliucinę 
nijos pastatytuose puošniuo- sąžinę, tai jiems bausmė bū- 
se rūmuose, o Dubinskis tų skirta visai kitokia.“ kal- 
griežtai atsisakė jam unijos bėjo šolochov. Pagal jį, so- 
nupirktų $25,000 vertės na- vietiniai rašytojai turi būti 
mų. Jis sutiko juos priimti,

yra pasitraukęs (išvykęs į 
Vokietiją) M. Tolišius (jo 
vienoj — M. Brakas) ir mi
rę dr. A- Trimakas ir K. Bie
linis

rių Jackų Sonda.
Dr. J. Puzinas išrinktas į 

praeitais metais komitete 
dirbusio, bet išvykusio į Šve
diją dr. K. Čeginsko vietą.
Dr. J. Puzinas persikels į 
New Yorką ir dalyvaus nuo
latiniuose komiteto darbuo
se.

J. Sonda išrinktas į miru
sio K- Bielinio vietą. Jis bus 
komiteto narys be nuolati
nių pareigų, kaip ir iš New 
Yorko išsikėlęs komiteto na
rys M- Brakas.

Lietuvos Laisvės Komite. 
tas buvo sudarytas 1951 me
tais. Jo narius tada parinko emigrantų žurnalas, Tie ei- 
Lietuvos Nepapr. Pasiunti-' lėraščiai. aišku, nebuvo pa- 
nys ir Įgal. Ministras P. Ža-i lankūs Kremliaus valdžiai, 
deikis, susitaręs su Vyriau-! Taigi, šitokia laisvė yra 
siu Lietuvos Išlaisvinimo ten, kur tik pasiekia Krem-'gu gengsteriais, raketieriais, 
Komitetu. | liaus smaugianti ranka. Į kyšininkais, rūpinosi sveika-

Lietuvos piliečiai.
(Elta)

SOVIETIJOJ SUIMTI DAR 
DU RAŠYTOJAI

Kaip žinoma, du rašytojai 
buvo nubausti kalėti. Dėl to 
protestus pareiškė net kitų 
valstybių komunistai.

Londone gautomis žinio
mis, dar du ukraniečių rašy
tojai ištremti į Sibirą už tai, 
kad jie padėję jaunam uk-

patriotai ir komunistai. Bet. 
tik sumokėjęs tiek, kiek jie i žinoma, jo „patriotai“ tai tik 
unijai atsiėjo. į komunistinės santvarkos gy-

Kitų unijų vadų tiesiog nėjai, bet ne jos kritikai, 
negalima iš jų užimtų vietų Atrodo, kad Šolochovas 
iškrapštyti, o Dubinskis pats ilgisi Stalino laikų, kada už 
atsisakė, nors visa valdyba jį laisvą mintį ir žodį bausda- ' 
prašyte prašė pasilikti. vo ne tik kalėjimu ar ištrė- 

Dubinskis nusipelnė ne mimu į Sibirą, bet tiesiai 
tik moterų drabužių siuvėjų mirtimi — sušaudymu, 
unijai, bet ir visam JAV uni- Ir štai tokiam dvasios ver- 
jiniam sąjūdžiui. Jis buvo gui nuvėpę vakariečiai su-rainiečių rašytojui jo eilė

raščius išsiųsti į užsienį, kuri plačių pažiūrų unijos vadas, teikė Nobelio premiją ku- ’ 
juos išspausdino ukrainiečių»Jam rūpėjo ne vien tik atly- rios „kapitalistinius“ pini

gus jis ciniškai pasiėmė...
Prisimintina, kad dėl mi

nėtųjų sovietų rašytojų nu
baudimo šį kartą protestavo 
net įvairių kraštų komunis
tai.

ginimų pakėlimas ir darbo 
valandų sumažinimas. Jis į 
unijos uždavinius žiūrėjo 
plačiau ir giliau. Jis kovojo
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKA11O RAM; 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS KONSULATO IEŠKOMI KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
į gerą kelia pasukta 

Bendruomenė
silikdama nė cento. Argi čia 
ne altruizmas, argi ne pa
vyzdys kitoms LB valdy- 

Nepamenu, kada LB Dėt- boms?
roito apylinkės susirinkime Slaptu balsavimu buvo iš
turėjome šitiek žmonių. Per- rinkta nauja valdyba: Va- 
eitais — rekordiniais—me- lentines Bauža (97 balsais), 
tais susilaukėme 120. O da- dr. Vladas Bublys (93). Al
bai, va, naujas rekordas: gimantas Rudžiūnas ir Jo- 
metiniame LB susirinkime nas Urbonas (po 92). Pet- 
da-lyvavo 140 žmonių! Tai ras Griškelis(91), Algis Ru. 
buvo 1966 m. kovo 20 d- gienius (89), Stasys Gar
ankšty vų popietį Lietuvių liauskas (87) ir kandidatas 
namuose. Jonas Gaižutis (85). Balsa-

Sus: rinkimą atidaręs v- vimų korteles grąžino 131 
bos pirmininkas dr. Vytau- asmuo, vieną iš jų tuščią, 
tas Majauskas pirmininkavi- Revizijos komisija, pereitos 
mą užleido dr. Adolfui Da- kadencijos pradžioje išrink- 
mušiui, o sekretoriauti pa- ta iš Jadvygos Damušienės, 
kvietė Joną Urboną. Taipgi Eugenijaus Jankaus ir Vy- 
buvo sudalyta mandatų ko- tauto Kutkaus, sutiko parei- 
misijr. iš Aldonos Backaitie- gas eiti dar vienerius metus, 
nes, Stefos Kaunelienės ir Kadangi į naują valdybą 
Antano Paškaus- sutiko Įeiti ir buvo išrinkti

Apie per 50 savaičių vai- trys pereitos valdybos vyrai 
dybos atliktus darbus prane- ir kadangi beveik visi naujai 
Simą padarė dr. V. Majaus- išrinktieji yra aktyvūs visuo- 
kas, o apie finansinę apylin- menininkai, reikia tikėtis, 
kės padėtį referavo ižuinin- kad ir vėl turėsime gerą Lie
kas Algimantas Rudžiūnas. tuviu Bendruomenės vado- 
Pastarajam daug aiškinti vybę
neteko, nes susirinkusiems ' Alfonsas Nakas
buvo išdalyta spausdinta pi
niginė apyskaita. Iš dr. V.
Majausko pranešimo visiem 
paaiškėjo, kad tiek jis. tiek 
prieš jį pirmininkavęs dr.
Kęstutis Keblys (jiedu lais
vu susitarimu valdybai va-
dovavo po pusmeti, po kitą į^šfauliu'' ’a^
pusmeti būdam, .vicepnmi- dos teianį „oku;.0,.as> 
n.nkais), tiek ir visi k.t. vai- Kauno a galdos teismo 
dybos nariai pasiimtas pa- v^iinnin
reigas atliko kuo geriausiai. įjmai reišliame gilią užuo- 
Žinoma, apie save dr. V. . .
Majauskas taip nesakė, bet J 
tai bylojo įvardinti faktai.
O kad publika pirmininko
žodžiais patikėjo, reikia 
spręsti iš minutę ar ilgiau
trukusių plojimų-Nuo savęs niagesių reikalauja pakelti, 
galiu pakartoti tai, ką ka- algas. Jų reikalavimus pa- 
dencijos vidury apie šią vai- tenkinus, kasai tektų~ per 
dvbą Naujienose rašiau: tu- metus išleisti apie 125 mil. 
įėjome pačią geriausią LB dolerių daugiau, negu da- 
valdybą Detroito apylinkėje ^ar-
nuo pat LB isisteigimo! Be O jei ir kiti miesto^ tar- 
jau minėtų dviejų pirmi- nautojai, kurių yra 125,000 
ninku ir iždininko, valdybo- įr kulių sutartis baigiasi 
je buvo dar šie asmenys: ši^is metais, iškeltų panašius 
sekretorius Valentinas Bau- reikalavimus, tai miesto ki- 
ža. nariai — Galina Gobie- senei tai atsieitų gerokai 
nė. Petras Griškelis ir dr. daugiau, negu pusė biliono 
Stasys Juzėnas. dolerių.

Reikia nepamiršti, kad
pereitą pavasari, valdybai CLEVELAND, OHIO 
vos darbą pradėjus, Detroi
to (dabar pavadintoj "Auš- V. Rato ir V. Raulo dailės 
ros“ vardu) lituanistinėje paroda
mokykloje, vedėjui bedik-1 jntwnati(,na! galerijoje
tatonaujant ir sus.p.ovus su Superior St. ir Eue
tėvų komitetu, buvo kilusi a - - ...........
dideie audra, kun i 17 d.2 val-popiet bus atida-
jveie ir LB vadovybę• Rei-, Vaclovo Ra.
kėjo daug ismint.es, daug ( fiko, Australi-
takto ir kantrybes visuome- - irVvtaut0 Raulo 
nės vienybei atstatyti. Jiems, t0liaus) New
pasisekė. Visuomene grudus, į. į aroda j.
nuo pelų atskyrė, rastram!-, iR. 14 d
no, nuo kenkėjų atsiribojo- Paroda%|idanla nuo tre. 
Kas liečia valdybos iždą, ta. čiadi,inio iki sekmadienio 
per 50 savaičių jis buvo be- () va] iet
veik padvigubintas: 196o
m. balandžio 6 d. iš senosios 
valdybos perėmus 642 dole
rius, 1966 m. kovo 20 d. nau
jai valdybai paliekama 1250 
dolerių. Būtų buvę dar gero-
kai daugiau, jeigu ne šie Įstaigos viišininkas dr. Go- 
svarbūs pareiškimuose pažy- dard, kalbėdamas vaistų 
mėti dalykai: valdyba, pa- fabrikantų draugijos suva- 
rengimus planuodama, re žiavime, ragino vaistų ga-, 
tik nekonkuravo su kitomis mintojus daugiau rūpintis Ii-į 
organizacijomis, bet, joms goniais, o ne pelnu. Jis pa- 
pageidaujant, traukėsi iš ke- brėžė, kad dažnai vaistai ne- 
lioir apie 700 dol. ”Aukso turi tų savumų, kurie skel- 
Žąsies“ atnešto pelno atida- biami televizijoje ir kitur, ir 
vė į bankrotą įvarytiems fil- tuo būdu jų vartotojai yra 
mo gamintojams, sau nepa- apgaudinėjami.

NEVV YORK, N. Y-

Mirė J. Bražinskas

Mirė teisininkas Juozas 
Biazinskas, Lietuvos teis
muose ėjęs įvairias pareigas

Reikalauja didesnių algų

New Yorko 24.000 polici 
jos tarnautojų ir 10.500 ug-*

lid Avė kampas) balandžio

RAGINA DAUGIAU 
RŪPINTIS LIGONIAIS

Naujasis maisto ir vaistų

1
Eikulevičius, Juozas. 

žmona Bikulevičierė-Kaza- 
kevičiūtė. Ona. gyveno Bal
timore, Md.

Blauzdis. Jonas, iš Pa- 
dem.biu km., Raguvos vai-

Braziūnas (Bražinskas). 
Antanas, Andriaus sūnus, 
kilęs iš Miroslavo vai., Aly
taus aps.

Gii nekas, Napoleonas. A- 
domo sūnus.

Grinevičius, Kazys, ir jo 
žmona Sofija (Stravinskai
tė).

Jacevičiūtė, Lena.
Juškevičius. Vincas, žmo

na Januškevičienė - Šukai- 
tytė, Antanina, ir sūnus Sta
sys.

Nainys, Jonas. Antano 
sūnus, kilęs iš Dzūkijos.

Perliuba, Jonas, Jono sū
nus, gyvenęs Maldėnų kai
me, Aivito vai. Vilkaviškio 
aps-

Pikčiūnas. Juozas. Jurgio 
sūnus, kilęs iš Gaurės vai-, 
Tauragės aps.

Pukevičius, Bronius Jo
nas, Juozo sūnus, gimęs Bir
žuose 1923 m.

Šalčiūnas. Stanley. Jr.
Šilas. Petras, buvęs Sedos 

miškų urėdas.
Skrabulienė - Žemaitytė, 

Stefanija, ir vyras Skrabu- 
lis. Viktoras.

Stankevičius, vaikai mi
rusio Jono Stankevičiaus, 
kuris gyveno Brooklyn, N.Y.

Valaitienė - Kašinskaitė. 
Magdalena, gyvenusi Rytų 
Vokietijoje, Mellensee ir 
Saalovv.

Veršulis, Vincas, gyvenęs 
Kaune.

Ieškomieji arba apie juos 
ką žinantieji prošomi atsi
liepti:

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

SENATAS NEPASITIKI 
FABRIKANTAIS

‘.-M. z* r‘:

Buvo rašyta, kad Adenas 
advokatas parašė knygą, ku
rioje jis išaiškino, kaip fabri
kantai nesirūpina gaminti 
saugius automobilius. Viena 
automobilių firma, norėda
ma tą autorių sukompromi
tuoti, pasamdė net kelis de
tektyvus ištirti jo asmeninį 
gyvenimą. Tam faktui vie
šumon iškilus, finuos galva 
atsiprašė, teisindamasis, kad 
tai buvo padalyta be jo ži
nios.

Ta? saugesnių automobi
lių klausimas parūpo ir kon
gresui.

Senate dabar svarstomas 
automobilių saugumo įsta
tymas- Pagal jį, vyriausybė 
galės r.ustatyti, kokius sau
gumo reikalavimus turi ati
tikti nauji automobiliai.

Automobilių fabrikantai 
taipgi sujudo- Jie pasisiūlė 
paruosti automobilių saugu
mo planą ir jį vykdyti. Jokio 
istatvmo, sako, nereikia.

Bet senatas tuo pasiūlymu 
nesusizavėjo ir, atrodo, ne
mano įstatymo priėmimo 
vilkinti. Matyt, senatas ne
pasitiki fabrikantais, kad jie 
gera valia pradės dirbti tiek 
saugius automobilius, kiek 
šių dienų technika yra pajė 
gi-
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.šitokias išdaigas darė viesulas, siautęs Flaridoje.
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PI B VALDYBA APIE VARŠUVOJ MIRĖ
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ t. ABROMAVIČIUS

PLB Valdyba. 1966 m. 
balandžio 1 dieros posėdy 
susipažinusi su Vasario 16 
Gimnazijos Tikrinimo Ko
misijos duomenimis ir su 
Vokietijos LB Krašto Val
dybos ir kitų su gimnazijos 
išlaikymo darbu susijusių 
organų paaiškinimais, suta
rė:

1. Pareikšti padėką Tikri
nimo Komisijos nariams inž. 
V. Adamkavičiui, d). P. 
Karveliui ir dr. P. Radvilai 
už atliktą išsamų tikrinimo 
darbą ir visiems organams ir 
paskiriems asmenims už pa
rodyta rūpestį gimnazijos 
darbu bei likimu.

2-Peisiųsti Tikrinimo Ko
misijos duomenis ir siūly
mus Vokietijos LB Krašto 
Valdybai ir Vasario 16 Gim
nazijai susipažinti ir dėl jų 
pasisakyti. Galutiniai duo
menys lietuvių visuomenei 
bus paskelbti po šių pasisa
kymų.

3. Vieningu PLB Valdy
bos įsitikinimu, Vasario 16 
Gimnazija, būdama vienin
telė tokios į-ūšies lietuviško 
švietimo ir auklėjimo insti
tucija svetur, atlieka ne tik 
reikšmingą vaidmenį lietu
vybei išlaikyti, bet ir išeivi
ją lietuviams jungti ir lie- 
tūviu tauto? bei Lietuvos 
vardui svetur garsinti. Dėl 
to PLB Valdyba, reikšdama 
padėką Vokietijos LB vado
vybei ir visiems laisvojo pa
saulio lietuviams, kurių pa
stangomis Vasario'16 Gim
nazija įkurta, išlaikyta ir iš
ugdyta, kartu trokšta, kad 
šis išeivijos lietuvių švietimo 
židinys augtų, stiprėtų ir to
bulėtų. To bus pasiekta 
dviem keliais: 1) šalinant 
pastebėtus trūkumus ii- 2) 

gimnaziją remiant. Trūku
mų šalinimas yra Vokietijos 
Lietuvių Bendi-uomenės 
kompetencijoje ir rankose. 
Gimnazijos lėmimas apima 
visus laisvojo pasaulio lietu
vius. Dėl to PLB Valdyba 
prašo: 1) aukotojus ir būre
lių rėmėjų vadovus tęsti ligi 
šiol taip giažiai ir ištvermin
gai vykdytą savo darbą. 2) 
visus galinčius kvalifikuo
tus pedagogus, ypač moks
lus baigusi patriotinį jauni
mą atsiliepti į kvietimą ir 
vykti nors terminuotai į Va
sario 16 Gimnaziją dirbti, 
3) gera valia ir tautinio so
lidarumo dvasia padėti ša
linti visas kitas kliūtis, atsi
randančias Vasario 16 Gim
nazijos darbo kelyje.

PLB Valdyba

Balandžio 5 d. mirė Liud
vikas Abromavičius, 78 m. 
amžiaus. Velionis buvo tel
šiškis žemaitis iš Ubiškės. 
1914 m. baigęs Kijevo uni
versiteto gamtos fakultetą, 
grižo į Lietuvą ii- ją apleido 
tik po Antrojo pasaulinio 
karo, kada repatriavo į Len
kiją.

Dar studentaudamas, ve
lionis ryšius sumezgė su so
cialdemokratais ir už politi
nį veikimą pusę metų sėdėjo 
kalėjime. Socialdemokratu 
jis paliko visą gyvenimą, bet 
aktingai jų veikloje nedaly
vavo.

Velionis Pirmojo pasauli
nio karo metu Ubiškėj įstei
gė lietuvių pradžios mokvk- 
•a. 1919 m. kartu su kitais 
Telšių gimnaziją, o vėliau ir 
mokytojų seminariją-

•Jis buvo veiklus kuriant 
pirmąsias savivaldybes, kuri 
laiką buvo Telšių burmist
ras. Telšiuose. Varniuose ir 
kitur nadėio Įsteigti koope
ratyvus, vėliau ilgokai buvo 
Kauno lenkų gimnazijos di
rektorius.

Velionis bendradarbiavo 
Telšiuose leidžiamame Že- 
maitvie ir Kaune — Social
demokrate. Atskirai yra iš
leidę* Chemijos praktikos 
darbus.

Velionis buvo lenkas, bet 
geras Lietuvos pilietis-

JAV. Rochestery. N.Y.. 
gvvera jo duktė E. Prašala- 
vičienė. o Belgijoj posūnis. 
-Tiems reiškiame gilią užuo
jautą.

DIDELIS DARBININKŲ 

LAIMĖJIMAS

Vieni iš labiausiai išnau
dojamu darbininkų via tie, 
kurie dirba vaisių ūkiuose. 
Tokie buvo ir Schenley. mil 
žiniško vynuogių augintojo, 
keli tūkstančiai darbininkų.

Jie reikalavo, kad dery
bose dėl atlyginimo jiems 
atstovautų unija, bet darb
davis nesutiko. Darbininkai 
pasiryžo sustreikuoti. Vilties 
laimėti nedaug buvo- Jų u- 
nija buvo silpna, negalėjo 
darbininkų streiko metu pa
remti, bet darbininkų pasi
ryžimas buvo labai didelis, 
jie ištvėrė net 8 mėnesius-., 
ir laimėjo: darbdavis sutiko 
derėtis su unija.

Aišku, dabar tuo keliu eis 
ir kiti vaisių ūkių darbinin
kai.

Kalifornijoj žemės ūkyje 
dirba apie 500,000 darbinin
ku. kurių uždarbio vidurkis 
tėra apie $2.500.

Mirė teisininkas 
Vladas Bukaveckas

1966 m. kovo 22 d. Cmca- 
gos lietuvių visuomenę pa- 
aieke nudna žinia, lą uieną 
vnica^oje mne buvęs ilga
metis -uai i Janapolės apygar
dos Teismo teisėjas n to 
teismo sitynaus pirmininkas 
Viadas mkavecKas. veno
ms buvo plačiai žinomas, 
aaip nusipelnęs Lietuvai ne 
tik kaip teisininkas, bet kaip 
lasyto jas poetas ir susipra
tęs lietuvis, kovojęs uz lietu
vių tautos laisvę ir iietuvbę 
nuo pat jaunų dienų, dar ca
ru pavergimo laikais.

V elionis gimė 1«89 m. lie
pos 1/ d. obsrutų kaime, 
Marijampolės apskrity.

Lietuvių i eisirnnkų Drau
gijos n savo vardu velionį 
apibūdino jo univeisiteto 
kolega Rapolas Skipitis, ku
ris drauge su velioniu ėjo 
teises mokslus Maskvos uni- 
vei sitete.

Velionis mokėsi ir baigė 
Marijampolės gimnaziją.; 
jau būdamas vidurinių kla
sių gimnazistas, buvo sąmo
ningas, pilnai susipratęs lie
tuvis. iuU8 metais dėl savo 
veiklos slaptai leidžiamoje 
spaudoje uuvo apkaitintas 
rusų žandai-ų už bendradar
biavimą slaptame "Mokslei- 
vių Draugo" leidinėlyje. Bu
vo suimtas ir teisiamas, bet 
didelių pastangų dėka teis
mas jį išteisino.

19ii metais baigęs Mafi- 
jampoies gimnaziją, įstojo 
Maskvos universitete teisių 
fakultetan, kur tuo metu bu
vo būrelis lietuvių studentų. 
Visą laiką velionis priklausė 
Lietuvių Studentų Draugi
jai. Visų savo kolegų buvo 
labai mėgiamas dėl savo 
kuklaus, mielo ir malonaus 
būdo- Tuo pat metu buvo 
leidžiamas Maskvoje lietu
vių moksleivių laikraštis 
"Aušrinė“. Vladas Bukavec
kas buvo nuolatinis to laik
raščio bendradarbis. Dar 
gimnazijoj būdamas, jau 
buvo pradėjęs ten rašinėti • 
slapyvardžiais Kadagys, Ka
ri ūgy s. A t vyk ęs Maskvon. 
pasidarė dar artimesnis 
Aušrinės“ bendradarbis.

Be to. velionis rašė "Vil
niaus Žiniose“ ir "Lietuvos 
Ūkininke.

Šalia savo profesinių stu
dijų velionis buvo gabus mu
zikai ir studentų parengimų 
programose reikšdavosi kaip 
gabus smuikininkas.

Pirmajam pasauliniam ka
rui kilus, buvo mobilizuotas 
rusų kariuomenėn ir dalyva
vo kare lumunu fronte.

Grįžęs jau Nepriklauso- 
mon Lietuvon, tuojau įsijun
gė į savo profesijos darbą, 
berikuriančios jaunos Lietu
vos teisdaiystę. Pradžioje 
buvo Marijampolės Apygar
dos tardytojas, vėliau to teis
mo prokuroras ir pagaliau 
Apygardos Teismo teisėjas 
ir to teismo skyriaus pirmi
ninkas. Kaip teisėjas, stovė
jo nuošaliai nuo politinių 
partijų ir dėl to buvo žmo
nių gerbiamas.

Antrajai bolševikų okupa
cijai besiartinant, su šeima 
pasitraukė į Vokietiją ir, ka
lni pasibaigus, atvyko į 
JAV.—Chicagon. Čia išdir
bo iki pensijos ir pastaiuoju 
laiku kelerius metus sunkiai 
sirgo.

Sveikas būdamas, dar da
lyvavo Lietuvių Teisininkų 
Draugijos veikloje. Paliko 
žmoną, sūnų ir dvi dukras. 
Visi .JAV-se- Lietuvių Teisi
ninkų Draugija neteko gero 
savo kolegos ir nario, lygiai 
kaip ir lietuvių visuomenė— 
daug nusipelniusio Lietuvai 
tautiečio.

J. Talalas

P- S. Kitas koresponden
tas rašo. kad velionį į kapus 
palydėjo tik keli asmenys. 
Jis klausia: "Kur liko jo ko
legos teisininkai, karininkai 
ir kiti?“

Mirė D. Monstavičius

Balandžio 3 d. staiga mi
rė teisių daktaras Dionizas 
Monstavičius, 68 m. amž.

Velionis buvo prokuroru 
garsioje Klaipėdos nacių 
Neumano-Zasso ir kitų bylo
je. Del to naciai, užėmę vė
liau Lietuvą, velionį ištrėmė 
į Sachsenhauseno koncent- 
i acijos stovyklą, kur jis iš
buvo 3 metus- į Ameriką at
vyko 1949 m.

ROCKFORD. ILL.

Dalyvaukime margučių 

pokylyje

Balfo skyrius balandžio 
17 d. 2 vai. popiet Lietuvių 
Klubo mažojoje salėje (716 
India Avė) rengia Margučių 
pokyli.

Jame daktaras A. Porei- 
gis iš Molines. Ilk. duos pa
tarimų. kaip apsisaugoti nuo 
pavasari siaučiančių ligų. o 
vėliau bus labai įdomus 
vaizdelis "Sudiev, motule", 
kuris nevienam ir ašarą iš
spaus iš akių. Tai netolimos 
praeities prisiminimas, kaip 
sūnus atsisveikina su myli
mąja motute ir išeina parti
zanu savo brangios tėvynės 
ginti. Vaidins svečiai iš Chi
cago?.

Po to bus premijuojami 
margučiai. Už tris giežiau
sius bus dovanos. Taip pat 
bus margučių ridinėjimas. 
šokiai, žaidimai, veiks baras 
su skaniais užkandžiais ir 
gėrimais.

Taigi, nepamirškite Atve
lykio dieną 2 vai. popiet at
eiti į Balfo pokyli. Savo da
lyvavimu prisidėsite prie 
vargstančiųjų sušelpimo-

Ilki malonaus pasimatvmo’ 
Perkūns

LAUŽO LABAI SENĄ 

ĮPROTĮ

Garsusis Londono laikraš
tis "Times“, kuris eina nuo 
1785 metų. pirmuose pusla
piuose dėdavo skelbimus, o 
žinios prasidėdavo tik nuo 
10-to puslapio. Bet dabar 
paskelbė, kad nuo gegužės 
3 d. užsienio žinios bus de
damos pirmajame puslapy.

Teisybė, poią kartų laik
raštis jau buvo prasilenkęs 
su tuo senu įpročiu. Piimą 
kartą 1805 metais jis pirma
me puslapy pranešė apie 
Trafa’garo (prie Ispanijos 
pakraščio) mūši. kuriame 
Anglijos laivynas sumušė 
jungtinį Prancūzijos-Ispani
jos laivyną, ir antrą kartą 
1965 m., kada mirė VVinston 
Churchill.

ismint.es
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RADIJAS LABAI SVARBI RYŠIO PRIEMONĖ 
SU LIETUVA

Žinios ir mintys iš Vaka-! ni buvę komentarai (nors 
ru pasiekia radijo bangomis tada ir trukdomi) iš Ameri- 
plačius bolševikinės rusų kos Balso Muenchene. Da- 
valdžios pavaldinių sluoks- bar juos žymia dalimi at- 
nįus. stoja Romos ir Vatikano

Kovo 24 d. pranešime iš lietuviškos įadijo progra- 
Maskvos tą liudija Peter mos.

Šias Romos ir Vatikano 
respondentas. Praneša, kad radijo programas lėšomis 
Latvijos, Gudijos, Ukrainos, remia ir medžiaga aprūpi-

Grose. Nevv York Times ko-

Gruzijos ir Armėnijos ką tik 
įvykusiuose komunistų suva
žiavimuose buvęs viešai ke
liamas susirūpinimas tuo rei
kalu. Ypač jaunimas ir tauti
nės mažumos — atseit, pa- yra ir dar ilgai bus patiki 
čių rusų jaunimas ir rusų ko- miausia ir paveikiausia lais- 
lonistų dar neišstumtieji visi vų lietusių ryšio su Lietuva 
kiti pajungtųjų kraštų gy- priemone. Todėl Vyriausias 
ventojai nerusai — esą "ne- Lietuvos Išlaisvinimo Komi- 
atsparūs" užsienių radijo tetas šia proga dar kartą pa
skleidžiamiesiems "priešiš- reiškia, kad nuoseklu ir rei- 
kiems itaigojimams"* kalinga visiems tuo ryšiu su-

Pažymėtina. kad Vilniuje sirūpinusiems dar uoliau pri- 
neseniai Įvykusiame komu- sidėti prie jo stiprinimo le- 
nistų suvažiavime ŠĮ kartą a- šomis — per Tautos Fon ą 
pie tai nebuvo viešai kalbė- (telkiantis Į TF rėmėjų bu
tą, bet toks pat susirūpini- relius, tuo
mas ir iš Vilniaus jau buvo kiant su TF va.djba, 64-14 
girdėtas nebe vieną kartą. 56 Maspeth, N. Y.
. .NYT bendradarbis pašte- 11378) ur talkininkavimu m- 
bėjo, kad pastaruosiuose ko- ^?13na.cl1]os parupkime apie 
munistų suvažiavimuose pa- viešąjį lietuvių veikimą uz- 
reikštasis susirūpinimą- pa- sieniuose per Eltą, 1.9
tvirtinąs ankstesnius dauge
lio užsieniečių keliauninkų 
įspūdžius, anot kurių. Ame
rikos Balso, BBC ir kitų už
sieninių radijo stočių ten da
bar esą klausoma ne mažiau, 
kaip vietinio valdžios kont
roliuojamo radijo.

ŽIBALAS LIETUVOJE

Vėl skelbiama, kad Lietu
voje gali būti žibalo (naf
tos) šaltinių- Esą. tyrinėjimų 

_ ; metu aptikta Latvijoj, Lietu-
Pavyzdžiui. Soči v asarv ie- ■ v0j įr Mažojoj Lietuvoj 

tėję esą ne naujiena sutik-j (vad Kaliningrado srity) ži.
tl BHL'iŪdvinv viiikspinrancia : i__i__ -_i_ i__ :____ L i__y- i i ^'*•*•’ -------oaio peusaKų ir nei men sva-
jauną porelę su radijo imtu- raus žibalo. 90-ties tūkstan- 
vu, skardančiu Amenkos kvadratinių kilometrų 
Balso garsais. Lzsiemeciui pj0^e (Įskaitant ir dalį Balti- 
esą nebe naujiena būti pa-į jos jūr0S ploto) spėjama ga
jausiam apie įvykius, ku- jjnt mJiionus tonų Žiba
rtų vietos laikraščiai ar radi- lo.naftos atsargų. Bet lietu- 
jas nei žodžiu nebuvo pami- vjaį inžinieriai laikraščiuose 
nėję. Apie rašytojų Siniavs- tebesiginčija — reikia arne- 
kio ir Danielio suėmimą dau- reikia statyti Lietuvoje naf- 
guma žinoję kur kas a.n^s; tos valymo Įmones. Jos, mat. 
čiau, negu pasirodė vietiniai; manomos statyti iš kitur at- 
valdiniai aiškinimai apie jų!
"nusikaltimą4. Amerikiečių 
grafikų parodos atidaryman j 
Leningrade susirinko apie ■ 
trylikos tūkstančių minia, 
nors vietos laikraščiuose a- 
pie tai buvęs Įdėtas tik visai 
nežymus pranešimas, bet iš i
anksto buvę kelis kartus reikalavimą Lietuvoje pa- 
pranešta per Amerikos Bal- reiškė rašytojas Paulius Šir- 
są. į vys, atsakydamas Į Litera-

Užsienio radijo kiaušy- tūros r Meno laikraščio an- 
mas itin paplitęs nuo 1963 ketą.
metų vasaros, kai buvo su- Sako: "Būtų labai neido- 
mažinti bei sustabdyti truk- mu. jei visos gėlės žydėtų 
dytojai. i kuria nors viena spalva arba

Yra liudijimų, kad, kaip! visi imtų galvoti kuria nors 
kitose Rusijos ir jos užim- viena, visų 'nuglostyta' gal- 
tų kraštų vietose, taip ar va“.
dar labiau yra paplitęs už- "Apskritai, kalbant apie 
sienio radijo klausymas ir poeziją, esu tos nuomonės: 
Lietuvoje. Vienas liudinin- tegu būna joje ko Įvairiausių 
kas sako: "Kaip ir visi oku- gėlių. Bet ne dirbtinių, ne 
potos Lietuvos gyventojai, nailoninių. Tegu paukščiai 
taip ir aš, klausiau iš užsie- gieda kiekvienas savo bal
nio perduodamas radijo su."
programas. Pradėjau 1947 "Kartais pasitaiko, kai 
metais, kai Įsigijau radijo kuluaruose kaltinami redak- 
imtuvą. — klausiau BBC, toriai: girdi, kam praleidai 
rusų ir vokiečių kalbomis, tą ir tą kūrinį arba straipsnį? 
Pradėjus veikti Amerikos Kur tavo ’redaktoriška4 at- 
Balsui lietuvių kalba, Klau- sakomybė? Prieš kurį laiką 
siau ir A. Balsą, taip pat toks ginčas buvo dėl vieno 
Romos. Vatikano ir Madri- dramaturgo (greičiausia 
do stotis". dėl K. Sajos) pasisakymo

Liudytojas, kaip ir eilė j Lit. ir Meno skiltyse. Drau- 
kitų, pastebi, kad sustab- gai, bet ar tai ne tendencija 
džius trukdymus. Amerikos primesti savo nuomonę, savo 
Balso pranešimai be vargo skoni kitiems? Ar tai ne no- 
girdirni, tik esą kiek nusi- ras priversti autorių galvoti 
vylimo, kad dabar "per- ne taip, kaip jis nori, o taip, 
daug neutralus komentarų j kaip ’aš4 noriu?
pobūdis", — daug Įdomės- ...menininkas — ne mažas

ną Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas. Čia 
atpasakoti liudijimai apie 
radijo poveiki patvirtina Įsi
tikinimą, kad radijas buvo.

West 57th St.. Fl. 10, New 
York, N.Y. 10019.

vežamai ar vamzdžiais at
siunčiamai naftai.

(Elta)

Rašytojo balsas prieš 
prievartą

Atvirą kūrybinės laisvės

Šitaip Maskvoje leidžiamas dienraštis Izviestija vaiz
duoja sovietų paleistą aplink mėnulį Luna 10.

Daugiau jausimo atvažiuoja
Iki balandžio mėn. pra

džios PLB Jaunimo Metų 
Talkos Komisijoje jau buvo 
užsiregistravę 85 atstovai iš 
13 kraštų, atvykstantieji Į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą. (PLB JM Talkos 
Komisija rūpinasi kitų kraš
tų jaunimo — už JAV ir Ka
nados ribų — atvykimu Į 
PLJK ir jo globa JAV).

Anksčiau užsiregistravę 
jau buvo skelbti spaudoje. 
Papildomai užsiregistravo 
šie atstovai :

vaikas, kurį reikia vedžioti 
už rankutės-“

(Eito)

Darius-Girėna* rusą spaudoj
Jonas Dovydaitis, buvęs 

bemotorinio sklandymo 
sporto entuziastas, dabar at
kakliai ir pusėtinai sėkmin
gai tebesilaikąs rašytojų ei
lėse, gairina Dariaus ir Gi
rėno skridimą per Atlantą
rnen cnonrlmo paijvcnic <x_X CpauUVJU. užu aiį/cmc a-

pie ta skridimą išspausdin
tas "Graždanskaja Aviaci
ja", sovietinės civilinės avia
cijos ministerijos žurnale. 
Pernai (rugpiūčio mėn.) J. 
Dovydaičio apybraiža apie 
Dariaus ir Girėno sklidimą 
buvo atspausdinta žurnale 
"Vokrug Svietą" (Aplink 
pasauli). Anksčiau J. Dovy
daitis ta pačia tema rašė 
"Večemij Leningrad4 ir net 
"Izviestija" laikraščiuos.

Operos rūmai
Vilniuje, prie Neries kran

to, tarp buv. Vilniaus ir Du
jų gatvių (dabar L. Giros ir 
A. Vienuolio gatvių) jau 
statomi nauji operos rūmai. 
Projekto autorė architektė 
N. Buėiūtė. Pastatas numa
tytas modernios išorinės iš
vaizdos, žiūrovų salė irgi su 
pakiliu amfiteatrišku parte
riu. ložėmis ir balkonais, 
1500 vietų. Ateinančiais me
tais būsią atliekami viduji
niai Įrengimai. Galimas da
lykas. kad opera galės Į nau-1 
jus rūmus persikelti 1968 
metais.

(Elta)

"Vienybė" greta "Laisvės“

Naujoji respublikinė bib
lioteka Vilniuje skelbiasi 
kasdien gaunanti apie 600 
Įvairių užsieninių knygų. Jos 
skaitykloje kasdien viduti
niškai apsilanką apie pus-į 
antro tūkstančio skaitytojų- 
Laikraščių gaunama apie 
2000, — daugiausia sovieti
nių, bet yr4 kiek ir iš užsie
nių. Iš skaityklos lankytojų 
patirta, kad laikraščių sky
riuje esanti pakabinama iš 
Amerikos ateinanti "Vil
nis“, "Laisvė4, o pastaruoju 
metu taip pat ir "Vienybė".

(Eito)

Australija — Vytautas
Viktoras Straukas;

Kolumbija — Algirdas 
Dyrikis. Janina Birutė Kaz
lauskaitė. Tadas Vytautas 
Kazlauskas, Gervidas Kups- 
tys. Rasa Irena Žemaitytė, 
Antanas Audronis Vilūnas;

Urugvajus — Elena Gra- 
mašauskaitė;

Venecuela — Raimundas 
Biskis, Lena Jablonskytė, 
Regina Jablonskytė, Jadvy
ga Klovaitė, Romas Klova, 
Marius Kvedaras, Jonas 
Milčiūnas. Aldona VersekaL 
tytė, Juozas Zavadzkas, Ri
čardas Zavadzkas, Arūnas 
Zupkus;

Vokietija— Alfredas Sta
nikas;

Pagal kraštus užsiregist
ravusių atstovų skaičius 
skirstėsi taip:

Anglija—10, Austrija—2, 
Australija—19, Belgija—3, 
Brazilija—3, Italija—1, Ko
lumbija—6. Naujoji Zelan
dija—1, Prancūzija—7, U- 
rugvajus—1, Venecuela— 
11, Šveicarija—i, Vokietija 
—20. lš viso — 85 užsire
gistravę atstovai iš 13 kraš
tų. Pridėjus JAV ir Kanadą, 
—viso 15 kraštų.

Iš JAV ir Kanados miestų 
ir miestelių atvažiuos tūks
tančiai jaunimo atstovų . 
PLJ Kongresą Chicagoje 
birželio 30—liepos 3 dieno- 
mis-

Kitų kr aštų jaunimui labai 
reikia visų lietuvių paramos. 
Pirmiausia turime padėti 
jiems atvažiuoti Į Ameriką. 
Jie patys yra surinkę pinigų 
kelionei apmokėti, bet jų ne
pakanka. ieškomi mecena
tai, kurie sutinka apmokėti 
visą arba dalį kelionės kitų 
kraštų jaunimo atstovams. 
Jau du mecenatai yra Įvykdę 
savo pasižadėjimą, atsiųsda
mi pinigus kitų kraštų jau
nimo kelionėms apmokėti. 
Tai Lietuvių Studentų Są
junga JAV. apmokėjusi ke
lionę atstovui iš tolimiausio 
krašto — Naujosios Zelan
dijos, ir Vincai Kizlaitia iš 
Clevelando. apmokėjęs ke
lionę Vasario 16 gimnazijos 
Vokietijoje mokiniui.

Mecenatai yra skubiai rei
kalingi, nes balandžio 20 d. 
reikia Įmokėti pinigus kelio
nių biurams už atvykstan
čius.

Atvykusius iš kitų kraštų 
jaunuolius norima apgyven
dinti lietuvių šeimose prieš 
ir po Kongreso, kad jie ga
lėtų pagyventi lietuvių tar
pe.

Visi, kurie nori ir gali mū
sų jaunimui padėti, prašomi 
skubiai savo aukas siųsti ir 
apie savo talką pranešti PLB 
JM Talkos Komisijai šiuo 
adresu:

Mr. Vytautas Kamantai
477ColePlaza
Willowick, Ohio 44094
Telef.: (216) 944-1448.

PAVERGTIEJI AIŠKINO 

SAVO REIKALUS

Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo ueiegacija — pir
mininkas V. bidzikauskas ir 
vienuolika kitų atstovų — 
kovo 22-23 d. VVashingtone
turėjo eilę pasitarimų su pasirūpintų atitinkamai tuos 
JAV Senato mažumos vadu Įvykius nušviesti, tai yra, ne-
senatonum E. M- Dirksenu,
Atstovų Rūmų daugumos galima galutinai parengtus 
vadu atst. C. Albertu (D. O- pranešimus, 
kla.), penkiais kitais Atsto- m .. ...
vų Rūmų nariais ii- keliais .. ie PIan®sunai įeika- 
Valst. Departamento parei- l«»8>a aP*e vaidinimu kon- 
liūnais certus, parodas, iškilmes,

Pasitarimuose delegacija, r‘~k,a ,ain naraįtj kari hfl. 
žodžiu ir rastu pabrėžė būti
numą ryškiau naudoti tarp-
tautinius forumus, reikalau
jant gerbti Rytų-Centro Eu
ropos tautų apsisprendimo 
teisę, ir kiekviena proga, 
tarp kitų ir Lenkijos 1000 
metų krikščionybės sukak
ties, Vengrijos revoliucijos 
10 metų sukakties, ar pa
vergtųjų tautų Nepriklauso
mybės Dienų progomis kar
toti vyriausybės bei kongre
so reikalavimą laisvės ir ne
priklausomybės pavergtoms 
Europos tautoms.

Delegacija taip pat siūlė 
kultūrinių mainų sutartyse 
neatlaidžiai reikalauti abi
pusiškumo sąlygų spaudos, 
informacijos, meno ar turiz
mo srityse; stengtis preky-

Balfo pirmininkas kun. V.
Martinkus, nuo vasario 15 
iki kovo 10 d. atostogauda
mas Floridoje, vasario 20 d. 

bos sutartyse užtikrinti nau- daly \ avo Floridos lietuvių 
dos pačioms pavergtoms ^rengtom Vasario 16 mine. 
tautoms ir išvengti prekybos Jln!e’ tare.zod! ir giedriai nu- 
panaudojimo tik tas tautas telke minėjimo dalyvaus, 
priespaudoje laikantiems re-i Pavesdamas bendrą liau- 
žimams stiprinti; ryškiai d?es damų dainavimą, ! ku- 
skelbti Pavergtųjų Tautų ĮĮ įsijungė per 300 dalyvių.
Savaitę ir remti jos minėji- “.'PS! aP anke 
mą atitinkamomis manjfes-1 »>es pirmininką pre-1 Končių, 
tacijomis kongrese; visiškai sol A. Dambrauskaitę ir ta- 
remti Pavergtųjų Europos su vietiniais veikėjais 
Tautų Seimą, kap tęstinį tų del, Balfo. skyriaus veiklos 
tautų laisvės kovos simbolį, suaktyvinimo-

_ (Eito) Pirmininkas dešimčiai
dienų pasuko Į Pietų Ameri
ką, Kolumbijon, kur Medel- 

! line svečiavosi dr. VI. Gau- 
rišo šeimoje, kurios mote- 

t rystės ryšį palaimino dar
"Foreign Affairs“, vienas L“ebecke. Vokietijoje, ir yra ___ ___

iš autoritetingiausių Ameri- PIrmo sūnaus krikštatėvis.. MEDŽIAI, ±17 psi. lau
kos tarptautinės politikos Med eiline yra visa kapa—Į na $ l,ou.

i žurnalų, savo pavasarinėje apie 60 lietuvių. Miestas 800 
laidoje (April, 1966, Vol. 000 gyventojų, aukštai tarp 
44, Ne. 3) Įdėjo V. S. Var- kalnų. Nėra čia ypatingos 
džio straipsnį "Kaip Pabai- pramonės, daugelis žmonių 
tijo respublikoms sekasi So- j gyvena skurdžiai, nors dau- 
vietų Sąjungoje" (How the guma lietuvių gerai Įsikūrę- 
Baltic Republics Fare in the Lietuviškos veiklos judinto- 
Soviet Union, — atseit, kaipį jais čia yra salaziečiai kūni
jos "keliauna“ toj padėty), gai Tomošiūnas ir Saldukas.

KAIP SEKASI 
PABALTIJUI

Straipsnyje dėstomi regi
mi sovietinės politikos užsi
mojimai ir jų poveikis estų, 
latvių bei lietuvių tautose, 
taip pat ir tų kraštų vietinių 
komunistų viršūnių laikyse
na- Atskleidžiama, kokiomis 
priemonėmis veikia sovieti
nis "tirpinimo katilas" Bal
tijos kraštuose, ir nurodo
mos aplinkybės, dėl kurių 
autoriui atrodo, jog tas tirpi
nimas numatomoj ateity ne
pasiseks.

Tai yra pirmas atvejis, 
kur Baltijos kraštų ir ypač 
Lietuvos dabartinė padėtis 
tapo išdėstyta tokiame dau
gumo Amerikos ir kitų kraš
tų tarptautinės politikos ty
rinėtojų. aiškintojų bei va
dovų skaitomame žurnale.

(Elta)

DUOKITE APIE SAVE 
ŽINIŲ

Šiuo metu Vliko radijo 
programa iš Romos bent 
kartą per savaitę praneša 
klausytojams Lietuvoje apie 
Jaunimo Kongreso ruošą- 
(Vliko gen. sekr. J. Audėno 
pakviestas, tuos pranešimus, 
palaikydamas ryšį su kong-

reso komitetu, rengia 
Gailiušis).

Kadangi Lietuvoje klau
sytojai godžiai domisi visu 
viešuoju lietuvių veikimu už
sieniuose. tai svarbu, kad vi
sos lietuvių organizacijos 
svarbesnių Įvykių progomis

delsiant atsiųsti Eltai, kiek

reikia taip parašyti, kad bū
tų aiškūs ir užsienio lietuvių 
gyvenimo nepažįstantiems 
klausytojams. Pranešimai 
turėtų būti ne ilgesni, kaip 
pusantro dviejų tarpų atstu
mo mašinėle rašyto pusla
pio. Tokie pranešimai siųs- 
tini irgi minėtu Eltos adre
su: 29 West 57 St., 10 Fl., 
New York, N-Y. 10019.

(Eito)

BALFO PIRMININKAS 

PIETŲ AMERIKOJE

Ypatingomis kun. Tamošių 
no pastangomis čia pastatyti *4.ov 
ir baigiami Įrengti Lietuvių 
Namai. Juose ras prieglau
dą jos reikalingi seneliai. Be 
to. ten bus patalpos susirin- Į uujuouts romanas, 2 < b psl.,
kiniams ir knygynui.

Kolumbijos sostinė Bogo
ta dar aukščiau kalnuose, 
neįpratusiam net sunku kvė
puoti. Tai plokščiakalnis. 
Čia lietuvių yra apie 80 ir 
veik visi pasiturį, o kai ku
rie. kaip Didžiuliai. Vaičius, 
turi nuosavus fabrikus, daro 
per metus milionines apy
vartas.

Balfo pirmininkas aplan
kė Lietuvos konsulą St. Si
rutį ir pasinformavo apie 
lietuvių gyvenimą tame 
krašte.

Bogota, sparčiai moder-!
ninama amerikietiško sti
liaus dangoraižiais, nesimu
ša dėi viršvalandžių, užtat 
dauguma gyvena pusalka
niai, tik šia diena. Žmonių, 
ypač vyrų, daugybė per die
nų dienas dykinėja gatvėse, 
tarp jų maišosi daug gink
luotos policijos ir kareivių, 
kurie saugo, kad nekiltų 
riaušių*

Kun. L. Jankus

ĮDOMIOS KNiGOS

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 pal., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ Į 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis, 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Ale Rūta, KELIAS Į
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
Kaina $3.00*

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 42U psl., kai
na $6.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, 1.1 d., roma
nas, 309 psl., kaina S3.25.

Jurgis Gliaudą, ŠlKSNO- 
5PAKN1Ų 505 i Ab, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 265 
psl., kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 20J psl.. kaina 
$2,50,

Juozas Kraiikauskas, TIT
NAGO UGMS, premijuotas 
i Omanas, 205 pusk, kaina 
^2.50.

Aloyzas bakenas: V1EN1-

Juozaa Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
is knygnešio kan. Al. Sida
ravičiaus gy veninio, 233 pst, 
Kama $2.ov.

Juozas Sva'stan: JU SU
ŽADU 1 INE, pi erniju olas 
romanas ls V mco EudirKos 
gyvenimo, 394 pust kaina

Aloyzas baronas: LIEP
IA/ ik Eeduu>NE5, pre

narna $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 402
pusi., kaina $4.oo.

Alė Kutą, MOTINUS 
RANKOd, romanas apie 
motinos meilę, jos tiksią ir 
rūpesti įsauKieti savo vai- 
kus pilnais žmonėmis ir u- 

i krais lietuviais, 397 psL, 
Kama $4.oo.
mo.

Pranas Naujokaitis: U- 
PEL1A1 NLv»K|ž i A Į 
KALNUS, 509 pusi., kuinu

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYT Ai, lbbpusi., 
Kaina $2.00.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio admini^tr^onu
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JAUNIMO KONGRESUI REIKALINGA $45,000. 

O TUO TARPU DAR TETURI TIK $7,000. SKUBIAI 

VISI AUKOKIME, KIEK KAS IŠGALIME.

PINIGUS SIŲSTI ŠIUO ADRESU : LITHUANIAN 
YOUTH CONGRESS, 1794 EAST 227 ST-, c/o Mr». R 
JUODIKIS, CLEVELAND, OHIO 44117.

Tuo metu aš užkalbinu gele- laikausi turėklų, kad, jeigu 
žinkelietį: pulti}, staigiai

— Tai ką perki, bičiuli? Nusileidžiu apačion
— Norėjau lietpaltį nusi- ne tik langų užuolaidos, bet' 

ir durų geležinių virbų tink
las užtrauktas.

Apačioje komisaras len- 
šaukdamas visa

pirkti
— Pirk, kodėl neperki?
— Sako, kad nėra...
— Yra, kaip nebus...—ir kia mane. 

priėjęs prie kabyklos pa- gerkle: 
traukiu į šalį užuolaidą at- —Grabiož!.- (Plėšimas!)

:lų, kad, jeigu I TL 1 •
i neparmuštų. l\aUiaUSlOS 
pacion. Ir čia J v

KNYGOS

gal.
— Mes neparduodam, — 

energingai paaiškina

Reikalas rimtėja. Aš švil
puką burnon ir —turrrr!..

Priėjęs prie duių. atida-

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

fTęsinys)

— Tai kam juos laikote? rau <dar buvo neužrakin
tos) ir kairės plaštakų nustu
miu užtrauktus virbus į šalį 
ir išeinu į gatvę, čia jau bū
riuojasi žmonės, išgirdę

— 'i ai jo reikalas... O, be šauksmą- . .J Nekreipdamas dėmesio į
aplinką, užeinu į kaimyninę 
krautuvę ir iššaukiu telefo
nu miliciją.

(Bus daugiau).

Juk čia parduotuvė, o ne mu
ziejus.-.

— Komisaras uždraudė-.. 
— Kuo remiantis?..

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Gut mornink. Maik!
— Labas rytas. tėve. Kaip 

jautiesi?
— Nešiektai. vaike. Gir

dėjau. kad Anglijoj socialis
tai paėmė valdžią, tai links- komas kaip gyvas istorinis

ar karalienė, jau ne valsty
bės valdovas, o tik jos ženk
las, simbolis- Todėl nei viena 
partija kol kas nemato rei
kalo griauti sostą. Jis lai

miau pasidarė. paminklas- Kraštą valdo
— Bet tėvas būdavai so- parlamentas. Kai dabar bus

cialistams priešingas, jų lan- atidaromas naujas parla- 
gus daužydavai, tai kodėl mentas. tai dalyvaus ir kara- 
dabar džiaugiesi jų laimėji- lienė. bet ji negalės duoti 
mu? nurodymų, ką ir kaip parla-

— Nu. matai, dabar sput- mentas turėtų d.~ryti. Ne. 
nikų gadynė, tai senos ma- ministeris pirmminkaš, so
dos jau nemadoje. Dabar ki
tokia muzika groja ir kito

cialistas VVilsonas, parašys 
jai ant popieriuaus. ką ji tu

kius šokius žmonės šoka. res pasakyti. Tai ne taip. 
Net ir plaukai kitaip nešioja- į kaip mūsų Amerikoj, tėve, 
mi- Seniau moterys plaukus kur prezidentas stato kon- 
supindavo ir kasas suraitv- gresui visokius reikalavimus 
davo. Paskui pradėjo kirpti, i ir daro spaudimą, kad tie 
ale gražiai pakirpdavo ir su- reikalavimai būtų užgirti.

GELEŽINKELIETIS 
PERKA LIETPALTI

Sušiavus laikrodžius, po 
keliu dienų buvo pašalinti 
prekybos ir pramonės įmo
nių savininkai, išskyrus 
smulkias 3-čios rūšies par
duotuvėles ir amatininkus, ir 
paskirti joms tvarkyti komi
sarai, dažniausia iš buvusių 
tarnautojų: knygvedžiu, są
skaitininkų ir net pardavė
jų. Kurios įmonės samdinių 
neturėjo, toms buvo paskir
ti iš šalies. Kai kurie komi
sarai apėmė net po kelias 
giminingas mažesnės apim
ties parduotuves, kaip ma
nufaktūros, odos. odos gami
nių ir t.t., ir tuojau stengėsi 
prekes sugabenti į vieną vie
tą. kurios patalpos buvo 
erdvesnės. Kaip vėliau paty
rėme arčiau susidūrę, į ko
misams pateko dažniausia 
grubūs, bet veržlūs storžie
viai, kuriems komunistinė 
socializacija tiek terūpėjo, 
kiek pernykštis sniegas. Pa
sinaudodami pereinamuoju 
tarpsniu ir jo sukelta suiru
te. dažnas jų stengėsi pasi
glemžti sau ką galėdamas ir 
aprūpinti artimuosius. Ne 
be nuodėmės buvo ir buvę 
savininkai, ypač kurių san-

kas būtų mostelėjęs ranka 
ir viską aplinkui nupūtęs.

Sunkios nuotaikos pri
slėgtas. einu po darbo (Lie
tuvoje įstaigos baigdavo 
dienos darbą 3 vai. popiet, 
o parduotuvės, isskyrus 
maisto. 6 vai ) pereiti ir pa
sidairyti, kas dedasi preky
biniame centre — Vokiečių 
ir Didžiosios gatvių rajone. 
(Dier.a permaininga: nuly
ja smulkus lietutis, ir vėl 
šviečia saulutė. Ir taip pa
kaitom net kelis kartus). Be
eidamas užsuku į Rachmile- 
vičiaus rūbų parduotuvę Di
džiosios gatves 56 ar 58 nr-, 
dabar gerai jau neatsimenu, 
įeinu. Apačioje tuščia. Ke
lis žingsius paėjęs sustoju 
ir dairausi. Iš gilumos de
šinės kertės pamažu atslen
ka buvęs savininkas. Auga
lotas, pagyvenęs, kiek palin-

to, nesurašyti inventoriaus { 
knygon ir kainos nenustaty-! 
tos.

— Pašaukit komisarą.
— Jis yra išėjęs.
— Gerai, mes palauksi

me, — atsakau ir, kreipda
masis i geležinkelietį, sakau:

— Jei rimtai galvoji nu
sipirkti, tai pirk dabar, nes 
tai paskutine proga...

JONO MALINAUSKO 
ĮPĖDINIŲ DĖMESIUI

Prieš septyniolika metų
Is kontoros čia pat už Linden, N.J., gyvenęs ir mi- 

iaiptų prasiveria durys, is- ręs Jonas Malinauskas testa- 
eina pats komisaras ir ener-1 mentu savo turtą buvo už- 
gingais žingsniais eina prie rašęs Brooklyne gyvenusiam 
mūsų. Bet pardavėjas su-i broliui Petrui, dar žinomam 
laiko ir keliais žodžiais žy- kaip Peter Miller, brolio 
diškai paaiškina reikalą. Juozo Malinausko Lietuvo- 
Priėjęs komisaras pakarto- je gyvenantiems vaikams, 
ja, ką jau anas buvo aiški- į sesers Veronikos Rugienės 
nęs, i»- nusisukęs eina atgal vaikams — Donatui ir Povi- 
į kontorą- Tuo tarpu aš pri- lui. gyvenantiems Lietuvo- 
emu prie kabyklos, atitrau- je, ir savo motinai Marijai
kiu užuolaidą ir kaire ran
ka paimu ant delno tarp be
vardžio ir vidurinio pirštų 
ant plono raištelio prika
bintą prie lietpalčio kilpos 
popieriuką su inventoriaus 
knygos nr. ir kaina ir sa
kau:

— Va. ir kaina, ir inven-
kęs. Užkalbinu, o jis tik pa- toriaus knygos numeris.
traukia pečiais.

— Aš dabar beteisis... Bet
Kodėl neparduodat?

Ne jūsų reikalas,-

Malinauskienei, taipgi gy
venusiai Lietuvoje.

Patys įpėdiniai arba apie 
juos žinantieji malonėkite 
kreiptis į Lietuvos Genera
linį Konsulatą New Yorke: 

Consulate General of 
Lithuania 
41 W. 82 Street 
New York, N.Y. 10024.

-at-
liepta būti čia. tai ir tūnau...! šauna komisaras ū- prišokęs: 
Jie viską susinešė viršun-., čiupt už popieriuko, bet aš j 

Plačiais lėkštais mediniais užgniaužiau saujoje- Jis —' 
laiptais pakylu į antrą aukš- lupt, as — neduot. Raikštelis 

nutrūko, ir popieriukas liko 
mano saujoje. Komisaras a- ■

Gera dovana

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai. kaina.................. $2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė.
Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kaina..................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. Šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina.......$375.

VARPAS NR. 6, 168 psl. 
Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės, H. Blazo, M. Mackevi
čiaus, A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina..................... $2.

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

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina .............................. $6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
tomas, redagavo Bernardas 
Brazdžionis ir Benys Bab-
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šj veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome-

tą. Prie pat laiptų pasitinka 
jaunas nedidelis juodbruvas 
berniokas- Pasisveikinu žo
džiu ii pamažu einu gilyn.

___ ____ _ Kambarys siaurokas. bet ga- _____
garbanodavo. O dabar jau Amerikos prezidentas kar-' ,. . su ’ komisarais4 buvo Joklo.sta1.0’J°kįOi;'k^ek j^unesni,s “ Stamb^eS_ Štai čia kelios lietuvių rašy-nes jaunimo dramos konkur-
nereikia nei kirpti, nei gar-■ tais gali ir su konstitucija ooTlloll TT5+atai iail I kėdės. Pasieniais kabyklos nis. bet niekada sunkaus ___ _ :
banoti, nei kasų pinti,—fla- • nesiskaityt. Pavyzdžiui, kon- __ ____________
perkos eina palaidom kud- stituci ja sako, kad kai ą gali; prekylangiai, bet ir
lom, lyg iš urvo išlindusios, paskelbti tiktai kongresas. lonfvnns Tarvtum burtinin- .... .

denmiai paltai. Nuo lango

Kai rengiatės duoti kokią 
biem rankom stengiasi at- dovaną angliškai kalban- 
gniaužti. bet mano rankos tiems, nepamirškite, kad ge- 
kietos, ir, noi*s komisaras riausia dovana yra knyga.

J . TtKecies. Pasieniais kabyklos nis. bet niekada sumtaus . , . ._ ,gennuosemau.Lzata.jau užtrauKt0S tarasiai llldį au. (laibo nedirbęs miesčionis ,t0W Pa/asytos ir , anglų 
pirmomis dienomis ištuštėjo c 1 ----- *-— ’-------- 1—

lyg
Ir atsisėda kitaip. Seniau > bet prezidentas kartais pra- 
kojas gražiai suglausdavo. deda karą ir be kongreso,

dėklu. Praskleidžiu—vyriš- turi minkštus pirštus ir neva- kalbą išverstos knygos, ku
ki lietpalčiai. Toliau — ru- lioja. Dešinę ranką laikau rios labai tinka dovanoms:

o dabar vieną koją užkelia kaip tikras diktatorius. Vie 
ant stalo, kitą atmeta į šo- nas kitas senatorius užpro- 
na, užsirūko cigaretą ir šau- j testuoja, bet dauguma tyli 
kia: duok šnapso! Noriu i ir daigi skiria pinigus nele- 
gert! Žinoma, ne visos taip j galiam karui. Anglijoj šian- 
daro. Ale vistiek tie sputni-I dien ioks karalius negalėtų 
kai sumaišė svietui razumą.! to padalyti. Štai, tėve, kodėl 
Paskutiniais laikais aš jau ir
užmigti negalėdavau. Bijo
jau, kad Sūdna Diena neuž
eitų. Ale kai dabar Anglijoj 
socialistai paėmė valdžią, 
tai pasidarė biskį linksmiau.
Sakau, gal padarys geresni: i

' aš sakau, kad Anglijos so
cialistai savo karalienės ne
judins iš vietos. Ji kraštui 
nepavojinga, negali niekam 
diktuoti nei trukdyti.

— Dabar, Maiki, aš tau 
prisipažinsiu, kodėl Angli-

— Džiūsta minut, Maik. 
Tu sakai, kad buvo vysku
pų kongresas. Bet kodėl aš 
nieko apie tą kongresą ne
girdėjau?

— Turėjai girdėti, tėve, 
bet pamiršai.

— Nu. tai tu man pasa
kyk, ką tas kongresas nuta
rė.

grįžtu kitu pasieniu ir vėl 
praskleidžiu — moteriški 
žieminiai. Anas berniokas 
stovi kaip stovėjęs ir seka, 
bet nieko nesako. Dar gero. 
kai nepriėjus laiptų, matau: 
kyla viršun geležinkeliečio 
kepurė, netrukus pasirodo ir 
švarkelis. Tai jaunas, gal 
kokių 24-25 m. lieknas Lie
tuvos arimų bernelis, įsivil-

savo palto kiseneje. Ten yra "Selected Lithunian SRort 
švilpukas ir kišenine lempu- Stories« (21 autoriau.), 280 
tė. Komisaras belupdamas p,j kaina $5.00. 
pirštus vis klausia:

— Kto vy tako j? (Kas 
tamsta toks?)

Tuo metu išeina iš konto- j 
ros dai vienas jaunas vyriš
kis ir stebi su pardavėju ir 
geležinkeliečiu, kas čia bus 
toliau. Aš liepiu geležinke- 
liečiui eiti pašaukti policiją.

so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

parėdką ant svieto. Tik aš jos socialistų laimėjimas 
bijau, kad jie nenuverstų man patiko. Aš girdėjau.
Anglijos karalienės. kad Italijoje šventas tėvas

__"Nebijok, tėve. jie to! susifrentavo su socialistais.
nepadarys.

— O kas kitus
nuvertė, ar ne socialistai? 
Juk seniau Europa buvo pil-

Ar tu neskaitei apie tai ga- 
karalius zietose?

— Skaičiau.
— Nu, tai išvirozyk man

na kaialių. O kur tie kara- genau.
liai šiandien? j — Negalima sakyt. tėve.

— Jų buvo perdaug, tėve,1 kad jis būtų. su jais susi- 
ir jie buvo nereikalingi, to- frentavęs . Jis bu\o tik nu
dėl jie išnyko, kaip dinosau 
rai ir mostodonai. kurie at

vykęs pas Italijos preziden
tą socialdemokratą Saraga-

gyveno savo laikus. Galėtų tą padėkoti, kad respubli

’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.

House Upon the Sand*kęs į kuklu eilinio geležinke- Tas ristelia pasileidžia laip- P®
liečio rūbelį. Ir be paso pa-, tais žemyn. Lieku vienas,I Glaudo.), 16S p.L,

XV. neviu IUUV1Į. XI uv iaio c,v***j  7

— Tėve, aš negaliu paša- žinsi jį bet kurį aukštaitį e- i komisaro tampomas, bet de- Ka,na
kyti keliais žodžiais, apie' sant. Veidas ir visa išorė — šinės iš kišenės dar vis ne- ’The OrdOrdeal of Assad Pa
ką vyskupai ginčijosi per ke-j kaip abėcėlė: atvira, aiški, traukiu. Tuo tarpu aniedu »ha“ (L Šeiniaus), 61 psl-, 
lėtą metų ir kas buvo nutar- Į skaidri ir visų lengvai išskai- vyriokai prišokę užleidžia ' kaina $2.00. 
ta. Galima tik pasakyti, kad; tomą. Atvykęs protėvių sos- langu (tame kambary buvo
svarbiausių klausimų visai tinės aplankyti, įdomybių du dideli langai) užuolaidas, 

pažiūrėti, patikrinti, ar iš 
tikrųjų ji yra tokia įdomi ir

nesvarstė.

— 0 kas tai do klausi
mai19

— Kongresui buvo pasiū
lytas Įnešimas, kad būtų nu
tarta ir aiškiai pasakyta, 
kaip Romos katalikų bažny

’The Maker of Gods“, 
uu uiiicii Ten Lithuanian Stories, pa-
Kambarys pritemsta. Koriu- Stepa# Zoborskas, 131

didinga, kaip bočiai porina, šaukti: psl., kaina $3.00.
Sudelsiu žingsnius ir seku, — Kto vy takoj? Pustite..- į Vytautas the Great Grand

ko tas jaunuolis čia bus at-. Vy mnie palto porvali! (Kas Duke of Lithuania by dr. Jo-
’ ’ ’ ~ • ’ ' ■ - jūs seph B. Končius, 211 psl.,

kaina minkštais viršeliais
i. j klydęs. Prieina prie parda- tamsta toks. leiskite, 

vėjo ir tyliai kažko klausia man paltą suplėšėt!)
čia supranta velnią, dangų Anas atsako. Iš pardavėjo i Mano pozicija silpna: aš $3, kietais $4. 
ir pragarą? Jeigu bažnyčia judesių matau, kad atsako ne savo rajone. Čia aš tik pi-
tvirtina, kad tokie dalykai „ne“- Bet geležinkelietis ne- lietis, be jokių pareigų. Ki- V isos šios knygos yr a gra- 
yra. tai kur jie yra? O jeigu siskubina išeiti, kažko del- lūs rimtesniam įvykiui, bylą žiai irištos. ______

ir Anglija apsieiti be savo kos vyriausybė buvo gan jų nėra, tai kodėl bažnyčia j šia. Tuo tarpu kyla aukštyn galiu pralošti. Ko gero. ap- 
sosto, bet ji yra kitokia ša-' palanki vyskupų kongre- i gąsdina žmones? Tai buvo; elegantiška pora jaunų au- šauks, kad kėsinuosi apiplėš- 
lis. negu kitos. Ji tupi ant sui, kuris tęsėsi su pertrau- laisvesnių vyskupų klausi-! galotų žmonių, vyras ir mo- ti- Jie trys, o aš vienas ir jo-

---- .-i..- — mas. Tačiau kongresas atsi- teris. Juos seka senyvas, bet kių liudininkų. Geležinkelie-
sakė jį svarstyti ir tuojau jj dar tvirtas ir gerai apsirė- tį pirmą kartą matau. Nei 
nutildė. ' ’ - - j- j- -j

— Ii gerai padarė. Maiki. 
kad nutildė, ba tai bedieviš
kas klausimas. Ai bečiu!

įĮBJOOOOBOeOOC BUCUOOM*!. X

nedidelės salos, o valdo pu
sę pasaulio — bent iki šiol 
valdė. Ji buvo kolonijų vals
tybė, o karalius toms kolo
nijoms buvo lyg ir globėjas. 
Bet dabar Anglijos karalius,

kom nuo 1962 iki 1965 me
tų. Tai buvo gan reikšmin
gas momentas, tėve, nes tai 
buvo pirmas atsitikimas is
torijoje, kad popiežius nu
silenktų socialdemokratui.

Keleivis -
dęs.. Keliais žodžiais žydiš- vardo, nei adreso nežinau... , _ • I
kai pasikeičia su juodbruviu. Paleidžiu raštelį ir einu laip- jūsų draugasj 
pereina kambarį, įeina į gre- tu link. Komisaras visa gerk-
timą ir netrukus visi išeina, i le šaukia. Lipdamas žemyn,, geoeeeoooeooooooooeMMMa

97

Knygos
jaunimui

ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ........................... $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

Ta pati anglų kalba, .. $.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ........................... $1.50.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.
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ANTANAS TULYS

Prakeikimas
ši novelė paimta iš ką tik išėjusios Antano Tulio 

knygos "Inicialai po tiltu“, kurią išleido Nidos knygų 
klubas. Rašytojas A. Tulys gyvena Floridoje. Jau yra 
išleista trys jo dramos ir du novelių rinkiniai, jų tar
pe "Tūzų klubas“. Keleivio administracijoje galima 
gauti "Inicialai po tiltu“ už $1.90 ir "Tūzų klubas“ 
už $3.00.

Tęsinys
— Balandžio mėnesį pasitaiko neišbrendamas, iš

muštas kelias, per alksnyną bala. Arklys nuklimsta, ratai 
iki stebulių nusmenga į dumblyną. Ar nebūtų gerai, jei 
palaukčiau geresnio kelio, arba pristatyčiau veršį anks
čiau. kada pasitaiko geras kelias?

— Būtų gerai, bet ne taip gerai. Būtų geriau, kad ver
šį atvežtum balandžio penkioliktą. Matai, mes turim čia 
reikalą su čigonės velniu, kuris yra didžiausias rakalis 
pragare.

— Tai žiūrėsiu, kad balandžio penkioliktą, nors ir 
kelias užsidegtų, — nuolaidžiai tarė Brazys.

— To dar negana. — kalbėjo klebonas. —Sekantį 
sekmadienį sumos metu turėsi kryžium atsigulti prieš di
dįjį altorių, kad visi tave matytų darant atgailą-

— Šito tai negaliu. — pasipriešino ūkininkas. — Aš 
geriau klebonui nupenėtą kiaulę, negu išsitiesti prieš 
altorių- Piemenys dabar erzina mane, vadina Brazeliu. 
paskui ir užaugę kažką pradėtų. Man geriau klebonui nu
penėtą kiaulę.

— Kiaulė bus gerai, nors ne taip gerai. Atvežk ją 
prieš Kalėdas, — sutiko klebonas.

— Nors ir ne taip gerai, man bus gerai, — džiugiai 
tarė ūkininkas.

Jodamas namo. Brazys pamatė Pranių mergą Veroni
ką, einančią šalia kelio. Jis pavadino ją sėst ant arklio. 
Mergina linksmai sutiko. Brazys pasisodino ją prieš save. 
Kiek pajojus, jis švelniai tarė merginai:

— Šiąnakt ateisiu pas tave. — nr įsileisi? Mano boba 
rlar nepasitaisius iš po gimdymo.

Veronika nušoko nuo arklio ir sušuko:
— Tu jok sau. Brazeli! Kas tu marai aš esu? Aš tuo

jau pasakysiu tavo žmonai.
Buvo įudens laikas, kelias šlapias. Brazys sudrožė 

arkliui. Tas šokdamas aptaškė merginą purvu. Aptaškė 
visą — veidą, kiūtinę, sijoną, kojas.

Veronika buvo greitai ką nors sugalvojanti mergina 
Ji, išsivalius purvą iš akių, nugara atsigulė ant purvino 
kelio. Paskui ėjo namo- Kitu atveju ji būtų ėjus į savo vietą 
pakluone, bet šiuo atveju ji ėjo sodžiaus ulyčia. Iš vieno, 
iš kito. iš trečio kiemo: — Kas atsitiko, Veronika? O Ve
ronika visiems atsakinėjo tą patį: — Brazelis. Jonas Bra- 
zelis mane išvoliojo. Toliau nesiaiškino.

Ji ėjo tiesiai pas savo mylimą, kurį ji įsileidžia į klėtį. 
Pas berną Juozą Rusteiką. Jį rado skiedryne.

— Žiūrėk, ką man padarė Brazelis, ūkininkas Jonas 
Brazys, — ji pasiskundė savo mylimajam.

— Aš pasmaugsiu jį! — sušuko Juozas Rusteika.
— Aš atėjau ulyčia, žmonės matė mane tokią, ir jiems 

pasakiau: ūkininkas Jonas Brazys buvo mane užpuolęs: 
Jei pasitaikytų nelaimė — atsirastų man vaikas, tai tas 
paleistuvis labai nukentės, o mums bus ‘lengviau. Bus ge
riau. jei tu dabar nieko nedarysi. Juozeli.

Mergina paėmė vaikino ranką.
— Ne, Juozuti. palaukime — išeis geriau, — prašė 

Veronika.
— Tai aš užtaisysiu jam. kai ateis balandžio penkio

likta, kai jis grįš namo, veršį nuvežęs klebonui, — bernas 
pradėjo atvėsti.

Brazių namuose tuo pačiu metu Uršulė traukė per 
dantį savo vyrą, Joną Brazį, kai tas pasakė padarytus kle
bonui pažadus.

— Durną ir bažnyčioj muša, — ji šaukė. — Kunigas 
yra kunigas, bet ir jis nėra matęs velnio- Iš kur jis žino. 
kad čigonės velnias yra didžiausias rakalis? Klebonas yra 
smagus, linksmas žmogus, moka pajuokauti- Tu, Dievo 
avinėli, jo nesupratai ir prakišai penkiolika veršių ir užsi
traukei įūpestį penkiolika metų. Jei nešiotum barzdą. tai 
atsiduotum kaip senas ožys.

— 0 iš kur tu žinai, kad klebonas nėra matęs velnio? 
Jis vienas per dienas sėdi dideliame, labai aukštame kam
bary, kur lengva pamatyti angelą arba velnią. Ar nėra 
žmonių, kurie matė velnią, pasivertusį į juodą katiną arba 
gražų ponaitį? — gynėsi Brazys.

Dėl pažado jiedu pasibarė, sutiko, kad: kas pasaky
ta, turi būti padaryta. Bet ginčijos ir barėsi toliau dėl vel
nio. Kiek švelniau dėl bendro velnio, bet dėl to pažymėto, 
to čigonės velnio jiedu įkaito, pradėjo pravardžiuotis ir 
niekinti vienas kitą. Pagaliau Uršulė sušuko:

— Tylėk, nutilk tu. burbuli, dar pamatysi čigonės 
velnią savo klyne!__ _____ tftu - - -------

JacųueGae Kennedienė su vaikais vyksta į Argentiną 
atostogų. Ten ji praleido Velykas.

Teisės patarimai

Klausimas

J. Janonis

ŠILAS

Ko taip liūdnas, ko paniuręs, 
Paslaptingas šile?
Ko jūs, medžiai, be kepurės, 
Suodini, apsvilę?
Reto* pušy* sudejavo 
Ir niūriai suūžė:
—Žiaurios audros nugalavo 
Žaliąją giružę.
Bet prinokusie gurgučiai 
Žemėje nenyksta.
Netikėki šilo žūčiai:
Pušys naujos dygsta. /$

Julius Janonis gimė Beržiniuose, Biržų valse.. 1896 m. 
balandžio 5 d., mirė Petrapily 1917 m. balandžio 17 d.

KALKES, KALKĖS...

Jeigu pradėsite be saiko 
gerti svaiginamuosius gėri
mus. neabejotinai apsvaig- 
site-

Jeigu, turėdami gerą ape
titą ir nekreipdami dėmesio 
į valgio kaloringumą, pradė
site daug valgyti,—nutuksi
te- J

O jeigu pradėsite valgyti 
be saiko maisto dalykus, ku
riuose yra daug kalkių, ne
manykite, kad sukalkėsite. 
Kalkės nieko bendra neturi 
su žmogaus kūno arterijų 
sukalkėjimu. Priešingai, mes 
per mažai valgome kalkių, 
o be kalkių žmogus darosi 
liguistas.

Žmogaus kūnas nuolat 
reikalingas kalkių ir nuolat: 
iš savęs tas kalkes išstumia. 
Todėl mes turime susirūpinti 
jų papildymu per maistą.

Svarbiausi kalkių šalti- i 
niai — pienas ir varškė. Bet 
yra maisto dalykų, kuriuos' 
galime vadinti kalkių prie
šais. kurie sunaikina, neut-j 
ralizuoja kalkes. Tai kaka-: 
va, špinatas, rabarbaras.

Pavyzdžiui, 100 gramų 
špinatų pagrobia visas kal
kes iš 200 gramų pieno, jei
gu valgysite špinatą ir tuoj,1 
gersite pieną. Jeigu tarp tų 
dviejų dalykų valgymo bus 
ilgesnė pertrauka, tai pienas 
jau nebeatiduos savo kalkių- Į

Kalkės ypač reikalingos 
jaunystėje, augančiam žmo
gui, sportininkams.

Kalkės reikalingos ne tik 
kaulams ir dantims augti, 
bet ir visą gyvenimą. Kau
lai nuolat išmeta iš savęs 
kalkes ir krauna naujas.

Todėl jas reikia nuolat pa
pildyti.

Kalkių reikalinga savo 
darbui ir mūsų širdis, ir ner
vai. ir raumenys, ypač virš
kinimo organai, inkstai, 
liaukos. Jos reikalingos net 
kraujo sukrekėjimui-

Ne kiekvienas kalkes mū
sų kūnas gali sunaudoti. 
Kalkingas vanduo nepada
rys mūsų skeleto tvirtesniu, 
nepadės sulaužytam kaului 
greičiau sugyti, jis nepaten
kins mūsų nervų ir kt. reika
lavimų. Kalkės, kurios žmo
gui naudingos, turi būti tam 
tikro cheminio pavidalo, — 
pav. piene ir pan.

Kartu su citrinos bei fos
foro rūgštimi kalkės leng
viau kūno priimamos. Todėl 
dabar daromi specialūs pre
paratai. kuriuos galima imti, 
kai norima patenkinti mūsų 
kūno nuolatinį kalkių parei
kalavimą.

V. Čekauskienė

ŠEIMININKĖMS

Silkės su varške

2 svaru marinuotų silkių, 
4 uncijas varškės, 2 uncijas 
margarino. 1 šaukštelį krie- i 
nų ar pusė šaukštelio garsty-1 
čių.

Famošti marinuotas sil
kių puseles be kaulų, aptep
ti varškės mase, susukti, per
smeigti gvazdikėliu ir sudė
lioti giažiai ant pakepintų 
mažų juodos duonos kvad
ratėlių. Varškė3 masę pa
ruošti taip: ištrinti margari
ną, dėti vaiškę. krienus ar 
garstyčias.

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytoj? klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir r t 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsi i tiesiog šiuo 
adresu:

M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale.
Bosion. Mas*. 02x31.

Prašau man atsakyti per 
"Keleivį“ į šį klausimą:

Jau 30 metų, kai gyvenu 
su ta pačia moterim, bet mes 
nesame vedę. Aš jai pragy
venimui pinigų neduodu, aš 
tik moku už kambarį ir val
gį. Ji turi dviejų^šeimų na
mus, mudu gyvename apati
niame bute, o jos neištekėju
si duktė gyvena viršutinia
me bute. Dabar, jei ta mote
ris, su kuria aš gyvenu, mir
tų. tai ar jos duktė galėtų 
mane išvaryti iš namų? Aš 
esu labai daug darbo pridė
jęs prie namų taisymo. Jei 
ta duktė norėtų namus par
duoti motinos mirties atve
ju, tai ar aš galėčiau ką nors 
gauti už savo įdėtą darbą?

Namai yra užrašyti duk- 
teis vardu. Aš nieko neno
riu, tik norėčiau pabaigti sa
vo amžių tuose namuose.

Mudu jau seni žmonės* 
per 70 metų amžiaus- 
Senas "Keleivio“ skaitytojas 
Ohio

Silkių salotos su žirneliais 
ir obuoliais

Silkių, kenuotų žirnelių, 
prinokusių obuolių. Paruoš
tos silkės supjaustomos ruo
želiais. sumaišomos lygiomis 
dalimis su žirneliais ir nu
plautais, plonomis skiltelė
mis supjaustytais obuoliais. 
Užpilama majonezu ir grie
tine lygiomis dalimis.

KAIP PANAUDOTI 

MORKAS

Morkų sausainiai

Du su puse svaro morkų, 
pustrečios stiklinės kvietinių 
miltų, 2 stiklinės cukraus. 3 
kiaušiniai. 3 uncijos sviesto, 
1 šaukštelis sodos ir citrinos 
sunkos-

Morkas išverdame ir per
malame mėsai malti mašinė
le arba pertriname per siete
lį. Sviestą ištriname su cuk
rumi ir kiaušinio tryniais. 
Viską sudedame, suminko- 
me ir. nestorai iškočioję, for
melėmis darome sausainius. 
Kepame vidutinio karštumo 
orkaitėje.

Morkų saldainiai

Svaras morkų, svaras cuk
raus, pusė svaro medaus, 1 
obuolys, citrinos sunkos ar 
rūgšties, pusė šaukštelio tar- • 
kuoto imbiero ir truputis 
sviesto.

Sutarkuojame morkas ir, j 
sudėję cukrų bei medų, ver-i 
dame. Baigiant virti, sude-' 
dame tarkuotą obuolį, citri
nos sunką, sviestą ir imbie
rą.

Lentelę ištepame sviestu, 
masę išplojame maždaug 
ketvirtadalio colio storio 
sluogsniu ir pjaustome sal
dainius.

Atsakymas

Namu savininkas visuo
met gali iškraustyti nuomi
ninką. Kariais teismas, atsi
žvelgdamas i įvairias aplin
kybes. duoda nuomininkui 
ilgesni laiką kitam butui su
sirasti. Tačiau niekas negali 
savininką priversti laikyti 
savo namuose nepageidau
jamą nuomininką. Taigi 
duktė galėtų Tamstą iš
kraustyti iš savo namų. jeigu 
ji to norėtų.

Kas liečia Tamstos įdėtą 
darbą, — Tamsta už tą dar
bą greičiausiai nieko negau
tum. Teismas pasakytų, kad 
Tamsta taisei namus ne
laukdamas atlyginimo už sa
vo darbą (without expec- 
tation of remuneration). 
Kad gautum atlyginimą už 
savo darbą. Tamsta turėtum 
įrodyti, kad dirbai, laukda
mas atlvginimo ir kad namų 
savininkas turėjo progos ži
noti ir suprasti, kad Tamsta 
norėsi būti už tai alygina- 
mas. Tamstos sąlygose tai 
būtu sunkiai įrodoma.

Tamsta sakai, kad namai 
užrašyti dukters vardu. Iš to 
sprendžiu, kad jos motina 
sudarė testamentą, kuriuo' 
ji paliko savo dukteriai na
mus. Jei tain yra, patarčiau 
Tamstai pasikalbėti su da
bartine namu savininke. Jei 
ji sutiktu, ji frali savo testa
mente pakeirii ir palikti na
mus Tamstai iki gwo» eal- 
vos, o tik paskui dukteriai.

Faktas, kad Tamsta nesi jos 
teisėtas vyras, — šiuo at
žvilgiu nesudarytų skirtu
mo.

NELAIMĖ VIRTO LAIME

Jugoslavijoje buvo toks į- 
vykis. Trijų metų vaikas į- 
krito į piūdą. ir. kai ji ištrau
kė, nebebuvo matyti jokių 
gyvybės ženklų. Tada 3 jau
nuoliai sėdo į automobilį su 
tuo vaiku ir paleido mašiną 
tiek, kiek ji galėjo bėgti, no
rėdami kuo greičiau pasiekti 
medicinos punktą.

Kiek pavažiavę, jie susi
dūrė su kitu automibiliu, ir 
visi buvo išmesti toli nuo ke
lio. Išsigando žmonės, kurie 
pasitaikė ties nelaimės vie
ta, bet visi labai nustebo, 
kai pamatė, kad jaunuoliai 
tebuvo tik kiek apdaužyti, o 
vaikas pradėjo verkti: dide
lis sukrėtimas sugrąžino jam 
gyvybę.

MOTERYS IR SPORTAS

Senov.'s Olimpijos žaidy
nėse dalyvaudavo tik vyrai. 
Senovės Graikijoj grėsė mir
ties bausmė moteriai, ku
ri būtų išdrįsusi Įžengti į sta
dioną, rungtyniaujant jame 
atletams.

Bet. kaip pasakoja legen
da. atsirado moteris, kuri 
nepabūgo jokios bausmės. 
Tai įvyko 396 metais prieš 
mūsų erą 96-se žaidynėse.

Ta moteris — Kalipateri- 
ja iš Rodoso. Persirengusi 
vyriškais drabužiais, ji lydė
jo savo sūnų. kuris turėjo 
rungtyniauti. Sūnus laimėjo. 
Susijaudinusi motina puolė 
jį bučiuoti ir tuo išsidavė.

Tačiau bausmė nebuvo į- 
vykdvta- Moteris buvo ne 
tik naujo čempiono motina, 
bet ir buvusio prieš kuri lai
ką čempiono duktė-..

O šiandien moterys ir toj 
srity turi lygias teises su vy
rais.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA—didžiausia 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 sn puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraadas nuo $100.00 iki $10.000.00,

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

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

ŠIA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metus.

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

Gausite spausdintas infonnacijas, jeigu e
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001

i :

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

t
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Vietinės žinios ■:

D- Mongirdaitės pasisekimas! Modernaus spektaklio 
Chicagoje belaukiant

Bostoniškiams gerai pa- Praeitą rudenį Bostone PARENGIMŲ KALENDORIUS

Bostono

**************************************#*♦♦/•**♦••/♦##♦#♦♦##<#•♦♦#♦♦#«

žįstama Daiva Mongirdaitė- naujai įsikūrė Beatričė Klei- 
Richardsonienė balandžio 2 *aitė-Kerbelienė su šeima, 
dieną Chicagoje ”Travia- Tai pajėgi, reto judrumo

Balandžio 30 d. 7:30 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ •

Yra susidariusios dvi grupės, kurios keliaus į Lietuvą 
birželio 8 d. ir liepos 18 d.

Jei kas norėtų prisijungti prie šių grupių, turėtų re-
Masonų loža pagerbė 

adv. A- O. Shallną

Lietuvos garbės konsulas 
adv. Anthony O. Shallna yra 
senas masonų organizacijos 
naiys ir savo veikla čia daug 
nusipelnęs. Jis yra vienas iš 
tų. kurio pavardę ir biogra
fiją galima rasti žymiųjų A- 
merikos žmonių registre 
Who’s Who in America ir 
Who’s Who in Commerce 
and Industry.

Balandžio 4 d. Didžioji 
masonų loža (Mass. Grand 
Lodge) , įsteigta 1733 m., 
adv. A. O. ShaUnai, išbuvu
siam ir veikusiam masonuos 
50 metų. tai sukakčiai atžy
mėti įteikė medalį ir ati
tinkamą segtuką.

Tokių 50 metų išbuvusių 
veiklių ir nusipelniusių na
rių ši kartą tebuvo tik trys.

Advokatas A. O. Shallna, 
nors ir vyresnio amžiaus su
laukęs, vis dar yra sportiškai 
judrus, darbštus ir energin
gas ir amerikiečių visuome
nėje žymus ir gerbiamas as
muo. Toks būdamas, jis ir 
Lietuvos reikalui yra daug 
pasitarnavęs ir jos laisvės 
kovai nusipelnęs.

Mes linkime gerbiamam 
konsului dar daug šviesių ir 
sėkmingos veiklos metų-

Piketavo kardinolą

Pi iešvelykinę nuotaiką 
kardinolui Cushingui su
drumstė jo kunigų seminari-} 
jos auklėtiniai- Už reikalavi
mą daugiau laisvės 8 semi

narijos klierikai pašalinti-
Praeitą savaitę įvairių mo

kyklų studentai ir kt., užtar
dami pašalintuosius klieri
kus. demonstravo prie kar
dinolo gyvenamųjų namų. 
122 klierikai kelias dienas 
pasninkavo, tuo pareikšda- 
mi savo pritarimą pašalin
tiesiems. (Viso labo semi
narijoje yra 372 klierikai).

INŽINIERIŲ AUKOS

Bostono inžinieriai, susi
telkę į Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų S-

tos“ operos spektaklyje vai- kultūrinė pajėga. Scenos me-; Pil. Dr-jos III aukšto salėje ...... . . ...... . .dino svarbiausiąjį Violetos no Beatričė K. K. mokėsi Bostono modernaus teatro J“*?0 15 “ a"k,‘“ lekt“ve ,r ''■-buc.uo^ yr, uz«ky- 
vaidmenį. Kadangi prieš tai Kauno Valstybinio Teatro trupė. Beatričės Kerbelienės *“ nko‘as Gyven.nt.ej. Kanadoje taip pat

tą vaidmenį atliko Lilija šu- studijoje, Accademia Dell’ vadovaujama.
kytė, dabar Metropolitan o- Arte Dramatico Italijoje, vė- Wilderio 3 v. 
pero? solistė, ir turėjo didelį; liau pas garsųjį režisierių' žas miestelis“, 
pasisekimą, todėl Daivai pa-1 Stanislavskio mokinį ir j • ,
sirodyti buvo dar sunkiau, y- j draugą Pietro Sarov ir
pač, kad dėl rengėjų ribotų Brown’o universitete. Provi-
lėšų negalėjo būti ir genera- dence, R.I., kame įgijo baka-' go. Bostono Lietuvių Pil?Dr 
linės repeticijos. Spektaklis lauro ir magistro mokslinius1 j05 salėje Janinos Liustikai- 

I įvyko, ir štai ką apie Daivą ’ laipsnius. Pasirinktoji tezė: ir Benedikto Povilavi-
! rašo Chicagos laikraščiai. Pirandellc* įtaka Amerikos čiaus konceitas Rengia 

Naujienos šitaip atsiliepia į dramai* . Putnamo Jaunimo stovyklos
apie Daivą-Violetą: { Per visą nueitą gyvenimo: statybai remti Komitetas-

“Violeta — Daiva Mon-; kelią Beatričė nebuvo nu-

vaidina T. 
dramą ”Ma-

gali su šia grupe keliauti* Ekskursijos reikalu kreiptis į —

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127. Tel. AN 8-8764.

Gegužės 8 d. 4 vai. popiet saaagggtgr •->zy"/e>'.zę-'

girdaitė, koloratūrinis sop-1 traukusi įyšio su teatru: Al
gos skyrių, kasmet skiria di- ranas, arijose ir duetuose ža-; gentinoj turėjo suorganiza- 
delę auką ir Lietuvos laisvi- i vi savo maloniu, švelniu bai-1 vusi vaidintojų trupę, Ame- 
nimo reikalams. Ir šiemet jieĮ su. Balsas spalvingas, gra- rikoj dirbo su amerikiečių

I 4

paskyrė Amerikos Lietuvių 
Taiybai $530. kuriuos sudė
jo šie skyriaus nariai:

J. Mikalauskas $100.
Br. Galinis $35.
Po $25: R. Veitas. B. Ma

kaitis, A. Skudžinskas. č.
Mickūnas. K. Devenis ir J.
Rasys*

Po $20: E. Cibas, J. Dab- 
rila, A. Lapšys ir V. Kubi
lius.

Po $15: E- Manomaitis,! Ji greitai sumezgė ryšį 
V. Izbickas, K. Barūnas, J. į žiūrovu, priversdama 
Čereška. B. Veitas., K. Ne ‘ *’**

ziai valdomas, su švelniu studentais ir moksleiviais, 
perėjimu niuansais kiaušy-* Putname su seselių bendra- 
toją pagauna, užburia, ir bučio auklėtinėmis ir vasa- 
ir.alona jo klausytis ir juo ros stovyklautojomis, Ken- 
gėrėtis. Jos vaidyba laisva, nebunkporte su šv- Antano 
tvirta, išgyvenimai įtikinan-: lietuviu berniukų gimnazi

Gegužės 22 d, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos III 
aukšto salėje Mišraus choro 
konceitas-banketas.

Bušelio 5 d. Sandaros 7
____ t kuopos gegužinė Bernice

tys ir iš jos vidinio pasaulio - jos mokiniais. Bostone suor- Clair Farm sodyboje No. 
išplaukią. kas Violetą šiame! ganizavo modernaus teatro Easton, Mass.
spektaklyje darė žavią ir la- trupę, kurios sąstatas su ma- • * *

žom išimtim vien iš jaunimo.
Pirmajam pastatymui B. Liepos 31 d. Bernice Clai- 

K. K. pasirinko Thorton re sodyboje, N. Easton, 
Wilder dramą ’ Mažas Mass. Lietuviu Darbininkų 
Miestelis“, ši drama 1938 - - - *

bai mielą, nors ji žymiai sky
rėsi, tiek vaidyba, tiek dai
navimu. nuo Lili jos Šukytės.

su 
ji

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, I^aSalie—Montreal, Canada.

J ieškojimui

Ieškau savo giminaičio Vlado 
Jakubausko. kuris Kalifornijoj 
turi graikiškų riešutų (walnut) 
ūki. Lūšiu dėkingas, jei atsi 
lieps jis pats arba apie ji ką ži
nantieji šiuo adresu:

John Skinderis,
P.O. Box 305.
Clinton. Ind.

Teisingas ir ramus pensinin
kas nori ramios pensininkės.

Atsiliepkite: J. Banis. 1301 
N. 7th S t., Clinton. Ind.

norias ir A. Treinys.
Po $10: K. Budreika, L. 

Radžiūnas, K. Klabis. J. 
Krisčiukaitis, J- Kuncaitis ir 
J. Dačys.

Be to, jie aukojo dar ir 
šiems reikalams:

Vlikui: J. Vasys $25, J. 
Gimbutas $20, A. Girnius 
$20, J- Vaičjurgis $15 ir A. 
Kriščiūnas $10.

Vasario 16 gimnazijai: E. 
Manomaitis $10 ir V. Eiki- 
nas $5.

Pranciškonų gimnazijai: 
J. Stašaitis $25 ir Z. Gavelis 
$10.

drauge gyventi iki pat pa- metais laimėjo Pulitzer pre- 
skutinio arijos akordo. į miją ir plačiai su pasiseki- 

”Daiva Mongirdaitė de-, mu vaidinta Amerikos ir 
biuto egzaminus išlaikė pasi- Europos scenose. Veikalą 
gėrėtinai gražiai, ir su lietuvių kalbon išvertė pati 
džiaugsmu galime ją Įrikiuo- režisie,ė g Kerbelienė. gi 
ti į gerųjų talentų gretas.“ j dramos premjera įvyks šiais 

Draugas rašo: i metais balandžio men. 30 d..
"Daiva Mongirdaitė suku- 7 vaj 30 mjn. vak., Lietuvių 

rė labai šiltą ir simpatingą. piliečių Draugijos salėje 
v ib’.etą, ir ypac atsiskleidė. pietų Bostone.
jos vaidybiniai gabumai“. . Nors “Mažas Miestelis“ ir 

Malonu, kad mūsų padan- ngra paskutinis modernaus 
1 gės lakštingala sužavėjo ir teatre žodis ir daug kuo ski- 
chicagiečius. riasi nuo taip vadinamo “ab

surdinio“ teatro tiek veikalo

Dr-jos 21 kuopos gegužinė.

Rugpiūčio 14 d. Romuvos 
parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

PIGIOS. ĮDOMIOS 

i KNYGOS

DO VANOS

už naujus skaitytojus

N1 EK A D N EN L STOKITE 
VILTIES!

KAS NORS IR KIR NORS J VMS 
A IS DAR GALI FADĖTI. 

Jeieu Jūs nesijaučiate serai.
Negaluojate ir turite skausmus. 
SKAMBINKITE AR RAŠYKITE. 
KAD PASKIRTŲ PASIMATYMĄ. 
Area Code 301 — Tel.: SJ2-0773 
DR. J. M I L L E R. D.C. Ph. C. 

PRAKTIKUOJA 44 METAI.
79# BROAD STREET 

(KAMPAS MARKET ST.) 
NEM ARK. N. J. #71#1

ČIA REGIMA 
ILIUSTRACIJA 

YRA SKIRTA 

ŽMOGAUS KŪNO 
ORGANAMS IR 

TVARKAI 
PAVAIZDUOTI.

IR TAI PADĖS 
JUMS GERIAU 
SAVE PAŽINTI.

PINIGAI ! U.S.S.R.

Jas esate saugas 
tik sa firma kuri 

turi leidimą
TIKTAI GRAMERCY duoda 
jums tuos visus patarnavimus 
ir garantijas.
PILNA GARANTIJA: Visi 
persiuntimai yra pilnai garan- 
►coti ir apdrausti.
TURI Bankų ir Apdraudos 
Departamento LEIDIMĄ. 
APDRAUSTA: $20,000.00 
TIESIOGINIS Užsienio Pre
kybos Banko Maskvoj AGEN 
TAS.
GREIČIAUSIAS pristatymas 
Išmokama maždaug per 14 
dienų. IŠMOKAMA PILNAI. 
Be jokių atskaitymų. GRA. 
MERCY visada duoda jums 
oficialų U.S.S.R. kvitą, pasi
rašytą gavėjo.

Kursas 9 rubliai už $10.00 
Iki $30 — $2.75.
Virš $30 — 10'/r 

GRAMERCY SHIPPING, Ine. 
7*4 Broad St.. N«wark. NJ.
Rašykite angliškai ar rusiškai 
prašydami pilnų maisto, audi
niu ir dovanu katalogų.

GRAMERCY
118 E. 28th Street 

New York. N.Y. lOOlfi 
ĮSTEIGTA 1945

konstrukcija, tiek ir sceni- 
nėm priemonėm, tačiau jis 
lygiai ir panašiai skiriasi 
nuo mums įprastų matyti 
klasikinių veikalų.

Derliaus vainikas, J. Mi
kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylė* meilė, P- Orin-
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš'

' nepriklausomybės kovų, 376

Svarbus laimėjimas

So. Bostono Lietuvių Pil.
Draugijos antroji šachmatų 
komanda, kurios sudėty žai
džia keturi jaunuoliai —Al
girdas Leonavičius, Ramu- v,Anties drama sutiks lietu- Gyvuliu ūkis, George Or- U* GSauliusKGMu eana: vVškoji publika, pratusi gėrė- "ei bol^vikinės santvarkos 

! koveį terpkTn> H. Kačinsko, A-ir A |-tyra 71 psl.. karna « 00. 
R var 1 Gustaičių bei kitų rezisienų Per giedrą ! audrą, Myko-

žvbose Praeitą penktadie- pastatymais veikalų, kuriuos Io Vaitkaus 1909-1918 m 
ilivnin labai vyresnieji dar gyvai atsime- atsiminimų IV tomas. 2(2

Ttaška iveikusi B na iš Kauno ir Vilniaus vals- psl., kaina kietais viršeliais vertingą tašką. įveikei B ? b.75, minkJtais _ $2.50.
Svkiu^ rTaškuj pelnė’ i ”Mažo Miestelio“ roman-! Inicialai po tiltu, A. Tūlio 
santykių 3-2 TasK“į^™ Bnė drama tempą pirmuoju novelės, 156 psl., kaina kie- 

' platesnės apimties egzaminu Į tais viršeliais $2.50. minkš-

T, * . . j - f psl., kaina $3.00. Įdomu kaip modernios 1 .. ... r

)!H,UW!l!l!HI|Win

KIEKVIENAM MCSŲ BIČIULIUI. SURADUSIAM BENT 
VIENĄ NAUJĄ METINĮ “KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA “TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKRS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ IŠ 5IŲ KNYGŲ, KURIŲ

! PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$€.00:

ST. KAIRIO “LIETUVA BUDO“ ir “TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO “DIENOJANT“ ir '^PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSUPRINTI “KELEIVĮ*4. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

Jonas Starinskas. 
ir Saulius Gimiaišis laimėjimas'sustiprino »«n»i režisierei prieš; tais _ S1.90.
Lietuvių B komandos padėtį konservatyvaus skonio ir pa
lydos lentelėje, kuri dabar tirties lietuvi žiūrovą. Taip
atrado šitaip: Boylston B.; Pa‘?r zlurovas
Lithuanian B. Harvard B.; mederniam jaunimo zodz.u , 
Prieš akis dar dvejos rung-11° akcini ir skomui, bei nau-
tynės su stipriais varžovais: W soonos priemonių m efo 

,T ------ tų veikimui. Nepamirština,

GREITA PAGALBA
Nenesimink, gausi pagalbą. 
Vaistai, kurie buvo ilgai tan

am i, nuo reumatizmo, rankų, 
>jų nutirpimo ir skaudėjimo 
u yra.
Tuojau siųsk šį skelbimą ir 

ivo vardą sn antrašu, ir mes 
siusime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Box 9112 
Neįtark 4, N«w Jeraey

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Širdies priepuoliai, jeigu 
apsaugos priemonės nebus 
panaudotos tuojau pat. iš
tiks kas penktą vyrą atei
nančių penkerių metų laiko
tarpyje. Perskaitęs knygą 
“ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, 
tu sužinosi, kad šiai ligai ga
li pasipriešinti ir jos išveng
ti.

Knygos kaina 3 dol. 75 ct.
Knvga gaunama ir Kelei

vio administracijoje.

Tufts ir Boston University.
Lietuvių I. kaip skelbėme, 

užbaigė savo varžybas gar
bingai. atsistojusi Urp pa
čių stipriausių Bostono ko
mandų trečioj vietoj. Dabar 
matome, kad Lietuvių ant
roji komanda turi vilčių už
baigti varžybas dar geriau, 
negu Lietuvių pirmoji. Lin
kime sėkmės!

So. Boston Tribūne ba
landžio 7 d. suminėjo Lietu, 
viu šachmatininkų laimėji
mus lygos varžybose.

kad šis visų kaitų pabendra
vimas dramoje vyks Jauni
mo Metų ženkle.

- , / Z«-

Baigėsi laikraščių,streikas

Praeitą penktadienį bai
gėsi 5 laikraščių streikas, 
kuris tęsėsi 33 dienas. Tai 
buvo ilgiausias tos rūšies 
streikas, nes 1957 m. strei
kas tęsėsi 21 d., o 1959 m.— 
8 dienas.

Streikavo tik 2 unijos, o 
kitos 5 palaikydamos taipgi 

• nedirbo. Streikavusieji lai-

A0MINISTRAC1JOS
PRAŠYMAS

“Keleivio“ udminiatraci- 

ja prašo gerb. skaitytojus, 

kurie keičia adresą, prane 

šant naująjį adresą neuž 

miršti OMrAŽvti tr senaii-

PALENGVlNKlTE MŪSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku* 

primini-

NAUJAUSIA KNYGA mėjo savaitinio priedo per 
. 3 metus $16.30. To priedo

Tai Jurgio Gliaudos ro- ^alis $4.10 bu? mokama nuo 
manas “Delfino ženkle“, ga-, 1965 m sausio 1 d. ir dar 
vęs Draugo premiją, 234 psl. $4.20 nuo 1966 m. sausio L riems reikėt siųsti 
kaina $2.50* Gaunamas Ke- dienos. , mus.
leivio administracijoje. Rinkėjai iki streiko uždir

bo $140. o ekspeditoriai — 
$126 per savaitę.

Keleivio adm-ja

žodynai dovanoti?

Anglų-iietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo-

30,000 žodžių, 583 puslapiai, ie galite gauti šias tinkamas 
k.ina ....................... $6.00. knygas:

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai 
dvnas. Viliaus Peteraičio, D 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartines lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 p«L 
kaina ......................  $12.00

“Lithuania land of be- 
,M paraše L. Valiukas, 

kaina $4.75.
Vytautas the Great Grand 

Duke of Lithuania, dr. J. B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES* parašė Jt 
Daužvardienė. kaina $2.

Paragink savo pažįstamas 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

SKAITYK STASIO Mft- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje/* DAUG PA
VEIKSLŲ). KAINA MINK
ŠTAIS VIRŠAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.0ft



Puslapio aštuntos
■ ...................fl ■ ■ ■■ ■ ' - ... .11 ■_ !
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KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 15,1966 m. balandžio 13

Vietines žinios
Atvyko ii Lietuvos į Visiem bus daug džiaugsmo

Balandžio 1 d. iš Kauno Lietuvių Moterų Klubų 
atvažiavo Ona Steponavičie-' Federacijos skyrius balan- 
nė ir dabar gyvena pas savo džio 17 d. Tautinės S-gos 
dukterj Stefaniją Subaitie- namuose rengia margučių ri- 
nę (Subatkevičienę) So-; tinėjimo popietę. Pradžia 2
Bostone. j val- P-P-

Vaikai prašomi atsinešti 
. . , i • savo margučius. Be to, ir tie

V. Sirutaviyiau* sukaktu vaikai, kurie moka gražiai 
Inž. Vladas Sirutavičius pasakyti eilėraščius ar pa-

balandžio 5 d. baigė 89 me. dainuoti, turės progos paši
lus. Ta proga linkime jam, lodyti. • New Yorko vyry oktetas su savo vadovu muziku
dar ilgų laimingų metų. Bus tradicinis \ elykų sta-

Nors ir daug kryželių ant las. 
savo pečių jau užsidėjęs, Velykų bobutė atneš vai- 
inž. V. Sirutavičius dar vis kams dovanų.
tebesisieloja mūsų visais o- žodžiu, bus Įdomu ne tik 
piaisiais reikalais, vis dar vaikams, bet ir suaugusiems, 
daugiau kalba apie ateiti, o todėl visi kviečiami daly-

Aleksandru Mrozinsku dainuos balandžio 17 d.
šv. Petro lietuvių parapijos choro koncerte.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

U BOSTONO 1 LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

- Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vai. vak* 

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

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth St,

Atlieka visas pataisymo, remon
to ir proiektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telef. AN 8-3480

Meooeaoooeoe,

Televiziją ! 
ir radiją

Tatso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

^oooocooooeceooooeooooee<

Sekmadienį bus nepaprastas rus Alekso Mrozinsko vado- Veiks baras ir bufetas, o 
koncertas vau jamas New Yorko Vyrų po koncerto bus šokiai, gro-

ne praeiti, kaip daro daugu
ma, tokio amžiaus sulaukę.

Sveikino iž Floridos

Julija ir Juozas Vinciūnai

Oktetas ir pats parapijos jant geram orkestrui 
Šv. Petro Lietuvių Paia- choras, \ado\ aujamas kom- Parengimo pelnas skiria- 

pijos choras rengia nuotai- pozitouaus Jeionimo Ka- mas kelionei Į šiais
kingą koncertą ir šokius ba- činsko. metais rengiamą III-ją Lie-

. . landžio 17 d. 4 vai. po pietų Koncertas vyks publikai tuvįu Dainų Šventę Chica-
Dorchesteno Lietuvių Mo. §o. Bostono Lietuvių Piliečių sėdint prie stalų, ir kiekvie-

vauti-
Valdyba

Moterų susirinkimas

goję.
terų Klubo susirinkimas bus Dr-jos III aukšto salėje * nas atsilankęs turės progos

—j-- - • praleisti vakarą savo bičių- Stalams užsisakyti grupė-• .. j___  x_  _ _______ TTatsiuntė sveikinimų iš St. Pe- š| ketvirtadieni, balandžio 
tersburgo. Jie | Belmontą. 14 d. 7 :30 vai. vak. So. Bos- 
Mass-, žada gr|žti balandžio tono Lietuvių Pil. Dr-jos pa- 
pabaigoje. talpose. Po susirinkimo —

arbatėlė. Visos narės su savo

Programą atliks populia- lių ir pažįstamų tarpe.

Pamaldos evangelikams
Balandžio 17 d. 2:30 vai J Latvio paroda

p.p. First Lutheran Church, Balandžio 9 d. Latvių na- 
299 Berkeley St. Boston. Į- muose (64 Sigoumey St.. Ja- 
vyks Bostone ir jo apylinkė- maica Plain) atidaryta gra. 
je gyvenantiems lietuviams fiko Z. Vidbergo kūrinių pa- 
evangelikams pamaldos, ku- rodą. Ji tęsis iki balandžio 
rias laikys kun. P. Dagys iš 15 d-, atidaryta nuo 3 iki 9 
New Yorko. i vai. vak-

SANDAROS MOTERŲ KLUBO 
«ĄWĮVZr’T'AC»D A n ILL I AD

NAŠLIŲ KARALIENEI KOTRYNAI MIKĖNIENEI 
PAGERBTI

Sandaros salėje balandžio 17 d- Pradžia 5 vai- vak. 
Garbės svečiai bus karalius Jonas Jonaitis ir karalienės 
palydovės.

Po vakarienės bus šokiai.

Trans-Atlantic Travel Service
svečiais pi ašomos^daĮyvauti. j£e|jonjų biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo 

bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus Į visus pasaulio kraštus ir 

| Lietuvą.
Kartu yra

DIDŽIAUSIA SIbMIMV PERSIUNTIMO JSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. 
PODAROGIFTS SKYRIUS

390 West BROADWAY, So. Boston, Mass. 02127.
T-J AM fl,C*7g^* mv u-vi r \rr

mis skambinkite H. Čepui, 
AN 8-6030, gi po 7 vai. vak- 
AN 8-9268.

Įdomus kortų vakaras

SLA 328 kuopa balandžio 
23 d. 7 vai- vak. Sandaros 
salėje rengia |domų kortų 
vakarą — Whist and Blitz 
Party. Bus ir ”Booby prize“. 
Vertingų dovanų visiems.

Atvykite, visiems bus 
daug naujų įspūdžių prie šil
tos arbatėlės.

J. Tumavičienė

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga W ore estery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

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

Vedėja B. Sviklienė

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston, Maas

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. ::

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MOŠŲ ĮSTAIGOJE.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams— Podarogifts, ju£iū Vasario 16-sios proga 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems -4raŠe pialeistos J. ir 
radijo ir TV’ aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge-

Praleistos pavardė*

Pastebėta, kad praeitame 
numery paskelbtame auko-

Kviečiame visus atsilankyti. Nė vienas nebus apviltas. |įui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius Į kurortus -
Sandarietės tikrai maloniai visus priims ir sočiai pavaišins.
«ee*eeeeeeee*eeeeeeee*eeeeeeee*eeeeee**e*e*eeeee***e****«e********e***

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broadvvay, So. Boston. 

Telefonas: 268-6030 ;•
*e*#ee*eeee*eeeeeeeeeeeeee*eeee«e«*eee*eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščiu 
katalogu. PERSIUNČIAME PINIGUS

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MUSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA i; 
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., 
ketvirtadieniais nue 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

Matjoškų ir O. ir A- Nevierų 
pavardės. Jie aukojo po 10 
dolerių.

,##«eew###ee*e*****e*****e******^

Ketvirtis & Co.
—J KIV ELeRSU^ 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžiu* 

žiedus, papuoSalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tei AN 8-4649

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvo* {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas

Pilno* šildymo sistemos
RADIATORIA? — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti

Patvirtinta agentūra
Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE
FORD TRVCKS

VISOKS R EM ONT AS —D A LY S 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS
KAROSER1JOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talko* perkant naują ar vartotą masiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
VVEST ROXBURY

Apsidrausk
« NUO LIGŲ IR NFS Alum
»Draudžiame nuo polio, viso-» 
į kių kitokių ligų ir nuo nelai- J 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
{Visais insurance reikalais I 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jsrtire of thePeaee—Constable 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Tet AN 8-1761 ir AN 8-2488

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje, e 

£ Lipdau popierius ir taisau^ 
► viską, ką pataisyti reikia. J 

Naudoju tik geriausią « 
medžiagą. «

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

1

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j 

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 8—8 
Eekmaaieniais ir šventadieniaia 

pagal sositarim*
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Maaa.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir ChirargasX RAY
taipgi pritaiko akinius 

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 6 pp. 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ckis:
287 Coneord Rd„ Billeriea,

TEL. MO 2-2948

reeeeeeeeeeeeeee*******************

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinų.

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

882 a W. Broadvvay, tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefone AN 8-6020

Noo 9 vat ryto Iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BR0ADWAY
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0940

Flood Sąuare. 
Hardivare Co.
Saviaiakas K. J. ALEKNA
*28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Datai 
Popieros Sienoms

Stiklas Lan 
Visokie reikmenys

Reikmenys plamberiams 
Visokie

»




