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Kinija ir S. Vietnamas atmetė' 
ir D Thanto pasiūlymą

Naujas Jungtinių Tautų gen. sekretoriaus taikos 
pasiūlymas. JAV jam pritarė, Kinija ir Šiaurės Vietna

mas atmetė.

Jungtinių Tautų generali-} Lietuvoje mirė 
nis sekretorius U Thant pa-: 
siūlė naują sumanymą ka- JuOZOS Banaitis
rui baigti

1. Sustabdyti visus karo 
veiksmus.

2 Parengtiniai JAV ir Š. 
Vietnamo atstovų pasitari
mai, dalyvaujant Britanijos 
ir Sovietų Sąjungos (pirmi
ninkavusiu 1954 m. Genevos£
konferencijoje) ar Kanados, 
Lenkijos ir Indijos ( yra

Kovo 27 d. Vilniuje stai
ga mirė kultūros ministras 
Juozas Banaitis. 59 m. amž. 
Mirties liudijimas pasirašy
tas net 7 Įžymių gydytojų, 
kad niekas neabejotų, kad 
mirė dėl staigaus širdies vai
nikinių kraujagyslių nepa
kankamumo, o ne dėl ko-

Minia, susirinkusi Vatikane išklausyti popiežiaus enciklikos 
dymo kontrolę, bet popiežius vis dar nenori tuo klausimu 
dirbtinėmis priemonėmis nėštumui išvengti.........

Plakatuose reikalaujama leisti gim- 
aiskiai pasisakyti ir leisti naudotis

Vykdoma tai, ką
Leninas pranašavo

Pirkliai laukia naujo prekybos įstatymo, kuris pa
lengvintų prekybų su komunistiniais kraštais. Lenino 
pranašavimas.

JAV vyriausybė šiuo me- JJmaršalas 
tu stato tiltus j rytus. Jau 
pasirašyta konsularinė su- ' M alino v skis 
tartis, paruoštas naujas Įsta
tymo prekybos su Sovietų S- Maskvoje mirė Sovietų S-
ga ir kitais komunistiniais} &os krašto apsaugos minist- 
kraštais projektas, kuris' 1-as maršalas Rodionas Mali- 

novskis. 5 kartus apdovano
tas Lenino ordinu. Ministro 
pareigose jis išbuvo 10 me
tų..

tarptautinės kontrolės komi-j kitos ten pasitaikančios
sijos nariai) atstovams. , l)’!ezast.iej' '

3. Sušaukti Genevos kon- i Velionis buvo baigęs kau-
ferenciją, dalyvaujant P. I n° konservatonją, nepn- 
Vietnamo ir Vietkongo: Rausomoje Lietu\ oje moky- 
(partizanu) atstovams. (tojamo. pei pirmąjį bolse- 

JAV tam pasiūlymui pri- buvo radijofor.ų yn-
tarė. Kinija tą pasiūlymą slnlga> n kt. komunistų 
pavadino pokštu, kuri "pa- priklausęs
gamino JAV“. Jeigu JAV nu0 1933
tam pasiūlymui pritarė, tai 
reiškia, kad pasiūlymas yra
geras Amerikos imperialis-».l ICfl/ Vietnamas 
tams, sako Kinijos komu- . . , ...
nistai. turi konstituciją

Panašiai sukritikavo tą p Vietnamas jau turi sa- 
pasiūlymą ir Šiaurės \ ietna-j vo konstituciją. Pagal ją, rū
mas. Jis sako. kad ne Jung-, (jenj bus renkamas prezi- 
tinių Tautų reikalas čia kis- , dentas. o praeitą sekmadie-
*1S- . Į ni jau buvo renkami vietos

Tas rodo, kad \ ietna-mo; savivaldybių tarvbu nariai, 
komunistai nenori taikos ir| viso labo P. Vietname yra 
vis dai tikisi laimėti, pade-j 2.552 valsčiai, iš ju rinkimus 
darni visokio plauko „taikos; tebus galima vykdyti 1,262, 
šalininkų“, kurie JAV ren- nes kjtur šeimininkauja par- 
gia demonstracijas prieš vy-i tizadai. Praeitą sekmadieni 
riausyoę ir ją kaltina, kad; jau 39,, valsčių rinkimai Į- 

vyko. o kitur bus vykdomi 
sekmadieniais iki balandžio 
galo. Gegužės 14 d prasidės 
valsčių viršaičių rinkimai.

Komunistai stengiasi rin
kimus trukdvti, Jie 4 kandi- 

Kovo 23 d. Eustino mies-į datus jau nužudė, o 9 pagro- 
te mirė 90 m. amž C. K. bė.
Braze, buvęs uolus lietuvių! 
spaudos rėmėjas. Velionis ir
Keleiviui yra daug rašęs. Sunkvežimių Vežikai 
kai dar galėjo matyti ir lai- c
kyti rankose plunksną.

nenori baigti karo.

Floridoje mirė 
C. K. Braze

Popiežius smerkia
kapitalizmą

Popiežius Paulius VI pa
skelbė encikliką „Populo- 
rum progresio“, kurioje kal
ba apie ekonominius ir soci
alinius reikalus. Jis pasmer
kia nevaržomą kapitalizmą, 
atmeta privatinės nuosavy-į 
bės neliečiamybę, nekontro
liuojamą liberalizmą, kuris! 
skelbia laisva lenktyniavimą į 
ūkyje ir rinkoje. Jis atmeta 
ir nacionalizmą bei rasizmą, 
kurie siekia ribotis vienos 
tautos ar rasės gerove.

Jis skelbia solidarumo pa
reigą. Pažengusios tautos tu
ri padėti atsilikusioms, tur
tingų kraštų perteklius turi 
būti skiltas neturtingiems 
kraštams, bet ta parama ne
turi versti tautas naujom ko
lonijom, neturi kištis Į jų po
litinę bei socialinę tvarką, 
nes kiekviena tauta turi būti 
pati savo likimo kūrėja.

Šita enciklika laikoma 
pačia svarbiausia po 1963 
m. išleistos ”Pacem in Ter- 
ris“.

Dešinėje Puerto Rito gubernatorius Roberto Sanchez 
Vileila. kairėje jo žmona (onchita Depena. su kuria 
gubernatorius kartu nebegyvena. Jis norėtų teisėtai 
persiskirti, nes suka ratą aplink savo buvusią tarnau
toją Jeannette Ramos Buonomo (vidury), bet žmona 
sako. kad nemananti skirtis.

Oro duobė 8,000 pėdu Unijos gengsteriai
gylio bendradarbiauja

Dažnai kalbama apie "o- Teisingumo ministerijos 
ro duobes", kurių iš tikiųjų kovai su profesiniais nusi- 
nėra. Štai šiomis dienomis kaitimais skyriaus viršinin- 
laikraščiai skelbė, kad virš kas Peterson tvirtina, kad 
Wyomingo lėktuvas nukrito tarp sunkvežimių vežėjų ir 
Į 8.000 pėdų „oro duobę“ ii- vakarų pakraščio uosto kro- 
žuvo vienas keleivis, kuris, vėjų unijų vadų iš vienos 
nepaklausė Įsakymo prisi-' pusės ir garsiosios gengste 
rišti diržu. Kiti keleiviai te- rių organizacijos Cosa Nost- 
buvo lengvai sutrenkti. ra iš antros pusės vra arti-

duotų teisę bankui teikti di- 
desnias paskolas, net iki 
13.5 bilionų dolerių (dabar 
gali skolinti ar garantuoti 
iki 9 bil. dol.) Jei kongresas 
tą projektą priims, tai 50% 
visų banko lėšų bus naudo
jama prekybai su komunis
tinėmis valstybėmis plėsti.

JAV prekybos rūmai pa
žadėjo savo paramą preky
bos Įstatymui, nes pirkliai ti
kisi iš tos prekybos pelno.

Įdomu čia prisiminti, ką 
rašė Leninas, ką tik komu
nistams užvaldžius Rusiją, 

Jis Vakarų Europos ir A- 
merikos valdančią klasų pa
vadino kurčiais-nebyliais. 
Jie. rašė I^ninas, užmerks 
savo akis ir duos mums kre
ditų, kurie papildys komu
nistų organizacijų iždus jų 
pačių kraštuose. Jie patys 
padidins ir pagerins mūsų 
ginklavimosi pramonę, pri- 
veždami visokių prekių, ku
rios mums bus reikalingos 
sėkmingiems ateities puoli
mams prieš mūsų tiekėjus.

Atrodo, kad dabar Vaka
rai lyg tyčia ir stengiasi, kad 
tos Lenino pranašystės išsi
pildytų...

Šen. Edward Brooke (resp. iš 
Mass.) buvo nuvykęs į Vietna
mą ir grįžo pakeitęs savo nuo
monę: pirma jis nerėmė prezi
dento politikos Vietname, o da
bar remia.

už streiką
Velionis paliko liūdinčia1 ~ . ... , . .. . _

žmona, 2 dukteris ir 5 sū? B^ndzio 1 d pasibaigė 
nūs. Jiems reiškiame užuo- sunkvežimių vezejų sutartis 
jauta ■ Derybos seniai vedamos, bet
____L___________________ ' nesusitariama. Praeitą sa-

! vaitgali unijų skyriuose bu- 
: vo balsavimai. Kiek iki šiol 
; yra žinių, dauguma pasisakė 
už streiką. Taigi, gali būti, 
kad sunkvežimių vainoto
jai sustreikuos.

JAV .generalinis prokuroras' 
Ramsey Clark ragina kongresą’ 
išleisti įstatymą, kuris suvaržy
tų ginklų pardavimą.

Išgelbėjo iš tundros 
po 59 dienų

Praeitą šeštadieni tolimo
je Kanados šiaurės tundroje 
buvo surastas lakūnas Ro
bert Gauchie. Lėktuvui su
gedus jis buvo priverstas 
nusileisti ir ieškančių išbuvo

Nato vadovybė 
apleido Prancūziją

Praeitą savaitę Nato vals
tybių vyriausiasis štabas at
sisveikino su Prancūzija ir 
persikėlė i Belgiją, 20 mylių 
nuo jos sostinės. Nato štabas 
Prancūzijoje išbuvo 16 me
tų

Tai padaryti privertė pre
zidentas de Gaulle, bet šta
bo išvykimo proga jis Nato 
kariuomenės vyriausią vadą 
gen. Lemnitzeiį apdovano
jo aukščiausiu Garbės legio
no ordinu ir pabučiavo Į abu 
skruostus.

Gal bus New Yorko
laikraščių streikas

New Yorko 5 didžiųjų 
laikraščiu tarnautojai nuta
rė streikuoti ir Įgaliojo de-

Iš tikiųjų lėktuvas per 
keliolika sekundžių iš 37. 
000 pėdu aukščio nusileido, 
iki 29,000 pėdų dėl to. kad 
pateko Į oro sūkurį. kuris 
lėktuvą nunešė žemyn.

Paprastai tokios „duobės“ 
nebūna gilesnės negu keli

mas bendradarbiavimas.

Ožkomis raupų
neiš gydysi

Indijoje vienoje valstybė-
...... je siaučia raupai. Jau mirė

šimtai pė(.ų, oet si kartą pa- daugiau kaip 1,000 žmonių, 
sitaikė daug gilesnė.

Naujas vandenyno 
kelias šiaurėje

Tamsūs žmonės nuo tos li
gos nesiskiepija, n es tai 
draudžia jų religija. Jie ten 
aukoja ožkas kažkokiai sa
vo deivei, tikėdami tuo bū 
du suminkštinti jos širdį ir 
išmaldauti ligą sustabdytiSovietu S-ga ruošia naują 

jūros kelią pagal šiaurini Si
biro krantą. Ledlaužių pa- r 
galba tas kelias bus naudo- LektUVUS UŽmilŠe 

jamas apie 150 dienu per' . , nmetu? motely 9 mergaites

». Tafla kelias iš Europos i yew Qrjeanse> La., išban- 
šiaurinę Aziją labai sutnnn- (|an^ nauja gprausminj lėk- 
pėtų. Sakysim. iš Arenau- tuva jvvko didelė nelaimė
gelsko Į \ adiyostoką yra a- Lėktuvas nusileisdamas at- 
pie 6,500 mylių, keliaujant 
Sibiro pakraščiu, o plau
kiant per SuezO kanalą yra 
net 15,000 mylių.

Tuo naujuoju keliu nau-
į-ybu komitetą nustatyti 

nepastebėtas 59 dienas, gy- streiko laiką, jei negalės su 
vendamas 48 laipsnių šalty- darbdaviais susitarti. Taigi,' dotis galėsią visų valstybių

sitrenkė i apgyventą vietovę 
nugriovė kelis namelius 
pataikė i dideli motelį, ku 
riame užmušė 9 atostogavu 
sias mokines.

je, gindamasis nuo lėktuvą New Yorkas gali palikti be 
apspitusių vilkų. »laikraščių.

laivai už tam tikrą atlygini
mą.

Viso žuvo 
40 žmonių.

18 ir sužeista

Vis dar priešinasi 
segregacijai

Neseniai apeliacinis teis
mas New Orleans nutarė, 
kad visose šešių pietinių 
valstybių valdinėse mokyk
lose turi būti panaikinta se
gregacija. Šiandien, pav. A- 
labamos valstybėje nė 3% 
nėgių vaikų nėra mišriose 
mokyklose.

Alabamos gubernatorė 
Lurleen Walace (faktinai tą 
valstiją valdo jos vyras, bu
vęs gubernatorius) paprašė 
valstybės seimą ją Įgalioti ir 
suteikti jai tiesioginę mo
kyklų kontrolės teisę, kad 
ji galėtų geriau negu mo
kyklų viršininkė pifešintis 
teismo nutarimui panaikinti 
mokyklų segregaciją.

Devyni perversmai
i

per 2 metus
Siera Leone valstybėlėje, 

Afrikoje, kariai paėmė val
džią i savo rankas, nes ką 
tik įvykusiuose rinkimuose 
laimėjo opozicinė partija.

Per paskutiniuosius dve-

Tai neseniai Italijoje susektu 
sovietu šnipu vadas, buvęs pa
rašiutininku instruktorius Ri

jus metus Afrikoje Įvykoį naldi(apačioje) ir jo žmona An- 
perversmai 9-se valstybėse. (viršuje).
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Puslapi® anJmt*

Nepaprasto žmogaus
nepaprasta sukaktis

Sirutavičius dar Petrapilio Iaž. V. Sirutaviėiaos paskutiniu- 
technt. zi _,*>*• instituto studen. ju dienu nuotrauka.

< ’c r" - "R, i- - r --- - — “v-d — — m __ tr — . v c i - c im ir.ž. Vladui Siru-
tav. .-.u: *uza:-.za metu amžiau?. Tai seniausias aisva’a-
m.e pasaulyje. c ųa. ir visuj žemėj, lietuvis inžinierius. 
Bet ilgas amžius nėra žmogaus nuopelnas, ir r.e dėl jo 
ir.ž. \ . Sirutavičiu* čia mirimas. Žmogus vertas tiek. kiek 
jB lamas suzuria vertybių zu.rimL ir zh: gali pa
sinaudoti. u juc jis ilgiau gyvendamas daugiau ir tų ver
tybių mums ::u. a tu: jis daugiau ir vertinamas.

X Miutavičius yra nepaprastas žmogus ne dėl am
žiaus. -Jis yra žiles iš _ asitu: irėio luomo. Jis galėjo gyven
ti ramiai. 1-u .ne: t atrakintas dabartimi, o vis dėlto visą 
gyvenimą sielojosi kitais, kovojo dėl visų savo tautos ra
liu oolitiniu ir ez or ominiu teisiu, kėlė revoliucijas prieš 
tai. kas j.*i a. ir siekė geresnės ateities.

Kaip Kitame straipsny pabrėžia sukaktuvininko jau
nesnis Kolega inž. Br. Galinis. V. Sirutavičius. dar studen
tas. pasiryžo savo gyvenimą aukoti to luomo, iš kurio jis ‘
pat* kilęs, pnesams — darbo žmonėms. Jis. dar jaunas ,- ,- * ■........................... ..

- i .-i-i - t - -u i i pigaus, \ .b. darbininkai visaip savo pora" gelbėjo.Studentas. įstoja į ką tik įkurtą Lietuvos socialdemokratų : , . .......... - , * . . • . ,
partiją, kuri pirmoji 1896 m. paskelbė siekianti Lietuvos' 
nepriklausomybės ir kuri pirmoji ėjo Į darbininkų mases, 
szelbdama jose ne tik revoii--fir.es idėjas, bet taip pat pa

Čia dar primintina. kad po Pirmojo ; a.-aulinio karo 
gi'ižęs iš Rusijos. V. S. kibo Į vietos savivaldybių organi
zavimą. . kai buvo sušauktas Steigiamasis Seimas, jis ten

r-,,' j" Y VL. r-jrT/_ri įsidėjo socialdemokratu frakcijos eilėse .. uoliai dirbode*:ama AO\ot: ne: geresnių uarbo sai vau ir ragindama f • ,
_-o. -**.«. = , seimo e.Konommeje komisijoje

V.S. visų vyriausybių buvo laikoma- geru ūkio žino-——***—*• w puuti.vcuvc UNZVtvii » .K-T. • i* '.71 n- * . -y-ii

jas sviestis.
Maža tada tebuvo plunksnos žmonių, todėl V.S. rašė 

politinius straipsnius slaptajai spaudai — Varpui. Darbi
ninkų Baisui, parašė net kelias politines brošiūras

Į socialdemokratų partiją V.S. atėjo pačiu reikalin
giausiu metu. Mat. ji buvo ką tik patyrusi pirmąjį dideli 
.-mugi: car žandarai apdraskė jos eiles, vieni žymesniųjų 
vadų buv -uimti. kiti pasitraukė i užsieni. V.S. stojo jų 
vieton. Nu* 1 m. jis centro komiteto naiys. ii' sunkiau
sia va vyrės larbo našta gulė ant jo pečių.

Bū-lama.* ri lėlių organizacinių gabumu žmogus, r.e-
i'-emiam - -r .-._ -. mu.-ias nats aukotis, visa siela ati
tiuoti pasiimtam 
ti ms. Jis ;ė 
nau ’

k: t ui. V.S. buvo gražu® pavyzdys ki
urius aveikti. surasti ir Įtraukti Į darbą 

1 _ artija augo. stipiėjc*. ir jeigu ji 1905
netais La vis s Lietuvos revoliucinio sąjūdžio vadove,

sąjūdžio viena* ; irmųjų vadovų. Jis toks pat revoliucio- 
menus buvo ir ūkio srityje. V. Sirutavičiui buvo aišku 
Kad vien tik žemės ūkis negali sukurti didelių kapitalų ir 
negaL išmaitinti viso gyventoju prieauglio, todėl reikia 
kuiti pramonę, ir V.S. ėmėsi to darbo.

Paskaitę inž. B. Galinio straipsni, sužinosite, nuo ko 
\ .S toje srityje pradėjo, kokius pianus turėjo ir kiek jam 
pavyko jie Įvykdyti, kol Lietu*.ą užpuolė ir vėl pavergė 
svetimieji, žir.at V.S. organizacinius gabumus, energiją. į 
sveiką : rotą ir patyrimą, skauda širdį pagalvojus, kad o- 
kupacija šitu*.*s j*, planus sutrukdė. Jei ne okupacija, šian
dien jie būtų Įvyl-idy-j. ir visa Liefuva jais džiaugtųsi.

Minėtinas V.S. ir kaip ūkininkas. Jis supirko aplink 
savo tėviškę seniau rusams išdalintus sklypus ir sudarė 
pavyzdingą 2"" ha žemės ūki. Rusa: užėmę Lietuvą, to 
ūkio galvijų, trobesių ir kt. nuotraukas rodė Maskvoje su
rengtoje žemės ūkio parodoje, girdamiesi, kokius žemės 
ūkius jie esą sukūrę sovietinėje Lietuvoje. .

Revoliucionierius V.S. buvo ir daibdavio su darbi
ninkais santykių srityje. V.S. buvo pavyzdingas darbda-

Kairiš-vys. Jo darbininkų atlyginimai buvo didžiausi, darbinin- Bostono lietuviai džiau- m. balandžio 5 d. _____
kai buvo aprūpinti medicinos pagalba jau tada. kada dar gla?r kad savo tarpe turi su- kiuose (Tryškių valse., šiau- ™as_ statybines medžiagas, 
neveikė Ligoniu kasos. Darbininkų vaikams buvo pastat v- kaktuvininką inž. \ :adą Si- lių apskr. > žemaičio d vari- Suk ui ęs Molio bendrovę. \. 
ta g ažimokvkla su sale ir skaitykla. Darbininkams pasta- Savičių, kuriam ŠĮ trečia- ninko šeimoje. Mokėsi Šiau- 19b. im pastate modernią

ninkai.
V.S. .vra kuklumo ideari" Jis apie savo darbus nekal

ba. Todėl tik jis vienas te«..no, kiek stipendijų mokslui vare? labai gilią vaga. 
išeiti

odei tik jis vienas te«..no, kiek stipendijų mokslui varę? labai gilią vagą. Petrapily V.S. tuoj Įsij’un- 1939 m V.S. ten pat laisvajame pasaulyje yra!
yra davę? savo darbininkų vaikams, kiek aukojęs Y. Sirutavičius gimęs 1877 gė j slaptą lietuvių studentų pastatė etenrito (plokštė? mūsų tarpe.

KELEIVIS. SO. BOSTON xy 14 1967 m. balandžio *

Inž. V. sirutavičiu* Amerikos Lietuvių Inžinierių ir treki tek tų S-gos Bostono *k> riaus nariu tarpe. 
J> yra to *k>riaus garbes narys. Nuotrauka da r> ta prieš keieriu* m v! u*

.nž. \. sirutavičiu* žaidžia šachmatu*. «u dabar jau velioniu buv.. 
Keleivio redaktorium Jonu Januškiu. Tai buvo abiem malonios 
poilsio valandos.

\ ienas iš paskutiniųjų inž. V. Sirutavičiaus su
sitikimų su senu draugu Kipru Bieliniu, kuri* 
mirė 1%5 m. gruodžio T d. N’ew Yorke.

Inž. V. Sirutavičiu* -u savo žmona Irena.

Kitiems Įvairiems visuomeniniams reikalam-. Šituos žo-
, džius rašantis neabejoja, kad tos sumos yra ■ odelės.

Todėl suprantama, kad, ir komunistams Lietuvą už-

&
- “-.-V-
cii. g:adžiOje Kuopelė netu-j den^rii) -^abrika.

.5-. visų vyriausyoru buvo laikomas .čtu ūkio žino- rgn, a’-kau* ideologini** bei i i "• v - --____k... . . . -ri <u*&<u* lueuiugiiuu Y1! kurio gamvbims patogumas
ra ir todėl dažna; kviečiamas pasakyti sav nuomonę vie- politinio nusistatymo, bet i mil kvad: ariniu metru e- 
nn ai kitu svarbiu ūkic Klausimu, tik ne visuomet jo para- vėliau VriS. pastangomis ji* ternito bet dar nesumontuo- 

buv pa?uAta sociaii.-ūniu ? mašinas vokiečiai išsive-

Sveikinu!

. paklausydavo
Pirmąją rusų okupaciją išgyvenęs. V.S. nebesiryžo 

pasilikti Lietuvoje, rusams antrą kaitą ją užimant, ir su 
šeima pasitraukė Į Vokietiją. Čia jis u* liai dirbo Vliko 
sudarytoje planavimo komisijoje.

195'1 m. \ .>. atvyko : Bostoną, kur i- šiandien te-

Muuentu
rašė tada slaptai 
mu*' se lietuvių laikiaščiuo- 
se — Varne. Darbininku

įstc ja į Lietuvos Socialde- 
m< kratų Partiją ir netrukus 
jai vad vauja.

sijoje darbo. dir »o kitus darbus ir nuo Ir o metų

Aišku, jokia naujiena, kad, 90 metų -ulaukus, turi 
kuns nc'is .rganas daugiau ar mažiau pastipti. Nėra iš
imtis ir V.S. Jo smegenys tebeveikia kai- -ikę. bet nu- ru' *ar apsigyvena

dėjo

i*v* dar sunkiau ir dirba Įvairiose f ir-i beveikia

.... .. Venclauskio sumanvmu lau
* >er.a. Dėl sr.žiaus ncoegalėdarnas savo profe- Bals^-. būcarna:? liuosc buvo Įkurta Pastoge

bendrovė, kuri turėjo dide
lių sumanymų, bet iki galo 
tesuspėta pastatvti namai. 

1905 m. baigęs mokslus, kuriose okupacijos metu i-

Sociai iem uratų S-gos kuopai, o taip pat r Lietuvių Dar
bininkų kuopai.

V. -.butavičius visuomet buvo optimistas, nepasidavė 
gyven.im *tat<- morr.s kliūtims. Toks jis teb ė. a ir šiandien. 
Tai did-iis džentelmenas, duotojo žodžio riteris, tvirtos

nacija r.ėra amžina, kad ateis diena, kada Lietuvos žmo- tai yra galima. Jau 1911 m.
n.ės gale* ; atys save laisvai tvarkyti, save ateiti lemti. 

Šios r.e; at rastos sukakties proga "Keleivis“ linki
draugui Vladui Sirutavičiui dar ilgu ramių metų. Būk dar 
ilgai mūsų tarn*e pavyzdžiu jauniesiems kareikia gy
venti nrasminga g.venimal

Inž. V. Sirutavičiui 90 metų
INŽ. BRONIUS GALINIS. BOSTON. MASS.

vo veikla Įvairiose Lietuvos logijo? institutą kuri baigė 
gyvenimo sritvse paliko iš- 1905 metais.

mybą pakelti iki 18 mil. ply
tų per metu?.

draugiją Be to. P. Višinskio
ir V. Sirutavičiaus buvo su- x. , .. .., , t, i- Nuotrauka G. Naujokaičio
Kurta kumpele (Rateliu va
dinam. '. kurios tikslas bu- Prof. Steponą- Kairys, miręs ltMiJ m. gruodžio 16 d. New Norke. 
V'.i rU StlS būsimam gyveni- -vešiuose pas Ireną ir Vladą Sirutavičiu*. V. Sirutavičiu* ir S. 
mu. Lietuvoje (nariai davė Kairi Įtraukė i socialdemokratų eiles.
pasižadėjimą mokslus bai
gę grįžti ir dirbti Lietuvoje». 

lietuviu tautini sajū*

Inž. Vladą Sirutavičiu. jau 
pei-žengianti savo amžiaus 

i žė. o pastatą vėliau bolševi- devintąją dešimti, sveikinu 
būdamas. V.5. kai panaudojo cementinėms su gilia ' agarba. 

leidžia- stiegėms gaminti.

V. Sirutavičiaus ir K. B r a n gu s Sukaktuvininke.
4 ,;au fiaug fiesimtmecių pa.i- 

j kote piaeityje. ligi išgyventi 
metai buvo pilni audringų 
gyvenimo verpetų, bet tie 
gyvenimo verpetai niekados
-Jūsų nepalauždavo. Visados

riri “ ‘ ' d"x; V - ri ū . prieš auis ture'*-te .-viešu\ ii- rengta? teatras ir iki šiol te- ... , . . -.... tinsi?, vedanti . musu uanKi- 
* narnos Tauto? prisikėlimą 

Be atvanu* s tiksi* * siekėtem*mių* Kairiškiuose V.S. prie
retos žeme- supirko kaimy- ir kitus ža-iinote tuo pat ke- 
nu. daugiausia rusu. sklvpu-; liu eiti ir eiti vis pi? myn«. 
ir sudarė pavyzdingą 200 h? *
žemės ūki. j Aš matau Jumyse‘taurų 

lietuvi, olataus masto, tole-X
r a n t i š k a v i su o m e n i i i i n k a.

V.S. garbei tenka nasakv- 
ti. kad jo santykiai su dir-i 
bančiais buvo taip pat na- kultūrininką, energingą ir

jis paleido kartono fabriką 
Kairiškiuose ir po poros me
tų turėjo pradėti veikti ir 
presšparm* fabrikas Kapė- 
nuose. bet karas sutrukdė. 
Nepi įklausomos Lietuvos 
laikais Kairiškių fabrikas 
buvo žymiai išplėstas, ir j- 
rengtas toks pat fabrikas 
Kapėnuose.

Tuo nesitenkindamas. V. 
S. buvo sudaręs pianą stam
besniu mastu gaminti bai

mės ūkio darbininkų atlvgi- 
nimai ir kitos darbo sąlygos 
buvo pavyzdingos.

Čia nėra vietos smul
kiai V.S. veikla nupasakoti

Ilga. beveik ištiso am
žiaus metu našta Jus jau pri
slėgė. ir Jūs pradedate pa
vargt bet. Mielasai Sukak-

todėl suminėta tik dalis tuį pyn*nke. iki sa\o dienų pa
darini. kuriuos V S. hikdė.: baię*s *la!mi;*’ gražus pa- 
Plačiau turėtu būti tai aura-1 'Y5'5- ka<1 I'llmnnl’s, zm°'
švta specialinėje spaudote. 1 ^5 *'la *a' ^UI1f ne tlk Pat* 

sa! sau gv-vena. bet dar dau-
Šikraštą sukaktuvininkas* 2iau rūpinasi ir dirba savo 

pasiekė jau vyresnio am- j visuomenės, savo tautos at- 
žiaus būdamas, bet ranku, eities gerovei. Toksai pilnu- 
neruleido: dii-bo. išsitama- fįrjs žmogus tiktai tada ga
vo kuklią pensiją ir lygia- Hmas. kai jame yra mokslo 
grečiai dalyvauja organiza- žinių, augštos moralės, stip- 
cij'ų veikime. Jis priklauso, rjos *va]io? įr augšto idealo 
ir Amerikos Lietuvių Inži-' nuolatinio siekimo haimo-
nierių ir Architektų S-go« mišką sintezė, šia prasme 
Bostono skyriui ir yra jo'Jų? visados liksite pavyz- 
garbės narys.

Mes džiaugiamės ir d i 
džiuoj'amės. kad vyriausias 
amžiumi lietuvis inžinierius

džiu jaunesniajai kartai pa
simokyti.

Jus giliai gerbiąs

dr. B. Matulionis
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IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

SLA 44 kp. banketas , tinęs tarnautojus
Jos banketas buvo kovo 5 

dieną. Svečių buvo pilna 
Lietuvių klubo salė. Jam va
dovavo pirm FI. Radžius. 
Kalbėjo Moterų klubo pirm. 
N. Zesienė, A. Noreika. J. 
Nevienė. svečiai — iš Kana
dos Povilas Lankevičius ir 
iš Chicagos V. Šimkus.

Kuopos sek. M. Aleknienė 
pristatė dalyviams narius 
iš kitų kuopų.

Pirmininkas nuošir
padėjojo visiems atsilankiu
siems ir kvietė tapti nariais 
tuos, kurie dar nėra SLA šei
moje.

Klubo banketas

LOWELL, MASS.

! Geriau vėliau, negu niekad
ir forma- j t

nūs. Kad ir pavėlavęs noriu
Vietos verslininkai taip parašyti, kaip mes minėjo-

pat nerimsta dėl streiko, nes me Lietuvos nepriklausomy- 
jis kenkia ii- jiems. Žmonių bes atstatymo paskelbimo į 
pilnos gatvės, o krautuvės i 49 m. sukaktį vasario 26 d.
tU' ’ Į Minėjime kalbas pasakė

j šen. John Jonas, miesto bur- 
Connecticuto katalikai mistras Hearley, kleb. kun. 
Register and manuel! Jonas Žuromskis ir iš Bosto-

Conn. 1966 radau, kad mūsų no atvykęs Draugo kores- 
valstybėje yra 3 Romos ka- ’ pondentas Povilas Žičkus. 
talikų vyskupijos su 1.029

. bažnyčiomis, jų tarpe 6 lie
tuvių. Didžiausia yra Hart
fordo vyskupija, kuri turi! 
612 bažnyčių. Kiek yra ku 
nigų, nežinia, nes toj kny

Meninę programą atliko 
Bostono vyrų sekstetas, Ju
liaus Gaidelio vadovauja
mas, solistė J.. Norkūnaitė 
padainavo, st; dentė Rama
nauskaitė pašoko, pianinu. —. v — , • .1 • i i i v. a vv* I / v,. '-'1-. a & a vi

gcj tėra sužymėti tik parapi- akomponavo Bandzeviėiūtė 
! jų klebonai. O juk kiekvie-

vadovavo JĮ noj parapijoj yra po kelis
,. • ,, , , , . kunigus. Visi jie gyvena ge-Lietuvių klubo banketas. raj v rasj kunj ku. 

nemokamas visiems nariam. netu,.ž automobilio. o 
buvo kovo 26 d. Kadangi ta
dieną buvo Velykos, tai ban
ketas buvo tikra margučių 
mugė. Visi mėgino vienas 
kitą nugalėti stipriausiu 
margučiu. Varžybas laimėjo 
M Aleknienė, kuri mokėjo 
išsirinkti stipriausią margu
ti-

Vaišes paruošė buvęs di
delio viešbučio virėjas An
tanas Sobelis.

Klubo pirm. dr. J. Surbis,' Šv. Andriejaus parapijos 
pasveikinęs susirinkusius, klebonas Vaškelis sugebėjo 
davė tarti žodi Moteių klu- palikti $29,000 tuilo. Baž- 
bo pirm. M. Zesienei ir sve-i nyčiai. rodos, ir jis nieko ne
viui iš Kanados Antanui j užrašė savo testamente. 
Rinkūnui. | Toki pat

Marija Vilčiauskaitė pa- nimą gyvena 
dainavo kelias dainas, pia- i kunigai ir taip

Minėjimui
Norkūnaitė.

Daugiausia dirbti minėji-
vyskunai turi ir vairuotojus ''en^nt,turbūt' ,‘?ko S’

i Norkūnui ir seiminmkems— 
Sakysite, kunigai betur- Kapeckienei. Norkūnienei ir 

čiai. O štai lenkų kunigas kt. Mat, šiemet visi minėji-
Bujinauskas mirdamas pali- mo dalyviai turėjo mokėti 
ko $262,000. Savo testamen- po §2 ir už tai gavo gerus 
te jis nė tento nepaliko baž-l pietus.
nvčios reikalams. Kodėl?!
Todėl, kad jis žinojo, jog! Išlaidas sumokėjus. Ame- 
bažnyčiai pinigų netrūksta.'nkos Lietuvių Taiybai lais- 

T. ... . . ,. ! vinimo darbams liko $200.
Lietuviai kunigai netokie £ja reii<ia pastebėti, kad 

turtingi, bet \ew Bntamo Lietuvių klubas yra didžiau-

A. Landsbergis, autorius moralistinio farso "Barzda“, kuriame 
sprendžiami klausimai už ar prieš barzdą, repeticijos fone. "Barz
da“ ir K. Ostrausko "Pypkė" statomi New Yorko Lietuviu Teatro 
balandžio 29 d. 8 vai. vak. Van Wyck Junior H i? h School. $5-05 
L’144th Street. Jamaica. N.Y.

IŠ PHILADELPHIJOS PADANGĖS

Senas gaidys apie gaidas 

ir astronomiją

Maskvos davatkų laikraš
ty Senis Merkys, kuris ne
toliese manęs sėdėjo, pasi
juokė iš lietuvių, kurie mi
nėjo Vasario 16 d., parašy
damas: ”Tai dar vis neiš
laisvinta Lietuvėlė“. Tik jis 
rašo, nesuprantąs, kaip mi
nėjime galėjo kalbėti žymūs 
amerikiečiai respublikonai 

• ir demokratai.
Ne jo galvai tai suprasti, 

jeigu 80 metu turėdamas se- 
i nis nieko gero savo gyveni 
me neišmoko, koks buvo,! 
toks ir liko ”matkos Rasie- 
jos“ tarnas ir jos šlovinto
jas. Tad nenuostabu: apie 
Amerikos politiką jis neiš
mano tiek. kiek senas gaidys 
apie gaidas ir astronomiją

Dėl Merkio tos korespon
dencijos I pas. karo vetera
nas J. Jakimavičius atsilan
kė pas mane ir atnešė Ke
leivio 1942 m. numerį, ku
riame J. Jakimavičius buvo 
aprašęs Merkio sukeltas peš-!

kai. dar buvome Lietuvoje. 
O J. Jakimavičius jau kovo
jo čia su burliokų garbinto
jais.

Mirė lietuvis pramonininkas

Kovo 19 d. mirė žymus 
Philadelphijos pramoninin
kas Mykolas Dumša, gyve
nęs 11 Radburn Rd., Hun- 
tingdon Valey, Pa. Paliko 
liūdinčią žmoną Viktoriją 
(Stankutę), dukterį Vikto
riją Wayrte ir sūnų Stanley.

Myk. Dumša buvo įdomi 
asmenybė. Būdamas papras
tas darbininkas, dirbamoje 
srityje jis taip išsitobulino, 
kad vėliau sumanė verstis 
savarankiškai ir, būdamas 
gabus, pasiekė tiek, kad į- 
steigė baldų dirbtuvę, kurio
je dirbo iki 300 darbininkų.

Velionis visuomet mie
liau priimdavo dirbti lietu
vius. Nemažai ir naujųjų at
eivių pas ii gavo darbą, o 
dalis jų ir šiandien ten tebe
dirba.

Velionis, kad ir milionie-
tynes lietuvių pobūvyje.! 1 *us būdamas, išliko papras* 
Peštynes tada Merkys šukė-; ir nuoširdus žmogus.

"skurdų“ 
ir kitų tikybų iI

sias aukotojas. Jis veltui da
vė salę ir dar aukojo $50.

Turiu pasakyti, kad klu- 
! bo valdyboj dauguma yra 

gyvgj čia gimę ii augę, bet visuo
met savo auka paremia ge-

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

NEW YORKO LIETUVIŲ 

TARYBOS APYSKAITA

Matysime ”?ypkę‘ 

"Barzda“

ir

lė dėl pasakytos rusams ko
munistams nepalankios kal
bos.

J. Jakima.vičius ir dau
giau yra Keleiviui parašęs 
korespondencijų. Ačiū jam 
už manęs aplankymą. 1942 
m. mes, vadinamieji dipu-

Mirė 78 m. amžiaus Mi
rimo ideną jis išvažiavo au
tomobiliu iš namu. Vėliau 
buvo atrasta jo mašina ir jis 
pats išlipęs ir sukniubęs. 
Daktarai jau seniau buvo 
nustatę jo širdies sutrikimą.

Kipras Tautkus

ninu palydėjo Jay. savo kū-i kaulija is 
rinius paskaitė K. Kodaitie- aukų. 
nnė.

Pabaigoj pirmininkas pa
prašė atsistoti iš kitų valsty
bių atvykusius svečius. Pa
aiškėjo, kad daugiausia bu
vo iš Kanados, po jos sekė 
Massachusets, trečioj vietoj 
Connecticut.

Bankete sutikau SLA 
sekretorę B Pivaronienę ir 
daug kitų.

pat nuolat 
savo parapijonų

Pr. Naunčikas

LAWRENCE. MASS.

rus lietuviškus darbus.

L. Paulauskas

VATIKANO TURTAI

Š m. kovo 21 d. New Yor- New Yorko lietuvių teat-i 
i ko Lietuvių Taryba, susirin- ras balandžio 29 d. \anį 
! kusi Lietuvių Atletų Klube, YYyck aukst. mokykloj (65- į 
'aptarė Vasario 16d. minė- <J5 144 St., Jamaica) vai-Į 
jimą. padarydama išvadas, (bns Kosto Ostrausko vien-ji 
kurios būtų naudingas se- veiksmę dramą ’ Pypkę“ iri) 
kančių metu iškilmėms. Iž- Algirdo Landsbergio vien-i

Klubo valdybos dėmesiui

Siūlyčiau klubo valdybai 
surengti pokyli Onai Navic
kienei ir Julijai Styles pa
gerbti. Jos savo darbu ir au-' 
komis yra to nusipelniusios

L. J. Stasiulis

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius naujų

klientų, kurie siunčia 
DOVANOS į USSR

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

2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 

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

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šal
dytuvą arba
Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERJ. su ku
riuo jų giminės jiems patinkama? prekes gali 
įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.

6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, 
drabužių ir avalynės, tinkančių jų skoniui ir pri
taikytų.

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

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

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

I Popiežiaus žinioje yia di- dininkas Ignas Gasiliūna? vvik<mi taršą Barzdą“.i j v x__n - •______ _ _ i . _ _ . - - . . .. _ _deli turtai. Spėjama, kad 
jie siekia daugiau nei 2 bil

Vanagas!" Keleivio'skaitjrt“ Dal! savo pinigų Vatikanas Į kiančių 
jas, Lietuvių klubo narys. >’ra išėjęs į Italijos valsty- Yor
Velionis buvo viengungis, bės paskolos lakštus. Mano. ... , d i -1 \ i j . . , ra apyskaita bus pateikta ririmtas vvras. Palaidotas ma, kad ta suma prašoka, v,.*.-, , - . K I metiniams susirinkime me- > J u

Mirė P. Vanagas

Kovo 24 d. mirė Pranas

Bellevue kapinėse be bažny- ioo mil. dolerių, nes 1965 m.; __u
tinin anoian Vki Inidotnvin , ...... .... - ™ gdie.

pranešė, kad. išmokėjus vi- Vaidina aktoriai: D. Juk- 
sas sąskaitas, be tebeplau- nevičiūtė, A. Uknevičiūtė. Į 

pajamų laiškais, P. Sandaravičius. E. Vaičių-; 
ko Lietuvių Tary- lis. V Valiukas ir K. Vaši 

bos kasoje yra $2,300. Pil- liauskas.
Pirmąjį veikalą režisuoja 
tautas Valiukas, antrą-i

tinių apeigų. V isi laidotuvių ^ividentų buvo sumokėta 5 
dalyviai buvo pakviest, vai- 22fl tflk d , Už ta8
šių Stanley s kavinėje. i . A.. x _.

m v- • m n • pajamas Vatikanas turėjo
lengva šio krašto žemelė, o mokeL I n'-lk 600 tukst. dol. 
Tavo pusbroliui Antanui mokesčio, bet Italijos valsty- 
Polskiui gili užuojauta bė nuo to mokesčio ”betur- 

popiežių atleido.ti‘

ji — Dalia Juknevičiūtė. 
Svarstant surinktų Lietu- Pirmojo dekoracijos — Ai

vos laisvinimui aukų pa- bino Elskaus, antrojo— Bo-,. 
skirstymo klausimą, Xe\v mualdo Viesulo.

o

NEW BRITAIN. CONN.

Streikas gali dar išsiplėsti

Jau rašiau, kad daugiau 
nei 6,000 Fafnier ir Amart 
bendrovių darbininkų strei
kuoja. Derybos vedamos, 
bet kol kas nesėkmingai.

Dabar atrodo, kad gali su
streikuoti ir trečios bendro
vės — New Britain Machine 
apie 1.000 darbininkų. Jų 
sutartis baigiasi balandžio 
mėnesį

Aukščiau minėtų bendro-J 
viu darbininku streikas, nors! 
tęsiasi antrą mėnesį, tebėra 
pavyzdingas,— nėra streik
laužių. Pradžioje policija 
dar buvo prie įmonės vartų, 
bet vėliau pasišalino, nes 
nebuvo jai kas veikti.

Paskirti piketuoti gauna 
iš unijos savaitei $20, o jei 
turi šeimą — $30.

Fafnier darbininkų unija 
sukruto organizuoti net raš-

M. Stonie

Daug ūkininkų, kovodami dėl pieno kainos pakilimo, 
savo pieno neveža į pienines, bet jį lieja j griovioa.

Yorko L. Taryba laikėsi po
litinio darb.o tikslingumo 
principo. Buvo nutarta (11 
balsų už ir 4 balsai prieš) 
nusiųsti tiesiog į Alto cent
rą $700: paskirti vilkiniam 
Tautos Fondui $700; Lais
vės Žiburio radijui $50; Lie- 
tviu Moteių Klubų Federa
cijai $50 apmokėti delegatės 
kelionei Į San Francisco Mo
terų Federacijos seimą: li
kusius pinigus palaikyti 
New Yorko kasoje įspūdin

Bilietu kainos 83. 84 ir 85.1

PATERSON, N. J.

Aukų Vasario 16 proga 

sudėta $800

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas' 
įvyko vasario 19 d Piliečių1 
klubo salėje.

Paskaita skaitė Vvt. Ra-i- «/

dzivanas. jaunosios kartos 
gesniam 1968 m. minėjimui atstovas is Xe\v Yorko. Me-j 
suorganizuoti. n i nėję dalyje gražiai pasiro-

Buvo nutarta, siunčiant dė solistė O. Zubavičienė iš 
Alto centrui auką, pridėti Lindeno. Jai akomponavo 
New Yorko 1967 m. kovo A. Kačanauskas.
21 d. pareiškimą, jog Tary- Gražus būrys vietos lie- 
ba nėra patenkinta Alto lai- tuvių dalyvavo šiame minė- 
kysena Veiksnių konferen- jime ir suaukojo artu 8800. 
ei joje ir Alto nesilaikymu Didžiausias aukotojas, 
susitarimu su Vliku. būtent: ka'P >r praeityje, nuolatinis 
Alto uždelsimu pinigų davi- Keleivio skaitytojas Jonas 
mo Tauto? Fondui. New Kmkonis paaukojo $95. 
Yorko Taryba laiko šiuos Jis ta pačia proga Lietu 
reiškinius nesiderinančius vių Bendruomenės kultūri-, 
su Alto-Vlikę sutarimu ir su niams reikalams per LB pir-Į 
vieningo laisvinimo darbo mininką A. Rugį paaukojo 
principu ii tikisi, jog Alto $100. Bravo!
centras padarys reikalingas Pažymėtina, kad Kalėdų 
išvadas santykiams sutvar- ir Velykų švenčių metu jis 
kyti. po šimtinę aukoja ir šv. Ka-Į

New Yorko Lietuvių 
Taryba

I zimiero parapijos reikalams.
ar

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

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

arba į prie jo prisijungusias firmas:
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

45 West 45 St., New York, N. Y. 10936
Tel.: 212 CI 5-7905 

arba į bet kurį jų skyrių.
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Tel.: 215 WA 5-3455

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

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

arba į bet kuri ji? skyrių.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Skaičiai viliojantys, 

bet kas už jų?

Lietuviai Taškente

Taškente dirbantieji iš 
■ Lietuvos nusiųstieji statybi- 

Pirmajame šių metų Svei- rinkai gavo palaikyti raudo- 
katos Apsaugos žurnalo nu- na vėliavą (pereinamąją), 
mery sveikatos apsaugos vi- Jie pirmieji iš kelių dešim- 
ceministro pavaduotojas Sa- čiu statybininkų grupių pa- 
vulioni? pateikė dviejų rūšių statė namą.
duomenų apie sveikatos ap
sau js padėti Lietuvoje 

' - m joj duomenų grupėj 
s Y . i. ’d Lie* voje dabar 
via 280 ugonin±~. kurių tar
pe 6 respublikinės ir 33 
miestų ligoninės su visais 
pagrindiniais skyriais. Kai
mo gyventojams skilta 8 i 1: ■

Kovo 14 d. Tiesa papa 
šakojo, kad buvo parvažia 
ves apsilankyti ten dirban
čiųjų lietuvių statybininkų 
vyriausias inžinierius Jonas 
Jurgelionis, kuris sakęs, kad 
balandžio mėnesi jie tenai 

"ar vieną namą. pas- 
•.-4 namus ir vaiku

OKUPANTAI TIESIA 

RANKAS J MŪSŲ TURTĄ
■

Dėl įvairių tarptautinių 
komplikacijų JAV nebenori 
šaltojo karo su sovietais ir 

: žūtbūt ieško bendradarbia- 
‘ vimo. Tai padrąsina sovie
tus atkakliai brautis ir i JAV * . - lietuviu reikalus. Sovietinis

Gera 
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga<

kišimasis i mūsų tarpą reiš- §tai čia kelios lietuvių rašy* 
kiasi įvairiais būdais: oku-į toju paraįytos ir i anglų
puotu lietuvių migracija pas , ,, .. * . , ,\ C, r ; • • J .* kalba išverstos knvgos, ku-AmeriKOs lietuvius, jų siun- - *
čiama literatūra, viliojimas
lankyti Lietuvą ir pan

Paskutiniu laiku sovietai 
'j tapo labai atkaklūs ir Ame

rikos teismuose, kur spren-

Čia matome alyvos tanklaivi Torrey Canyon. J ris netoli Anglijos kranto užšoko ant uolos ir j 
nuskendo. Iš jo 100.000 tonu alyvos ištekėjo i . n denyną. Dėl to žuvo daug žuvų ir paukščių. Viso-1 
kiais bucai? priešinamasi, kad alyva nepasiekt kranto ir jo neužterštų.

gomnes. 
bei 820 

tu. V

116 ambulatorijų) darželį. Tuos darbus jie! 
.. felėerių-akušerių| baigsią liepos mėnesį ir tada . 
įdutiniškas rajono i grįšią namo. Išsiųsti jie bu-jpunk

ligoninės dydis — apie 130 vo pernai liepos mėnesi. Da- 
lovų. Viena ligoninės lova! bar kyla klausimas, ar tie! 
tenkanti 116-kai gyventojų, keli šimtai šeimų, tada at-i 
vienas gydytojas — 455 gy- gamentų iš Taškento Lietu-! 
ver.tojams (1039 metais ati-» VOn ir lūpestingai apgyven- 

mi skaičiai buvo 560 iri dintų. irgi tuo metu gris na-.
2"fo).

Apie 800.000 arba 27'; ! 
visų gyventojų vra surašyti:

mo, (E)

Nepriklausoma ir pavergta 
Lietuva

Jono Glemžos mintys — pranešimas Stuttgarto lietuviams 
minint nepriklausomybės atstatymo sukaktį

Sąjungoje) vienam asme
niui gali tekti tik 42 6 kg. 
Tiesa. Lietuvos mėsos gamy
ba žymiai viršija 53 kg. nor
mą. bet... juk Maskva, o ne 
Vilnius tvarko mėsos pa
skirstymą. Taigi, 
mažai rūpinamasi

Megėjų teatrai
i sovietine "Raudonojo Krv-! T_ „.„Z , 
žiaus” diaugiją. kurios už-:, ^°\G J'"1"3 
davinys yra įūpintis švara, i o vadinamųjų sauteikh- 
higiena ir kitokiomis svei
katos apsaugos priemonė 
mis (tai visai ne to pobūdžio, u 
organizacija, kaip Vakaruo- 
se žinomas Raudonasis Krv- ,. ■
žius). Veikliausieji tosdrau-į -iau5^e'_ teatrų. .
gijos nariai vadinami sani-1 .agitbngadų kolek- pakilę daupau mil.
tariniais inspektoriais. Jų y-
ra daugiau kaip po šešis
kiekvienam tūkstančiui gv-. , ....
vęnloja. Stengiamasi. kad!1* ger.ausieji dalyvavo \ il- 

muje. atranka jau anksčiau 
buvo atlikta.

Dramos rateliais vadina-

mų (mėgėjui teatrų varzy- 
Y_ bos. Ta proga buvo paminė

ti scenos mėgėjų būrelių 
skaičiai. Būtent, varžybose 
dalvvavo ”877 dramos rate-

(Tęsinys)

Kokios gi jos pasėkos? 
1950 m. žemės derliai, dar 
esant ūkininkų rankose, glū
dini:; ir ankštinių kultūrų 
buvo gauta 1.172.4O0 tonų. 
o 1960 m. — 855.700 t. Da-

ir miltinių žarninių — 126
kg. mėsos i. mėsos gaminu
—68.5 kg. kiaušinių —152 
št. ir tt. To neto darbininko 
atlyginimą.' siekė 128-178 
litu per mėr.-si.

tad derliai yra 
tonų,

tyvų dalyviai. 1.365 skai- bet... 1939 m., derliaus nepa- 
tovai". Suprastina, kad iš jčgta pasiekti.

477 bar laikoma.

tiekos ratelių bei brigadų;
tojų.

riename ūkyje. įstaigo
je. Įmonėje bent trys ar ke
turi personalo nariai būtų Į-l . .. . .

kaip sanitariniai , mi nei egulianaipareigoti veikiantie-
būre

liai. o liaudies teatrai — re
guliariau veikiantieji ne
valstybiniai teatrai, suren
giantieji vieną kitą vaidini
mą kasmet. '"Meninės agit- 
brigados" — dvieų. trijų ar 
kelių asmenų grupės, besi
verčiančios maždaug poli
tinės satvros vaizdeliu vaidi-

inspektoriai — reikalautojai, mėgėjų
apsivalyti, prižiūrėti, kad į 
aplinka būtų higieniška.

Kitoje duomenų rūšyje! 
autorius pareiškia, kad net 
ligoninių daugelyje dar ne
prisilaikoma paprasčiausių 
higienos reikalavimų. Dau
gelio rajonų ligoninės, ypač 
vaikų skyriai, perkrautos.

rios labai tinka dovanoms:
"Selected Lithunian Short 

Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

"The Herdsman and the
džiamos palikimų bylos. Linden Tree“ (Vinco Krė- 
Toms byloms vesti jie turi vės), 128 psl., kaina $3.95. 
Maskvoje neva privatišką "Lįthuanum Quartet“ (A. 
advokatų centrinę (sunku M. Katdiiki., A.
Amerikos teismui įrodyti. Undsb is ir , Šeiniu.), 
kad Lietuvoje negali būti ne ,09 , Uaina ^95
tik laisvos advokatų tary
bos, bet neleidžiama veikti "House Upon the Sand“ 
net rožančiaus brolijai). (Jurgio Gliaudos), 168 psL, 
Maskvoje veikianti advoka- kaina $3.95.
tų kolegija turi gana stiprų Ordea, of Aisad p..
JA\ advokatų centrą .\ew , « ,, č \ ei ~.i,, , .. j v i sha (1. Šeiniaus), 61 psl-,i orke. o sis veda bvlas vi- . . nn..... , kaina 52.00.soj Amerikpj per savo ad
vokatų skyrius įvairiose vie-! ”The Maker of Gods“, 
tovėse. pav.. San Francisco. Ten Lithuanian Stories, pa- 
Chicagoje ir kt. rašė Stepas Zoborskas, 131

■ .. ... . . psl., kaina $3.00.Musų mirusieji savo teisių 
jam nu-! apginti nebegali. Jų testą- Vytautas the Great Grand 

mentų reikalus mažai kas ir Duke of Lithuania by dr. Jo- 
gina, todėl rusai dažnai pa- ^ph B. Končius, 211 psl., 
siima gana dideles pinigų kaina minkštais viršeliais 
sumas. Pinigus jie sugeba $3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

žmogumi

Lietuvos kolchozininkas 
nėra patenkintas. Jis 
blogai atlyginamas 
statytos labai mažos pensi
jos. O kokia darbininko pa
dėtis?

pasidalinti. Didelė dalis ati
tenka JAV jr Maskvos ad-

O kaip a- rūpintas darbi- aarommRų darbovietes Rei- v°katams, llk,u‘?1Us Pamja, 
... upiiu» i an'k-yipi’nm’u sovietine valdžia ir duoda,

runka? ;r tarnautojas dabar- tunu. boueiai apskaičiuoja, t-oritirėie LY*U' oie‘> kad dėl darbininku nepasto-; • ..kaPei^C J7 d°leib ka!
vumo krašto ūkiui kasmet Pakirtoje dolerio verte yra

Pagal 1966-70 m. penk- padaroma 100 milionų dar- bent o rubliai.
badienių nuostolio. Taigi.; Naivūs Amerikos teismai’ 
pramonės darbininkas ne-J priima sovietų pristatomus 
brangina savo darbotietės. i įpėdinių įgaliojimus ir daro 
Antroji išvada — pramonės išmokėjimus doleriais, ne-Į 
darbininkas Sovietu Sąjun- paisydami, kad už dolerius;

‘ mečio : ■laną. vidutinis darbo 
užmokesti' Sovietu Saiun-c -V

... , . ' goję turėtu nadidėti ne ma-melziamu karvių. „ Oll, -*‘ ziau 20 ir *0 rublių mėne
sinis mi:.'.-.urnas turėtų pa

Gyvulininkystė

1961 i
buvo 737.1 tūkst.. iš jų kol
chozuose. sovchozuose ir į 

. valstybiniuose ūkiuose 316.1 
j tūkst.. privatiniuose kolcho- 
zininkų ūkiuose (kai žemės 
teturima iki 6 arų)—291.1 
tūkst. melžiamų kaivių, o 
asmeniniuose darbininku.t r
tarnautojų ir kitu gyventojų 
ūkiuose (jie žemės neturi) 
— 129.4 tūkst. karvių.

Dėl medicinos personalo ne- nima1--- kupletais, ir pan. Gi, 
prisilaikymo higienos reika- skaitovai — dek.amuotojai.J 
lavimų. daug vaikų ir nau- Prozos skaitv.tojai, 
jagimių serga kolienteritais/
Daug vaikų miršta. Valsty
binė sanitarinė priežiūra že-

Dar
vvzdv:

lyškesnis
. Jų

vistų pa
skaičiuojama

7.205.1 tūkst. Iš jų visuome-' . • •___ _ r_________  -

Vyriausybė ir įmonės la
bai susirūpinusios dažnu 
darbininkų darbovietės kei-

kilti Nurodoma.; goję per dieną pagamina vi- sovietai perka ginklus Viet-

mo vgio dėl 
me i-to darbo 
P t - r-111 

".ti. - ista*’ 
reirtiam. sam.

laboratorijų; 
ir dėl trans-į 
Gydymo-pro- 

=e nėra nei 
nių buiti-

Skaičiai rodo. kad vaidi-j niniuose ir valstybiniuose ti
nimų mėgėjų gana apstu. Į 
šiuos skaičius neįjungti cho
rai ir orkestrėliai. (E)

859 tūkst.. kolcho 
zininkų ūkiuose — 4.747 t 
darbininkų, tarnautojų ir kt. 
ūkiuose — 1.555.3 tūkst.

kiuose

KAS ČIA — DURNYSTĖ 

AR IŠDAVIMAS?

nių pata.pų. medicinos per- Komunistai Lietuvoje pa- 
sonalo viršutiniai drabužiai gamino filmą Niekas neno- 
laikomi d: augę su chalatais }- mirti“. Jame lietuviai j>ar- 
ir nanabai... Y’ač nesilaiko tizž Y duojami bandi- 
ma sanitarinių reikalavimų "a>- žmogžudžiais. Jų adre- 
gvdvmo-i rofilaktikos įstai- nepagailėta tokio smeiž- 
gų skalbyklose. Daug ligoni- to, kuris bent kiek padoru- 
nių į atviras vandens tafpyk-. mo turinčiam žmogui nė į 
las nuleidžia nenukenksmin- ga^v4 neateitų.
tą vandenį su visais nešva- Tas filmas buvo atvežtas 
rūmais. ir i Paiyžių. Ten buvo atvy-

Kai taip tepi įsižiūri medi- kęs ir jo gamintojas V. Ža- 
1 ^1. 'unku daug tikėtis ir iš lakevičius. Filmas buvo pa

rodytas prancūzams ir atski
rai lietuviams Jo pamatyti 
buvo atėjusi visa Prancūzi
jos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba (kun. J. Petrošius. 
P. Klimas ir A. Mončys) ir 
didesnė dalis PLB Krašto

nepaprastai gausių vadina
mųjų visuomeninių sanitari
jos i: -oektoriu.

(Elta)

Taigi tikra laimė, kad Lie
tuvos gyventojai sugeba lai
kyti karvę, kiaulę, vištą, nes, 5Ufiaro 
priešingu atveju jie badau-' 
tų. Čia pat tenka pabrėžti, 
kad žemės ūkio produktų 
gamyboje Pabaltijo kraštai 
žymiai viršija Sovietų Są
jungos bendrą vidurkį.

Dar nepriklausomos Lie
tuve laikais Lietuvos žemės, karna.- 
ūkio produktu eksportas į metus, 
užsieni, nvz. 1938 metais, 
sudarė 75Y viso eksporto!
(suma siekė 233 mil. litų) J 
64Y žemės ūkio produktų ė- 
jo į užsienį paruoštame pa
vidale.

1964 m. ų buvo dar 9 / sumos pats gauna? Centrą- rna. tada įpėdinį atleidžia 
1966 m. -?vietų oficialioje Įmes Statistikos valdybos i į« darbo ir moka jam iš pali- 
5>paudoje urodyta: pasta- leidinys SSSR v cyfrach v 1 kimo "senatvės“ pensiją (a- 
įuoju n • . iaiybų Sąjungo- 1965 godu“ 126 psl prane-i pie 30 rb. mėnesiui). Dirbti 
je ir Eu; pos socialistinėse ša. kad 1965 m. vidutiniškas Į neleidžia.
salyse at : narni tyrinėjimai, piniginis mėnesinis darbi
nu?tata. t moksliškai pagrįs- ninko ir tarnautojo atlygini- 

j tas vartojimo normas", mas buvo 95.3 rb.. o su leng-i , .
Liaudie.- f uis (nr. 9.1966) vatomis iš visuomeniniu foS- g?letų bvloms hetuvių labu., 

Į skelbė:
j sudaru
i rybų Lietu- os miesto gyven- mas. medicinos 
‘ tojo

mo oiuozeta”. Aurocivta. ----------- ** ------ -----
kad

Mūsų veiksniai nėra taip' 
turtingi kaip sovietai, kad

ginti pasamdyti stiprius ad
vokatus. Ęę labai gabaus 
advokato nėra ko ir pradėti.

.......... m,*™™-, , - - -i 190 v 'kai lusai samdo pačius ge-;piagjmenimo minimu- m.as) iš viso susidaro 128 rb.’ . . . , . 1 .
biudžetą“. Nurodyta, nausius ir gudriausius
ma;?t dienos davinio Taigi darbininkas gauna 

kaloringumas — 3062 kai. 17Y. o darbdavys — 83Y 
Metinė Ra. a — 270 rb. Ji gamybos. Ar tai nebus dir- 

5r minimum atly- bančiojo išnaudojimas? Pa- 
ginimo. 5. i-:em.s kitiems rei-1 lyginkime, kokia padėtis 
kalams nerta 210 rb. Normų, kapitalistiniuose "išnaudo-

mes pabandėme du (socialinis draudimas, 
apskaičiuoti Ta- pensijos, stipendijos, švieti- 

aptarnavi-

sudarinėt' /ai turėj’o sunku
mų pask:: -• ti kitas išlaidas.! 
nes normaliai maistas suda
ro 36-37 atlyginimo. Jų. 
apskaičiavimu — paltas per-; 

ka tą per ketverius! 
. vyriškas kostumas— 

kartą per trejus metus. . ir į 
kuklios k it s išlaidos. Pvz.. 
nieko nenumatyta gėrimam.; 
tuo tarpu pagal sovietinę 
statistiką Lietuvoje išgeria
ma daug šnapso. Faktinai

tojų“ kraštuose, kur darbi
ninkas turi Įstatymo teisę 
ginti savo reikalus. Sovieti
nės statistikos duomenimis. 
JAV laikotarpyje tarp 1929 
ir 1952 metų pramoninin- 
kams-kapitalistams tekdavo 
vidutiniškai 53Y metinės 
gamybos vertės, o darbinin
kams ir tarnautojams 47Y 
(darbo atlyginimas). Vokie
tijos Federalinėje Respubli
koje gamybos produkto pa

Dabar pažvelkime į mies
telėno — darbininko, tar-

dirbantys:' idutiniai gauna skirstymas laikotarpyje tarp 
didesnį atlyginimą, bet jis! 1936 ir 1956 metų buvo

rautojo materialinę padėti. j,uk.tu.'i Ym.?’ ir nolmMy«- pks: samdytojų-kaptalistų 
darinėtojai čia nurodo, kad dalis buvo vidutiniškai o/'r, 

Prieš pirmąjį pas. karą "tikslinga būtų sudaryti 4 o darbininkų ir tarnautojų
Lietuvos gyventojų mityba asmenų šeimos biudžetą, ku- dalis— 43Y . Tai tokie duo-
buvo menka. Apie pokarinę rioje du asmenys yra išlai- menys. ir čia jokie komenta- 

Raro atstovas, dabartinis! mitybą 1935-1938 m. laiko- kytiniai". Reikia turėti 160 rai nereikalingi.
PLB Krašto Tarybos naiysĮ tarpyje duomenų pateikia rb. mėnesinių pajamų. Ta-
ir Pavergtųjų Europos Tau-; to klausimo tyrinėtojas prof čiau svarbiausia, kad pro-

Seniausias ir jauniausias

rašytojas — lietuvis

Sovietų S-gos rašrtoju in
formaciniame biuleteny pa
rašyta. kac. sovietinėj rašy
tojų sąjungoje esą 6.560 na
rių, rašančių 72 kalbomis.
Iš jų seniausias ir jauniau
sias esą lietuviai. Seniausias 
—Marcelinas šikšnys 93 m . Sakykite, kas čia: kolek- m. Lietuvos gyventojas svar- 53 kg. o pagal 
jauniausias — Algimantas tyvinė* durnystė ar išdavys- i blausių produktų permetus sos gamybą (9. 
Mikuta 23 m. i tė? ! suvartodavo: duonos, miltu 232 mil

Taiybos narių.
Negana to, pulk. J. Lans-

koronskis. buvęs Lietuvos 
atstovas.

"Taigi, arčiau pažinkime
tų delegacijos Europoje na- O. Hielck. Jo duomenimis jektuojamos normos yra teo- savo tėvų žemę, mylėkime 
j-vs. surengė minėtam V. Ža- maisto dienos davinys suda- retinės —jų ir negaunama, ją," tokiais žodžiais savo 
lakevičiui priėmimą... rė 3,000 kalorijų. 1936-37 nes, pvz.. mėsos numatoma pranešimą Vasario 16 minė

1966 m. mė- j jimo proga
produktų per metus sos gamybą (9.9 mil. tonų ir j Glemža. 

suvartodavo: duonos, miltų 232 mil. gyventojų Sovietų! A a

baigė Jonas

A. V.

Knygos
jaunimui

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

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

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

šė V ytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stancikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Knv- 

.... 83.00. 
PELYTĖS

gos kaina .
Todėl visi lietuvai turi la- BALTOSIOS 

bai susirūpinti ir apgalvotai KELIONĖ į MĖNULĮ, 
elgtis, kao jų palikimai gi- parašė Danutė Bindokie- 
minėms į Lietuvą nepatektų nė. 58 psl., kaina .... $1.50 
į okupantų rankas. ŽAIŽARAS. I). čibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide- 
; Iiems, Ados Sutkuvienės 

iliustracijos, 21 puslapis,
kaina .................. $1.50.

IR SOVIETIJOJ 5 DIENŲ MURKLYS, A. Giedriaus
apysaka, 130 psl. kai-

DARBO SAVAITĖ, BET... na .......................... . 80.
.... .. .. , ! GINTARO TAKAIS, J. Na-
JAV reniai pamiršta, ka-; e^gra^.jaj, f]aug jHUg- 

da Įvesta penkių dienų (40j traciju. fi4 psL kaina-$i.8o.
valandų, oarbo savaite Čia .,xfARĖLĖ. J. Narūnės
įau einama prie 30 valandų -r * . , ,
darbo savaitės, o sovietiniai Pa^ka, 24 psl.
me "rojuje“ penkių dienų T ^na —y................... •

I KETURKOJIS UGNIAGE^ 
SYS, D. P’ idokienės pa

Balfo Reikalų Vedėjas

rengiantis švęsti 50 metų 
"didžiosios proletarinės re-i 
voliucijos“ sukaktį.

Bet ir ta "dovana“ ten ap-' 
karpoma. Tose įmonėse ar į- 
staigose. kur buvo dirbama
6 dienas po 8 vai., įvedus ojMĖLYNT KARVELIAI, Alo- 
darbo dienų savaitę, bus dir- yz0 Barono, 69 pst kai. 
bama po 9 valandas. Ta na ..........................  $1 50<
naujove taip pat netaikoma TByg SAKALAI. Alf. Vam- 
įmonems ir figoms, ku- but0 15 Ru jr davi. 
noms ji pagal tų jstaigų dar- lg6 j Raina 
bo pobūdi ir sąlygas netiks- r »
linga. oooooeoooooooooooocMoaoMa

i

rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia* 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Dar apie L. B. suvažiavimą
Kaip jau buvo trumpai tarp šių grupių tarpusavyje 

pranešta Keleivio 12 nr., ir su senimu atskirai kartų, 
kovo 18 d. New Yorke įvy- konfliktas savaime turėjo' 
ko Rytinio pakraščio Liet. atsirasti Bet tai visai ratū- 
Bendruomenės apygardų ir ralu: kaitų skirtumai buvo 
apylinkių atstovų ir taiybos visur ir visada, jie yra dabar 
narių suvažiavimas, kuriame bus ir ateityje. Jeigu jų ne
iškilusias būdingesnes min- būtų — nebūtų ir pažangos, 
tis čia noriu trumpai pami-j Ėmus kaltinti jaunimą a- 
nėti. buojumu. ar ne perdaug dė

visi aukštieji svečiai, svei- mesio kreipiam skirtumams 
kinusieji suvažiavimą, pa- pabrėžti ir ar ne permažai 
brėžė LB nuopelnus ir jos daroma tiems skirtumams 
reikšmę mūsų išeivijos švie- suprasti ii tarpusovio santy- 

ir laisvinimo kiams suderinti.
Prelegentas priminė LB

Laisvės Komiteto pirmi- nuopelnus steigiant ir išlai- 
ninkas V. Sidzikauskas ra- kant lituanistines mokyklas, 
gino, kaip lig šiol. taip ir to- ruošiant joms
iiau daryti visa, kas tik ga- net mokytojus 
iima. Lietuvos laisvei atgau- linis mokinys ten girdėjo a-
ti, o tarybos pirmininkas V. pie pačią LB? Ar nebūtų 
Volertas ragino neapsikrau- naudinga amerikiečių pa
ti tokiais darbais, kurie ne- vyzdžiu ir lituanistinėse mo- 
duoda naudos nei lietuvy- kyklose įvesti lietuviško pi-

timo, kultūros 
darbuose.

vadovėlius ir 
. bet kiek ei

KAI MES IEŠKOJOME > 
NAUJO DARBO

Mudu su draugu Edvardu 
perskaitėme didžiausio Chi
cagoje laikraščio ’Tribune“! 
šeštadienio numerį, kur ra- • 
dome skelbimą, kad Melro-! 
se Parke, “Jewel“ sande- ' 
liuose reikalingi pakrovimo- 
prekių surinkimo darbinin-; 
kai, kuriems numatytas ge
ras uždarbis — $3.44 va
landai. Nuvykimui į Melro- 
se Parką iš pietinės Chica
gos dalies mums teko su-j 
gaišti dvi su puse valandos,“ 
nes reikėjo kelis kartus keis
ti autobusų linijas ir pasi
naudoti užmiestiniu busu.

Prie ”Jewel“ sandėlių su
tiktas sargas, užklausęs ko
kiu reikalu, nurodė už pusės 
mylios esantį darbininkų 
samdymo ofisą Ten viena 
mergina padavė pasirašyti 
lapelį, o vėliau išrašė leidi
mą nueiti i rūsį. kur prie lan
gelio kita mergina paklau
sė. kokio darbo norime. At
sakėme, kad pakrovėjų-pro-

Puslapis penktai

Ir ten padaro klaidu. Charles Jeffers iš North Arling_ 
ton, NJ.. rodo per klaidą jam mokesčių įstaigos išra
šytą čeki $1,054.54, nors jam reikėjo mokesčių grąžinti 
tik $54.56.

i

bei, nei laisvinimui. lietinio lavinimo kursą, su-
Laisvės Fondo pirminin- pažindinant su išeivijos pro-

jungę į jaunimo organizaci-j 
jas, bet ar jie vėliau įsijun-

Fondą pastoviais įnašais. 
Ligi šiol tik Kanados, Aust-
alijos ir Yenecuelos kraštų gia į LB? Kiek pati LB krei 

LB įėmė, o JAV tik 33 apy- pia dėmesio i jaunimo orga- 
linkės šitą pareigą atlieka nizacijas ir joms padeda? 
Tautos Fondas finansuoja Kiek LB domisi jaunimo sto- 
Lietuvos laisvinimo darbą, vykiomis, sportu ir kt?

— Au di du. Maik!
— Tėve. kalbėk lietuviš

kai. nes angliškai nelabai 
moki.

— Šarap!.. Aš norėjau ta
ve pasveikinti džentelmonis- 
kai, o tu raidavei pradedi 
mane kritikuoti. Nu, į ką tai 
padabna?

— Bet sveikintis reikėtų 
savąja kalba, o ne svetimu 
žargonu.

— O kas gali žinoti. Mai
ki, kokia mūsų kalba?

— Ar tik ne pas Zacirką 
tėvas nakvojai, kad nebeži
nai savo kalbos?

— Ne tavo biznis, Maiki. 
kur aš nakvojau. Gal aš vi
sai nenakvojau. tik po svie
tą vandravojau ir klausiau, 
ką žmonės šneka.

— O ką girdėjai?
— Žinai, žmonės labai 

pyksta ant gazietų. ką kriti 
kuoja pernai buvusį viso 
svieto lietuvių jaunimo su
važiavimą Amerikoje. Sako 
tos pačios gazietos aimanuo
ja, kad mūsų jaunimas nesi
laiko prie savo tautos, nekė- 
rina savo tėv\į kalbos, o kai 
tas jaunimas suvažiavo su
sipažinti. lietuviškai pasi
kalbėti ir padainuoti—plau 
kė per jūres 10.000 mylių, 
net iš Australijos, — tai da
bar visokie kritikai nesiliau
ja per gazietas pilti tam jau
nimui į kaili. Žmonės pyks
ta ir sako: į ką tai padabna? 
Gal tu galėtum tą klausimą 
išvirozyt?

— Man rodos. tėve. kad 
tai nesunkus klausimas. I)a 
lykas yra toks. kad senesnio 
amžiaus mūsų veikėjai žiūri 
į pasaulį kitaip, negu jauni
mas.

— Kalbėk aiškiau.
— Senesni žmonės, tėve 

žiūri atgal, į praeitį, ir nori. 
kad jaunimas taip žiūrėtų 
Bet praeitis niekad negrižta, 
tėve. Ji skęsta į kapus. .Jau
nimas tatai supranta ir žino 
kad praeitimi jis negyvens. 
Todėl jis žiūri pirmyn. į at
eitį. Toks yra skirtumas tarp 
senos ir jaunos kartos, ir iš 
to gaunasi nesusipratimas. 
Senas amžius nesusikalba 
su jaunuoju amžium. Gaila.! 
kad taip vra. bet atrodo, kad 
kitaip ir negali būti. Juk dėl 
to, tėve ir mudu dažnai su
sibarant.

— Nu. tai kaip tu rokuo- 
ji, ar jaunuoliai gali turėt 
daugiau razumo. negu se 
niai?

—Tėve. protingesni yr, 
tie, kurie ruošiasi rytojau.- 
dienai, negu tie, kurie ieš
ko vakarykščios dienos.

— O kaip tu gali žinoti, 
kas bus rytoj'?

— Kas bus rytoj, aš, tėve. 
negaliu pasakyti, bet aš tik
rai žinau, kad rytojus bus. 
o vakarykštė diena jau ne
grįš. Todėl rytojui reikia ii 
ruoštis, o vakarykščią dieną 
palikti istorijai.

— Vot. Maiki, ant šito 
punkto aš su tavim neso- 
glasnas.

— Vadinasi, nesutinki su 
manim?

— Nausa, nesutinku
— Kodėl?
— Todėl, kad aš noriu 

laisvos Lietuvos tokios, ko
kia buvo seniau. Todėl aš

kuris mums visiems yra vie
nas iš pačių svarbiausių.

CV narys jaunimo reika-

Stengiantis jaunimą į- 
traukti į suaugusių organi
zacijas. reikėtų jam pavesti

lams V. Kleiza neilgoje pa- ne kokius antraeilius, bet 
^kaitoje apžvelgė lietuviško pagrindinius planavimo ir

veiklos darbus.
Tik pamatęs savo darbo

vaisius, jaunimas patirs ir 
įvertins savo svorį senimo 
organizacijose.

Per diskusijas patirta, 
kad Rytinio pakraščio jau
nimas jau yra sudaręs savo

jaunimo pasireiškimą Lie
tuvių Bendruomenėje.

Pagal jį, mūsų jaunimas 
skirstytinas j, tris grupes: i- 
ki 25 metų. nuo 25 iki 35 ir 
virš 35 metų.

Pirmoji grupė laikytina 
jaunimu. Ji gimusi, augusi
ir mokyklas ėjusi jau už Lie- organizacini komitetą, turė- 
tuvos ribų; jj labiausiai pa- jęs suvažiavimus Bostone ir 
veikta šio krašto aplinkos. Nevv Yorke ir yra parengęs 
Lietuviškos mokyklos ji vi- savo įstatų projektą. Jų pla- 
sai nėjo arba ėjo labai ma- nuojamas sambūris būtų LB 
žai. Todėl jos saitai su kil- padalinys. įstatų projektas 
mės kraštu labai migloti. įteiktas apygardų pirminin- 
Antroji grupę — nuo 25 iki kams ir CV ir prašomas pa- 
35 metų — laikytina jauną- tvirtinti. Kaip tą reikalą iš- 
ia karta. Ji pirmus žingsnius spręs C V. parodys netolima 
mynė dar Lietuvoje; kai ku- ateitis. Šiaip ar taip, šis Ry- 
riems jų ten teko ir mokyklą tinio pakraščio jaunimo žy- 
lankyti. Jie vieni daugiau, gis yra sveikintinas, visoke-
kiti mažiau dar prisimena riopai remtinas. Užsimezgu.- 
paliktąją tėvynę. Tai jauno- gajam branduoliui čia. nea-

nevalius tavim sutikti kai kaila’ TrečioJi SruPė “ bejotinai jų mintis pagaus 
. ; ; 1 " , č brandžioj!, dar augo ir mo- kiti ir idėjas paskleis po Vitu sakai, kad tas, kas buvo , . J’ . , * .. , g. J

j v u. nau ocnci
ministracija šiems darbams 
priima tik iki 35 m. amžiaus 
darbininkus. Taigi visi kiek 
vyresni turėjo grįžti atgal 
Chicagon dėl amžiaus dis
kriminacijos negavę darbo.

Grįždami, persėdę į kitą i 
busų liniją, prie vieno fab-i 
liko radome iškabą, kad rei-’ 
kia sandėliams pakrovėjų.i 
Nuėjome tenai į darbininkui 
samdymo ofisą. Ten am-į 
žiaus neklausė. Užpildėme j 
aplikacijas. Tarnautojas pa-1 
sikvietė mudu į atskirą ka-j 
binetą. Pirmą kartą mus pa- Į 
vadino džentelmenais, pa-' 
klausė, kiek mes pageidau-: 
jame uždarbio, ir pasakė, 
kad jie mokėsią po $2 už 
valandą, tačiau turime turė
ti savo transportaciją, nes! 
jų sandėliai esą prie O’Hare! 
aerodromo, už 35 mylių nuo Į 
Chicagos centro.

Padėkoję mandagiam tar-; 
nautojui, pasakėme, kad 
lauksime, kol vieta atsiras 
fabrike šiaurinėje pusėje.

Nors šį kaitą darbo nega
vome. bet širdyje jautėme i 
džiaugsmą, kad su bedarbiu į 
bent buvo mandagiai pasi-1 
elgta J. Pet

Lloyd B. Miller (dešinėj) išleidžiamas iš Illinois vals
tybinio kalėjimo, ten atsėdėjęs 10 metų. Jis buvo 
nuteistas už 8 metų mergaitės išprievartavimą, bet 
dabar paaiškėjo, kad tada buvo nuleistas neteisingai.

seniau, jau 
bai, Maik!

nebegrįš. Gud-

Monako kunigaikštienė Grace 
su savo sūnumi, atostogaujant 
Jamaica saloje.

IETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
4ERIKOJE, St. Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o
kietais $5.00.

kėsi Lietuvoje, bet ir ji iške- są kraštą. To kiekviena.- 
liavo svetur dar jaunuose bendruomenįninkas nuo šir-
metuose ir kūrėsi naujoje 
aplinkoje. Tokiu būdu net

dies šiems ir linki
S.

Labai reikalingas įstatymas
Jau seniai buvo reikalin

ga išleisti federalinis naujas
vejai, kai iš darboviečių at
leidžiami pajėgūs darbinin-

įstatymas, kuris tvarkytų kai bei tarnautojai, kai jie 
teisingai darbininkų samdy- pasiekia tam tikrą amžių.
mą Amerikoje. kuri nustato pati darbovie-

Prez. Johnsonas savo me-j tė. Dėl tos priežasties prezi- 
tiniame pranešime pasiūlei dentas unijos pranešime ir 
kongresui priimti kai kuN siūlo priimti įstatymo pro- 
riuos įstatymų projektus, ku- jękfą. kad įmonės savai an- 
rie pagerintų dirbančiųjų ir ’
pensininkų buitį. Šį kartą 
mes norime pabrėžti vieną 
gana svarbų valdžios pro-! sijas, kurios spręstų, ar tei- 
jektą, būtent, kad darbovie-j sėtai daro įmonės administ 
tės, samdydamos darbinin
kus įvairiems darbams, ne
darytų amžiaus diskrimina
cijos ir neatleidinėtų iš dar
bo dar pajėgiančių dirbti

kiškai neatleidinėtų pajėgių 
darbininkų iš darbo. Siūlo
ma įsteigti specialias komi-

nėje 15-20 metų, tai jokiu 
būdu negalima tikėti toms 
pasakoms, kurias darbda
viai pasakoja, neva pateisin
dami savo veiksmus. Dažnai1 
čia yra kur nors ”šuva už-iikastas .

Štai konkretūs faktai. 
Chicagoje du lietuvai buvo 
dirbę vienoje amerikiečių 
įmonėje po 10-14 metų. ge
rai atlikdavo savo darbą. Į- 
monės administracija, neno
rėdama mokėti darbovietės 
pensijos, atleido juos iš dar
bo.

Arba štai vienoje lietuviš
koje "be pelno“ dirbančioje 
spaustuvėje, kuriai vado
vauja vienuolis, “taupumo 
sumetimais“ buvo atleistas 
virš 40 mėty išdirbęs gerai 
darbą atliekantis redakto
rius. o vėliau ir du linotipi
ninkai. Paskelbta, kad jie 
visi trvs perlėtai atlieka dar-

racija, atleisdama darbinin
ką iš darbo.

Šitą įstatymo projektą bą, nors iš tikrųjų jie tą dar
ines norime naremti. nes da- bą dėl savo patirties gerai

______ ____  bar visoje Amerikoje pasi- ir nustatytu laiku padaryda-
normalų imonės ar ištaigos taiko labai daug atleidimų vo.
dai-ba. * I iš fabrikų ir įstaigų. Tenka Iš pacituotų faktu aiškė-

stebėtis, kaip administrato
riai dėl savo simpatijų ar

darbą
Kaip žinome, kai kurios 

darbovietės, samdydamos
ja, kad JAV-bėms tikrai y- 
ra reikalingas specialus 
samdos reikalus reguliuo-

Jau baigiamas parduoti

1967 METŲ “KELEIVIO“

KALENDORIUS
BELIKO TIK KELIOS DEŠIMTYS EGZEMLIORIŲ! 

Jo turinys:

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

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

Kas yra 15-kos valstybių blokas, kuris vadinasi 
NATO?

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?
Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?
Vietnamas faktų š viešo je-
Straipsnis Jaltai prisiminti.
Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.
Be to. kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 

geresnių juokų.
Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centai

darbininkus bei tarnautojus, antipatijų sijoja darbinin- 
nustato amžiaus ribą, neatsi- kus, skelbdami, kad jie arba jautis fedeialinis įstatymas, 
žvelgdamos dirbančiojo pa-i perlėtai dir‘>a, arba jau vy- apie kui į užsiminė pi eziden 
'jėgumo atlikti jam pavestą! resnio amžiaus sulaukę. .Jei- tas Johnsonas.

’darba. Pasitaiko dažni at-igu dirbantysis išdirbo įmo- Jonai Valžanai

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

KELEIVI S
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

T
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MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS BIELIAUSKAS

vyšnios
(Tęsinys)

Kai jie nuėjo prie vyšnių, Nijolė, paragavusi kelias 
uogas, nustebo:

— Taigi jos baisiausiai rūgščios!
— Man rodos, labaiuškanios, — prieštaravo Kazys.
— Pagiriom. O pas tą tavo direktoi ių daug saldesnės.
— Galėsime pasiskinti ir pas ji. Siūlė.
Tėvas jų pokalbio nenugirdo
— Skinkit. skinkit nuo anos šakos, — ragino jis. Mo

lis netvėrė džiaugsmu, kafl jo;išsaugotos vyšnios kaip pu
pos raudonuoja baltame dubenyje.

— Klausyk. Kazy, nesikark aukštyn. Greit reikės? 
važiuoti, — pažiūrėjus i laikrodėli, pasakė Nijolė. — Juk 
pažadėjome po poros valandų. Sakei, bus svečių, nepa
togu.

— Tai šiandien gal ir namų nepasieksite? — paklau
sė tėvas.

— Žinoma, direktor ius neišleis. Juk Kazys jo virši
ninkas. Dėl to nieko — pernakvosim, tik negerai žodžio 
netesėti. Vėluojame.

— Na, kaip jums geriau. — tarė tėvas. — Pažadėjote, 
tai reikia.

— Kazy, tu girdi?
— O kaip uogos? Pačios sulips?
— Gausim ten Vaikai priskins. Aš einu. Pakanka. Į 

Vis tiek jos tik kompotui.
Nijolė paliko vyšnias ir nuėjo Į mašiną. Ji paleido 

radiją, ir Moliai išgirdo, kaip visas kiemas prisipildė tran
kios džiazo muzikos.

Dabar į darbą stojoTr Molienė. Jai pagailo Kazio, ir 
ji stengėsi padėti,, bet tuojau pasidarė silpna, akyse su
mirgėjo žalsvi rutuliukai.

— Lk, vaikeli, kad aš negaliu, — dejavo motina.
— O kas? Ar vyšnias skinti sunkus darbas? — juoka- 

Ir tėvas, mdtau. nenori padėti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa 
kyli į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir ii- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pti mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attornev at Ląw,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston. Mass. 02131.

I Atsakymas

Ar skaitei 

šias knygas?
NULAUŽTA ŠAKA, tri

jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Va n aga i tė-1 ’et erson ie- 
nė, 81 psl., kaina $2.

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

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

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 

' psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai- 

1 na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES
GIMĖ. lietuvių dainynas. 

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

PLAUK, MANO LATVELI. 
Petro Segato pfėra’.'-bu 
111 psl.. kaina. ??.00

ŠVFNT A DIENUS V? AUKŠ
TO. Mariaus Katiliškio 17

vo sūnūs.
— Aš nuo žvirblių atgyniau. 

skink.— tarė tėvas.
— Tai reikėjo ir priskinti, juk rašiau, kad atvažiuo

sime.
Molienė atsisėdo ant griovelio kranto ir žiūrėjo i sū

nų. Paskui priėjo arčiau.
— Vaikeli, — tyliai ištarė motina. — Tėvas labai 

negaluoja
— Tegul eina pas gydytoją. Ko laukia?
„Gal pasakyti, kad jis buvo, kad atsakė. Gal pasa

kyti? — sukosi galvoje mintys. — Bet ne. nieko nereikia 
sakyti“. Ir Molienė, žiūrėdama Į toli, numojo ranka.

— Ką tie gydytojai.
— O Stasė ar buvo?
— Žadėjo atvažiuoti vyšnių. Bet tėvas nurašė, kad 

tu paimsi, tai gal ir nesulauksim.
— Visas? —nustebo sūnus. — Kam mums tiek daug. 

Mes galime ir gatavos uogienės nusipirkti. Be to, šitos, 
sako. virti ir netinka.

Kazys liuoktelėjo iš medžio ir ėmė ranka valytis 
drabužius.

— Šiandien ir aš prastas darbininkas, — pasakė jis
— Tai jau važiuosite? — dar vis lyg netikėdamas 

paklausė tėvas.
— Važiuosim. Et. tėvai. Sakiau, parduotum šitas 

trobas. Vienas pas mane. kitas pas Stasę. Galėtumei gy
venti. Ko čia vargti vieniem, lyg vaikų neturėtumei. Tie
siog mums gėda.

— Ir Stasė taip sako, bet parduoti, vaikeli, neišei
na, — tarė tėvas.

— Kodėl?
— Iš kolūkio gaunam pensiją, kolūkiui ir paliksim.
— Bet koks čia vienų gyvenimas.
— Mes ne vieni. Aplinkui savi žmonės, — priešta

ravo Molienė. — Papratę čia ..
— Žinoma, aš nesakau šiandien ar rytoj.
Abu seniai tylėjo.
Iš ”Volgos“ liejosi džiazo muzika. Paskui Į ją Įsipynė 

žemas moteriškas balsas.
Moliai vėl kaip ir anksčiau išleido sūnų ir marčią, 

nieko nepasakę apie savo ligą. Tik atsisveikindama Mo
lienė pro ašaras ištarė:

— Atvažiuokite, vaikai, kol dar čia esame.
— Obuolių bus, atvažiuokite, — pridūrė tėvas.
Kai mašina pajudėjo, muzika pasidarė dar garsesnė.

o dabai- pats nusi-1

Paskutinio Italijos karaliaus l'mberto duktė Maria 
Beatriče su Ispanijos jaučių kovotoju Victorio Valencia. 
Kalbama, kad jie vienas kitam patinka. Princesė dabar 
yra Madrido ligoninėje, nes slepia mom i- aplinkybėmis 
ji buvo peršauta per krūtinę.

Ben. Rutkūnas

ČIONAI

—Kur laimė? — visi klausia.
Nežino, kad jinai 
Ne už kalnų, ne toliuos,
O tavyje. Čionai.
Sužyra ji. Ušblėsta 
It žaibas debesy.
Ir vėl rausiesi kurmiu.
Ir vėl naktis tamsi.
—Kur laimė? — visi klausia.
Nežino, kad jinai 
Ne už kalnų, už jūrų.
Čionai, o ne tenai---------

ŽLI BIA I

Kiek daug pasaulyje žlibų!
Akis jų paklydimo rūkas dengia. 
Neperregi pro jį. Jų kelias juodas. 
Juoda — žydri padangė.
Juodi: linai, daigai žaliūnai.
Žiedai balti radastų.
Ir dvasios žlibume negali 
Gyvenimo Vaivorykštės atrastu

PARTIJA ATSKYRĖ 

VYRĄ NUO ŽMONOS

Važiavome su žmona ir Tamstai būtų buvę pra- 
dviem dukrelėm Į krautuvę vartų nueiti pas advokatai 

- produktų nusipirkti. Buvo pasikalbėti ir pasitarti prieš 
slidu ii salo. Važiavome iš pildant draudimo kompani- 
lėto. ir aš stengiausi stab- jos Tamstai atsiųstas for- 
džių nevartoti. Privažiuo- mas. Nors Tamsta, kaip sa- 
jant šviesas, iš lėto koja pri- kai. gerai moki anglų kalbą,1 
myniau stabdžius ir paleng- reikia neužmiršti, kad čia 
va pradėjau sustoti. Iš užpa- nėra vientik anglų kalbos 

‘ kalio atlėkė žmogus ir su mokėjimo klausimas. Teisi- 
didžiausia jėga trenkė Į mū- nė situacija yra reikalinga 
sų automobili. Laimei, nė teisininko interpretacijos, 
vienas iš mūsų nebuvo su- Jei Tamsta neturi savo ma- 
žeistas. Mes visi buvome šinai vadinamojo „collision“ 
kiek apsvaigę nuo nelaukto draudimo, patarčiau Tams- 

Į smūgio, bet po keletos minu- tai tuoj nueiti pas vietini ad- 
j čių atsipeikėjome. Nei žmo-, vokatą ir ji paprašyti ši 
na. nei aš pyts, nei mergai- Tamstos reikalą sutvarkyti ■ 
tės nebuvo užgautos. Susto- Gavus vadinamąjį ”judg-' .
jome. ir anos mašinos vai- ment“ Tamstos naudai, ga- novekų. kaina $o.00 

į ruotojas. priėjęs prie mūsų, į Įima bus atimti iš ano vai- 
i labai atsiprašė, sakydamas,1 ruotojo „licence“ (vairavi- 
j kad jis neįstengė laiku su- mo liudijimą). Nuostabu, 
i stabdyti savo mašinos Jis. kaip greitai gali atsirasti pi- 
i mus užtikrino, kad jis turis nigų nuostoliams padengti.
'■draudimą ir kad jo draudi- kai atimama vairavimo tei
smo kompanija tuoj sutaisys sė. Anos mašinos vairuoto-
i mums mašiną, kaip naują. į jas, kad ir su 8 vaikais, ne- 
■ Jis paėmė mūsų informaci- norėdamas nustoti teisės vai- 
! ia, ir mes paėmėme jojo? ruoti mašiną, gana greitai 
Tikrai ant jo "registration“ pasirūpins Tamstos mašinos 
yra paminėta draudimo, sutaisymu.
kompanija. Kitą dieną nuė-;___________________
jome i savo garažą, kur per- 

' ku savo gasolino ir kt., ir 
. paprašiau Įvertinti padary- 
' tus nuostolius. Nuostoliu bu-i 
vo padaryta nemažai: $492. į 
30. Aš pranešiau savo drau- 

Į dimo kompanijai, o paskui 
telefonu pranešiau ano vai-;

' ruotojo draudimo kompani- 
i jai. atseit, tai kompanijai,, 
kurios vardas buvo art ano. 
vairuotojo registracijos la-; 
pelio. Už poros dienų jo Į 
kompanija atsiuntė mums! 
blanką užpildvti. Neturėda-Į 
mas jokiu sunkumu su ang-į 
lų kalba, aš užpildžiau blan-į 
ką ir pasiunčiau jiems. Praė-J 
jo dar dvi savaitės. Tiesa,

T

T-

Jonas Aistis, POEZIJA. 
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai. 420 psl., kai
na $6.

, galėjo kongreso partiją, bet su ta anketa aš taipogi jiems: 
po l inkimų vieni kitais vi-i nusiunčiau gautą ’estimate‘.į

; siškai nepasitiki. į Prieš savaitę gaunu toki į
Indija susideda iš kelioli- Štai vyriausybėje yra abu laišką: anos mašinos vairuo-Į 

kos valstybių. Viena jų vadi- Thomasai — vyras ir žmo-; tojas neturissu jais „prop°r- Anglijos metodistu kunigas De- 
nasi Karala Ten rinkimus na. Thomasienė yra Kinijos, ty den.age“, taigi jie nieko nis Janney sako nesąs priešin- ,

šalininkė, o os vyras — So-: negali man mokėti. Paskam-, R38’ kad jo žmona Marjorie, 28 k^jpa §9 
vietų S-gos. Kinijos šalinin-, binau vairuotojui. Sakau, ’ m-amž-ir 7 metų dukters moti- 
kų vadovybė uždraudė Tho-', kam tu man sakei, kad turi, na- nešioja trumpą sijoną, nors 
masienei gyventi kartu su i draudimą? Pasirodo, tu jo1 parapijom m* tas nepatinka.
savo vvru. nes tuo būdu gali j neturi. Sakau, gal turi kitos'________________________
partinės paslaptys patekti Į kompanijos kitą koki drau-į 

ran- dima? Sako. ne, neturiu. Aš 
maniau, kad esu pilrai ap
sidraudus. Sakau jam: tai 
dabar turėsi pats sumokėti 

1 už mano mašinos sutaisymą.!
suėjo Į trobą, kur dar plaukiojo sūnaus surūkytų cigarečių Sako, norėčiau Tau pagel-j

laimėjo komunistai, jie ir 
vyriausybę sudarė.

Bet tenykščiai komunistai 
yra pasidalinę Į maskvinius 
ir peipinginius. tai yra, Į So
vietų S-gos ir Kinijos šali
ninkus. Rinkimuose jie visi maskviniu k munistų 
buvo susijungę ir todėl nu- kas.

LITUANISTIKOS DAR
BAI, studijų rinkinys Jų 
tarpe V. Maciūno „Naujoji 
dokumentinė medžiaga apie 
Antaną Strazdą“. J. Gimbu
to „Mažosios Lietuvos krikš
tų formos“. R. Sealy ' Vėl

iai ..fOHnSOinm hlAPiOp SKTU 
kt., 227 psl.. kaina .. $3.00. 
VYNUOGĖS IR KAKTU

SAI- .Tuliios švabrritės ei- 
lėraščiu rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazin Bradūno eilėraščių 
premiiuota= rinkinys. 94 
psl.. kaina $2.

AUKOS TAURĖ,
Santvaro 5-ii ei’ėrašeių 
knyga. 150 puslapiu, gra- 
žiai Įrišta, kaina... $2.50.

KATPYNA. Sallv Salmi- 
nen. garsios švedų rašvto- 
j’os romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knvga apie ‘a "besta ir a- 
pvliukę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1.

dūmai Ant stalo tebebuvo sudėtos lėkštės su pripiaustyta , keti, bet negaliu. Turiu 8 
juoda duona ir žalsvai žibančia nugarine. I ya,k"s-, ,sgC?- lr '

O čia. ant lango stiklo zyzė ikvri bitė. bet seniai jos i t«uz'’"'hu 85 <•»>*"«» Perj

dabar negirdėjo. Rašau Tamstai, klausda-f
Pirmoji prašneko Molienė: . mas. ka? man dai-vti? Kodėl!
— Dviese pradėjome gyvenimą, dviese ir pabaigsime. a: turiu būti. atsakingas užį 
— Taip jau yra. — susimąstęs pritarė vyras. ! nuostoli, dėl kurio aš nesu ;
Jiedu pajuto, kad kažko labai labai trūksta namuose.: kaltas? Kodėl kaltasis vai- 
— Tėvai, ar tu nematai, kad mūsų laikrodis susto- ructojas gali išsisukti iš at-!

sakomvbės vien todėl, kad!

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINTMAL parašė Juo

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

VTFNfšT MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl.. kaina $1.50 

TŪZU KLUBAS. Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl..
kaina .................. $3.00

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir

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

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

NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
,TUVOS PINIGAI, Jono K.
! Kario, 225 psl., kaina $5. 
SENOVĖS LIETUVIŲ PI- 
jNIGAI nuo seniausiu laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka-

jo,— pagyvėjusi ištarė Molienė.
Ir tikrai. Laikrodžio švytuoklė nejudėjo. -i’\ ^.ur: 8 vaikus? Ar mam
Vyras atsikėlė, pasitraukė kėdę ir, užlipęs ant jos, j Kataliku knn Frimund Kurth 1

Žemas moteriškas balsas liejosi per pievas ir smigo Į senių šniokšdamas ilgai suko laikrodi. Džir... džir.. džir... Pa- ^^foks^škus reikalas »Pewaukee. Wis.. 35 m. amž J rio, 396 psl.. kaina .... $10. 
Molių širdis. Kakin kaip Kazys? Tik marti buvo linksma, skui jis atsargiai palietė švytuoklę, ir kambarys tartum kad‘ man Rebus rįikalingas rengiasi vesti vienuolę shirley Tas knygas galima gauti 
Ji iškišo per langą ranką su raudonu pieštuku ir pamojavo.; atgijo. Seniai klausėsi jo tiksėjimo ir jautė, kaip pamažu jokp advokatas. Ar dar ne- Weis, 34 m. amž.. kuri mokyto- Keleivio administracijoje:

o . i •_ • •_;_ I- __ • •Ji dažėsi lūpas.
Seniai kurį laiką žiūrėjo į tolstančią mašiną, paskui

vėl grįžta Įprasta tvarka.
(Galas).

pervėlu? Vairuotojai.
Massachusetts.

į jauja Chicagoje. Jie žada susi
tuokti liuteronu bažnyčioje.

636 E. Broadway,
So. Boston, Man. 02127

i i
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Vietinės žinios
Mielam Bičiuliui ir Bostono Lietuvių Dramos 

Sambūrio darbų rėmėjui

dail. VIKTORUI ANDRIULIUI 
mirus, jo žmonai Aldonai ir giminėms reiškiame 
nuoširdžiausių užuojautą.

Antanas ir Aleksandra Gustaičiai

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 

VVorcester, Maas.

Tet. 798-3347
i

Tiesiai iš Worcester«o į Lietu
vą ir kitus Rusijos okupuotus 

' kraštus: Pristatymas greitas ir 
garantuotas. Taipgi siunčiame 

. pinigus, maistą ir pramonės ga- 
i minius. Turime įvairi j prekių 
' prieinamomis kainomis. Atida

ryta darbo dienomis nuo H vai. 
ryto iki 5 vai. popiet.

(18) i

J I B VARTODAMAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI tILAS

Vedybos
Jų automobiliai sudužo, bet jie išliko gyvi ir stovi 

džiaugdamiesi vienas kitą apsikabinę. Tai atsiliko 
Šveicarijoje.

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszevvskio paveikslai parado, kad dili. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas,'fiašon, nfežėjįmą, sulaiko 
pl 'uku siinkimą, atgauna natūralią plaukų Spalvą MOTERIM 
ir YVRAM. KM) proc. garantuotai.

JI 15. varstai Registr. W»sh.. D.U. Įrnšvti vaistu katal. 
RrD-K! UF-ROOK. PAT. JIB. laboratorija gauna iš JAV, 
K-’n -dos įr iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už g»ra IIB. vaistų veikimą.

KR. s Oz. 16 savaičių vartoibnni £".50, jei COD, dar 
l tt.:s su Mone.v Or. 'eriu reikalaukite tuojau.

J-’B LABORATORIJ A, 1137 So. 4<Hh Avė.. Cicero. III. 60650

v
$t

Brangiam mūsų Bičiuliui, nuoširdžiam teatralui 
ir baleto pastatymų puošėjui

dailininkui VIKTORUI ANDRIULIUI
mirus, jo žmonai Aldonai ir visiems šeimos 
artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą.

Jonas ir Tatjana Vasiliauskai

Ką tik gavome:
-=^ v—’-r»>~•C* •—•*. ^?>-r—

Naujausios

■■ ■ *«««

Kas norėtų paremti?

Norintieji paremti seniau
sias lietuviškas radijo pro
gramas N. Anglijoje, gali tai 
padalyti pinigais arba iške
pę kugeli, tortą, pyragus, 
sausainių ar kitų kepinių, 
kas geriausią! sekasi, ir pa-

Originalus būdas 

knygai platinti

Bostono Modernusis Te
atras balandžio 1 d. vaidino 
Apoloną iš Belako ir Sudiev, 
mano karaliau (A. Lands
bergio). Įėjimas buvo vėl-j 
tui, bet... Įeinant reikėjo isi-! 

! gyti už $2.50 vieną iš, rodos.

Rimtas, blaivas ir pasiturintis 
našlys vedybų tikslu ieško ramų 

i šeimyninį gyvenimą mėgstan- 
j ios rimtos ntolers iki 70 metų.

Rimtas pasiūlymus siųsti Ke
leivio redakcijos adresu, ant vo
ko pažymint ’’M. VV.“
__________________ (17) į

GREITA PAGALBA į Žydinčios dienos, Piano
Nenusimink, gausi pagalbą. Naujokaičio premijuotas ro-

. Vaistai, kurie buvo ilgai lau- manas, 250 psl.. kaina $3.50.
-įami. nuo reumatizmo, rankų, . . r r a. T X T
kojų nutirpimo ir skaudėjimo Kritusieji uz laisvę, para- |Z M \/ f f> W 
jau yra, šė Vladas Ramojus, tai vei- j \ J 1,1

tuojau siųsk šį skelbimą ir kajas a je partizanines ko-
1 i vas Lietuvoje. 182 psl, kai

na $2.50. CHICAGOS ISTORIJA,
atsiųsime vaistų išbandymui. 

KOVAI. PRO D in S 
Nuriti Sta„ P.O. Box 9112
V»>wiirk I \ e»w

Ekskursijos j Lietuvą
vyksta.

BIRŽELIO 7 d. (registracija baigiasi balandžio 15) ir

R u GPIŪČ IO 2 d. (registracija baigiasi birželio 17). 

KAINA $775.00,

įskaitant lėktuvą, pirmos klasės viešbučius, maistą ir per
vežimus

Nardžio pulkas, Balės £a!as? AleKsas AnmProze. . . . .
Vaivorykštė?, kaina $2. 664 H-f iliustracijų, j- K:ie siu grupių gali prisijungti ir gyvenantieji Kanadoje.

~ Skaidrytė, Balės Vaivo- kaina
DlCVO KarOlyStČS rykštė? 5 scenos vaizdeliai.

_. . kaina $2.
BALADĖS, šitoj labai 

j gražiai išleistoj, gausiai i- 
Jonukas keliauja, pasaka, iiustructoj knygoj yra sep-doVanoti TaJentų popietei tui, Dėt... Įeinam rėmėjo įsi- Ž1II1OS

ir gražuolės baliui balandžio; oryti už $2.50 vieną iš, rodos. _, ........................ natzal Kananniekiene narašė , m ' •‘"uV i- t •
9 d. So. Bostono Lietuviu knv£_. Tno JL. :xnla , TemazPnsikel.mas is numirusuų I pagal Kanapnickienę paiase tymo? Maironio balades. Tai 
Pil Dr-ios salėie. ! - _ ° burtu lsPia'| (Tęsinys) į Jonas Valaitis, kaina SI.oO. knyga, labai tinkama dova-

tinta apie 150 knygų Svar-Į Mirusiųjų prisikėlimo laikasj Gedimino sapnas ir Nerin- noir.s. Kaina...............$6.00
Būsime Tamstom? dėkin- biausią rengėjų išlaidų dali jungiamas su Teismo Diena, ku-į &*» eiliuotos pasakos ir le-1 DELFINO ŽENKLE pre- 

gi, nes kiekviena lietuvių sudėjo keliolika mecenatu. į f1 bus laikas didelio džiaugsmo gendos, parašė Jonas Valai- mj:uotas rOmara« narašė
radijo programa reikalinga mai. vaitojimai ir dūsavimas ■tls’ kajna Jurgis Gliaudą, 234 pusla-

j bėgs šalin. Plačiau aiškindamas , Chicagos istorija, parašė niai kaina . ..$2-50
P. ir A. Ausiejų parama j ! A,eksa? Ąmbrozė 664 psl.. ' E!LĖRAŠC!AI, Henriko

Kreipkitės j

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

390 West Broadway 

South Boston, Mas*. 02127 

Telefonas: 268-8764

paramos.
Steponas ir Valentina 

Minkai

Paliko senąją valdybą

Kovo 31d. buvo L. Bend
ruomenės apylinkės metini? 
susirinkimas, i kuri atvyko 
pora dešimčių narių, bet iki 
galo vos pusė teišbuvo. Su
sirinkimui vadovavo Vyt. 
Stelmokas, sekretoriavo M. 
Šimavičius.

Be valdybos apyskaitinio 
pranešimo, išklausyti Apy
gardos valdybos pirm St. 
Griežės-Jurgelevičiaus pra
nešimas apie neseniai buvu
si New Yorke Atlanto pa
kraščio Bentruomenės vado
vybių atstovu) suvažiavimą 
ir Lietuvių Fondo Bostono 
vajaus komiteto pirm. A. 
škudzinsko pranešimas.

Viskas ėjo sklandžiai iki 
valdybos rinkimų. Senoji 
valdyba atsisakė, o naujų 
kandidatų nėra, todėl beliko 
prašyti senąją valdyba ir to
liau apylinkei vadovauti.

Taigi šiais metais apylin
kės valdyboj yra: A. Mat- 
joška, A. Lapšys. H. Čepas, 
Kropis. St. Augonis ir P. 
Bliumas (naujas, vietoj at- 
atsisakiusio K Šimėno). Re
vizijos komisija: J. Kapo
čius, J. Vaičaitis ir A. Lilei
kis.

Kandidatai j tarybą

Gegužės 6-7 d. bus Liet. 
B-nės tarybos linkimai. Bos- 
toniškiai jau pasiūlė kandi
datais dr. B. Matulionį, St. 
Griežę-Jurgelevičių ir J. Ka
počių.

Rinkimų komisija

L. Bendruomenės rinki
mų Bostono apylinkės ko
misiją sudaro: Pr Mučins- 
kas, A. Vilėniškis. J. Venc
kus. J. Liutkonis ir J. Bak
šys.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJESLAreikštoji 

■ delį baltą sostą ir jame sėdinti... gausiai iliustluota, kai- RadaU£ko poezijos rinktinė,
I 237 psl* Poeziio^ mč^oisrns

Bostono L. Dramos Sam-'. mažu?‘^inSsTi '̂ Lietuvo» konstitucinės tei-i “ai vra nepaprasta šioiški-
būno statomo P. Vaičiūno sostu... Jūra ati<javė joje buvuJ »«» klausimais, parašė Kos- !au? poeto dovana Kaina 55 
”Xuodmingo angelo“ repe-’sius, mirusius ir pragaras (šeo-: tantinas Račkauskas, 178 .
ticijos vyksta P. ir A. Ausie- ’*s’ mirt’es stovis) davė mirų-, kaina $2. BAiSUSIs BIRŽELIS. Si-

Sius, kurie juose buvo“.—Apr. į * |ntr<><juclįon to ___ į toje 238 psl. knygoje yra 3

’ Nuodėmingam angelui*
Mačiau mirusius (atgaivintus ar na $10. 
išgelbėtus iš mirties galios),

jų kavinės patalpose. Duo- 20:11-13. J * Introduction to modern
darni šiam darbui patalpas, Ramindamas ir linksmindamasĮ Lithuani&n. parašė Damb-iv 
šviesą ir šilimą, šie mūsų tuos. kurie liūdi dėl savo mirų-į riūnas? Klimas ir Schmal- p’P™e p >iauie^pas\ai^. 
tautiečiai dramos sambūri «ujų pnetehų. sv. Po\ pas sako:; stjee- 471 nd didžiau«ia< ^a,ase Pranas Naumiestis-
nepaprastai svariai parėmė, liai> žiniy apie <mirties mie. <------- 1—:—N^ma...................... -m.ou
nes ilgesni laiką repetuojant gu) užmigu>ius. kad jūs neliu-
nuomotose patalpose, sam- dėtumėte, kaip kiti. kurie netu

; (Lamos: Baisusis Birželis.

ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos

Kiirini botu cnci/larincinc di 'ri vilties. Nes jei mes tikime, I va<^ovka*na ( . T
buliui butų ftUSidariUijiOs-dm ka(j j-zus mjr- ir ęai i Amerikos lietuvių politika, vengti, ja
dėlės išlaidos. Džiugu, kad taįp Dievas užmigusius per Jė- parašė dr. K. Šidlauskas, i- natd M. Gerder. šiai? lai-
tokiu mecenatu mūsų kolo- ZU atves draug su juo. Nes tai 
nijoje atsiranda. ' : mes. sakome jums Viešpaties

J Įžodžiu: 1 Tesalonieciams 4:13,
„Nuodėmingas angelas“,14-. ... ,-- j t--. l Yra tokiu, kurie sakosi tiki 1statomas gegužes 6 d. Tho- Dieva. bef netiki

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir ju iš-

ašė med. <ir. Me-

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

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

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

SLA—jaunimui duoda gera 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.

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

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

vadas dr P. Grigaičio, kai- kp!?. ktu’a širdie? susirgimai 
na $1.50. i taįP P-pbte. ši knyga visiem

LAUMIU JUOSTA, Bro-j reikaL'n?a- Kaina.......^375-
niaus Railos akimirksnių VARPAS NR. 6. 168Į mirusiųjų ------ - Railos akimirksnių! VARPAS NR. 6, 168 psl.

Parodydamas to‘- krorikų I dalis, straipsnių: Jame Įdomūs dr. J. Pajaujo.mas Park aukšt. mokyklos prisikėlimą, 
salėje, nes šiam veikalui rei-, kiems .ių paklydimą, šv. Povilas , rinkinys, 348 psl-. kaina —

sako: yjeigu nėra mirusiųjų j mink=tais viršeliais
prisikėlimo, tai (reikia sakyti,___________________ _
kad ir) Kristus neatsikėlė, tai
mūsų (Apaštalų) skelbimas yra ; 
tuščias, tuščias (taip pat) ir jū- ' 
sų Tikėjimas. Bet iš tikrųjų 1 
Kristus yra prisikėlęs iš mirų- ' 
šiųjų kaip užmigusiųjų pirmo. ! 
nė. Kaip per vieną žmogų atė
jo mirtis, taip per vieną žmogų 
iš mirusiųjų atsikėlimas. Ir kaip

Balandžio 7 d Jordan Adome visi miršta, taip ir Kris- .
u«ii aniAlx, ! tu)e vis* bus atgaivinti: bet Anglų-lietuvi į kalbos zo
Hali .aleje pianistes Verosj jekvjeiias saVo eile; pirmonė dynas, v. Baravyko, apie 
Leinvebers koncertas, ren- Kristus: paskui tie. kurie >Ta 30,000 žodžių, 583 puslapiai 
gia Pabaltiecių draugija.

kia erdvios scenos.

Bostono

PARENGIMŲ KALENDORIUS

S rungi e-
$2.50.

Geri
žodynai

Kristaus, kurie tikėjo i jo ate-i . . ....
- 1 Korint. 15:12-23. k«ina ............................. $b.0b

J. Audėno, dr. V. 
nės. H. P,lažo. M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina ................... $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo N-. 5, ku-' 
is taip pat Įvairus ir Įdomus, 

kaina $2.).
LIETUVOS ISTORIJA 

Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė
114 psl.. daug paveikslų, ke
li žen.ėlapdai. tvirtai Įrišta 
Knyga ne tik geras vadovė- i 
lis mokiniam?, bet ją su ido 
mumu skaitys ir suaugusie ji 
Kaina ........................... $6

LIETUVIU BELETRIS 
TIKOS ANTOLOGIJA, II!
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

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

Už šį veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
ji Chicagoje yra susuktas

j imą
Prisikėlimas žadamas teisiems 

ir neteisiems
Rašto vietos

Lietuvių-anglų kalbų žo-
... . , dynas, redagavo Karsavi-

Balandžio 9 d. So. Bosto- j aiškiai parodo, kad bus prikelti nai4e šlapob*. .kis. apit 
visi, tikintieji ir netikintieji, tei- 27,000 žodžių. 511 paL, kai- 
šieji ir neteisieji, gereji ir pik-, na — $5.00.
tieji, kurie mirė nepažinę Kris-!
taus. (Ap. Darb. 24:15). Nes Lietuviškai angliškas žo 
parašyta, kad Kistus paragavo, d yiK peteraičio, L 
mirties uz kiekvieną žmogų. Jis | ’ ’ . . ’
mirė teisus už neteisiuosius. ■ laida, daugiau Kaip 30,001 
Kaip per vieną žmogų atėjo mir- žodžių, 586 psl., kaina $7.00 
tis ant visų. taip per kitą žmogų.' ... . . ,,
mūsų Atpirkėją ir Išganytoją, Dabartines lietuvių kalbom 
visiems bus duota proga gyven- žodynas, ,edagr-0 pref. J 
ti. Tas nereiškia, kad kiekvienas Balčjkonis įr kt ? yra apit

• • »

no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
m aukšto salėje Minkų ra
dijo talentų popietė ir N. 
Anglijos lietuvių gražuolės 
balius.

• • •

Balandžio 16 d. naujaja
me Sheraton viešbutyje ren

,» V

giami labdaros pietūs Matu-j bl's priverstas gyventi prieš sa-: 0 žodžiu 1 990 nsl1 n .1 „ «n^,Jvo norą. Amžinasis gyvenimas' «’J,vUU zouzių, psi.laičio vardo senelių 
statybai paremti.

» w »

namų į Į)US paunamas Dievo pažinimu, kaina 
tikėjimu ir paklusnumu Jo Įsa-

į kymams. Kas nenorės klausyti,1 DĖMESIUI ! 
, tas užsitarnaus nuodėmės algą
j mirti, antrą mirti, galutiną su-

Gegužės 6 d. (šeštadienį) 1 na’J<inin/' ... , .
So Bostono aukšt mokyklos' tt'i
salėje (Tnomas Park) Bos- prisiusime veltui spaudos, kny.

$12 O'

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą

saieje ramj dus- prisiusime veltui spaudos, kny. nasirinkite dr A Šano- r-i ' A------ 1
tono Lietuvių Dramos Sam- gelių ir traktatu. Kreipkitės, P , t v t s* filmas, kurio paveikslais pa- 
būris stato Petro Vaičiūno A ko9 VlIn,u* ,n ,he,, 0,i lr ši knygą,
pjesę "Nuodėmingas Ange- St-Spr.ng Valley.Ill 174 psU daug
las“. Pradžia 7 vai. vak. | ‘ ' (Rus daugiau) paveikslų, kaina tik $1.50. į

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

N.L. dabar pradeda duoti pianesimua apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.t . .Į

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, taSalte—MontreaL Canada.
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Vietines žinios
Sandariečiai pagerbs 

dr. K. Grinių

Sandaros 7-tos kuopos

Apiplėšė Elm Farm 

krautuvę

Praeitą trečiadienio rytą 
Elm Farm krautuvę, East 
Broadvvay, tik ką atidarius, 
i ją Įėjo 3 veidus nusitepę 
vyrai ir. ginklais grasinda- 

* mi. suvarė jau buvusius ten 
Paulai Ketvirtienei pa-' tarnautojus i šaldytuvą, ve- 

gerbti Stepono

Pagerbs P. Ketvirtienę

Didelis skautų-skaučių ir ‘ Rinkliava Jaroboree Fondui

vadovų suvažiavimas l Žalgirio tuntas savo narių COSMOS PARCELS
Balandžio 29 d. ir 30 d. tarpe vykdo piniginę rink- 

Kennebunk-Port, Maine, šv.- liavą Jamboree Fondui pa-' =• a r k c. d a
Dr. J. C. Landžius 

(Seymour)
Lietuvi* G)d>(oja* ir Chirurge* 

X RAY

534 Broadvay,
So. Boston, Mass.

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

CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas 
siunčia betarpiškai

remti. Aukos dydis nustaty 
tas vilkiukams 25 et., skau-j 

viso Atlanto rajono skautų, tams 50 et., ir skautams vy-j 
skaučių ir vadovų suvažia- čiams bei skautininkams 1 Iš BOSTONO * LIETUVĄ
vimas. doleri... . kitu* Rusijos okupuotu*

Skautai iš New Yorko ir Fondas rūpinasi Lietuvių kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

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

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

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaiti*

Antano lietuvių gimnazijos 
patalpose ruošiamas didelis

.... L ’ Elizabethoruošiasi atva-i Skautų S-gos atstovavimu
susirinkimas bus sekmadie- onieres balandžio 9 d. posto iš jo pasiėmę 8900. išėjo, v e- čiuoti autobusais Iš Chica- tarptautinėse skautų stovyk- 
nj, balandžio 16 d. 1 vai. po namuose rengia pokyli, ku-! liau atėję pirkėjai, išgirdę žada atvykti vyriausias lose ir vra tvarkomas Lietu- 
pietų Sandaros salėje. Na- rio pradžia 5 vai. vak Poky-Į šaldytuve baldantis, išleido skautininkas. Bostono skau- vių Skautų S-gos vadovybės 
riai prašomi susirinkti punk- liui vadovaus Irelfa Kemtie- ten uždarytuosius. įaj suvažiavi*me taip pat da- skiriamų asmenų,
tualiai. nė. i į jyVaus Rinkliava baigiasi balan-
pa“;“ta2 Ketvirtiene posto! A. L.nd.be^ Bo.tone • p.^į™ ™ dŽi° 10 d'

Lietuvos prezidento cfr. Ka- n}?tei j leg*Qnienų oigamza-, Praeitą savaitgalį Bos- 
zio Griniaus 100 metu eimi- C1JOS vadovybeje yra ėjusi p tone viešėjo rašytojas Algirzio Griniaus 100 metų gimi
mo sukaktis.

Vėliau 5 vai. bus vakarie
nė t

J1 geriausiai apra-. diev. mano karaliau, 
visi kviečiamą minėjime Suftolk apskrities mote- 

ir vakarienėje dalyvauti į pų legionierių organizacijų
Kuopos valdyba veiklą ir už tai laimėjo pir- —— B

. i nią premiją.
Pabaltiečių koncertas „ T. _ . .

P. Ketvirtiene yra ne tik 
Pamiršusiems primenam, dešinioji savo vyro Edmun- 

kad ši penktadieni, balan- do ranka jų vedavoje bran-’ 
džio 7 d. Jordan Hali bus genybių parduotuvėje, bet 
Pabaltiečių Dr-jos ši sezoną ji yra ir Roux laboratorijų 
paskutinis koncertas, kurio atstovė, neseniai Nevv Yorke 
programą atliks Įžymi latvių baigusi 5 savaičių plaukų 
pianistė Vera Leinvebers. dažymo ir spalvavimo semi-',
Pradžia 8:30 vai. vak. . narą.

vairias pareigas. Ji yra bu- (jas Landsbergis, kuris čia
vu>i n jų pirmininkė. Eida- žiūrėjo B. Modernaus Teat- _____t _____„ _.o_.......
ma organizacijos istorikės ro statomo jo veikalo Su- padalyta operacija. Linki-

Operavo A. Ausiejienę Konkurso pasekmės

Adai Ausiejienei praeitą Žalgirio tuntas dalyvavo 
avaitę Carney ligoninėje Skautu Aido platinimo kon

kurse Viso buvo surinkta

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 BROADWAY 
S«iith Boston. Mass

*

me ligonei greičiau pasveikt. 67 prenumeratos, iš kurių 3 
' garbės ir 1 garbės leidėjo. 

Tunto vienetų nariai Sk. 
Aidą užsisakė: vilkiukai — 
97' skautai —94% ir sk. 
vyčiai — 31%.

Sk. Aidas metams kainuo
ja 4 dol. Konkursas baigėsi 
kovo 1 d..

Kokią vietą Bostonas lai
mėjo kitų vietovių tarpe, dar 
nėra tiksliai žinoma.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į, 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius i*- užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS. SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BCSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

Rašyti ar skambinti:
390 West Broadvvay, South Boston. Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

SENIAUSIŲ LIET. RADIJO PROGRAMŲ 

NAUJOJOJE ANGLIJOJE 33 M. SUKAKTIES

Talentų popiete
IR GRAŽUOLEI ’MISS LITHUANIA OF N.E.“ 

MARY ANN WALKER (Valkavičiūtei) pagerbti

Balius
įvyk*

1967 m. balandžio — April 9 d. (sekmadieni) 

So. Bostono Liet. Pil. D-jos audidorijoj, III aukšte

4 vai. popiet prasidės programa, o skanūs lietu
viškų valgių — dešrų su kopūstais, kugelio, pyra
gų ir gardžių gėrimų pietūs 2 vai. popiet.

PROGRAMA.

• Svečiai: “Žibuoklių šešetukas“ iš N. J., Liudo 
Stuko vadovaujamas.

• Vietiniai talentai.

• Praeitų metų radijo pikniko spalvotas filmas.

Gražuolės baliuje šokiai, grojant Ferd. Smito 

orkestrui, su dovanomis už mamės ir papeš polką, 
jaunimo polką, valsą, tango ir tvistą.

Įžanga suaugusiems S2.00. vaikams 75 centai

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lietuvių kalbos pratimai,
mokyklai ir namams. II są
siuvinis. 81 psl.. paruošė Do
mas Velička, išleido Peda- 

. goginis Lituanistikos Insti- 
' tūtas, kaina $2.

Paskutinis posėdį*, para
šė Juozas Audėnas, 277 psl.. 
išleido Romuva (84-20 Ja- 
maica Avė., \Voodhaven, 
N.Y. 11421,. kaina 84.00.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia' 
siuntinius tiesiog iš VYcrces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) ! i

OPTOMETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara : ’ 

445 BR0ADWAY ;į
SOUTH BOSTON, MASS. ! Į

« I

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rdpastin^ai taisome laikrodžiu* 

žiedu*, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
A

PARDUODAMI 
pigiai valgomojo baldai (9 gaba
lai). Kreiptis: J. Owirka. telefo
nas — 136-6283. (14)

išnuomojamas butas
975 Dorchester Avė.. Dorches- { 
ter. . Mass.. išnuomojamas 6 * 
kambarių butas su visais Įren
gimais. III aukšte.

Vandeninis centrinis šildymas 
apkūrenamas aliejum.
Teirautis bet kuriuo metu tele
fonu 325-3247.
sooooooooooooooooooooooooei

IEŠKOMA NUOLATINĖ 

ŠEIMININKĖ,

kuri sutiktų gyventi Cape Cod. 
Osterville, Mass.

Dėl sąbgų kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE 

Telefonas 268-8764

t
ij

♦

i
i♦«

Vedėja B. Sviklienė

DRAUDIMO AGENTŪRA ;
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

t Dažau ir Taisau 1
Namus iš lauko ir viduje. 1 
Lipdau popieriui ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia. J 
Naudoju tik geriausią - 

medžiagą. «
JONAS STARINSKAS J 

220 Savin Hill Avė. «d
Dorchester, Mass. « 
Tel. CO 5-5854 ;

Sutaupysite $100. alyvos kurni
Pilna centrinė šildymo sistema 

Tiktai BALANDŽIO mėnesi 

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

FORTŪNA FUEL CO.
487 Wa*hington St, Dorchester, Mass.

GE 6 1204
Nauja* 1967 modelis

garo • karšto vandens 
šilto oro sistemą

Alyvos kūrenimo specialistai

ilgiau nei per 40 metų
I ir

24 vai. alyvos burnerio aptarnavimas VELTUI 

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas 

Garantuota* automatini* pristatymas

£0000000000000000000001

Televiziją
.3* ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

moooscMOOsooooaoocflOoeooo* j

Išrašykite 

KELEIVĮ 

savo draugam

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 1360 ki-

................ .. Į0^ ir iš stoties FM,
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

Tel. 332-2645Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų iv 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką raistinę.

Sav. Emanuei L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

882 a W. Brmdsray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telsfsass AN 8-8020
Nao 9 vaL ryto iki 8 vaL išskyrus šventadienius ir

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausia* visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti —
Patvirtinta agentūra 

Pardavimas — Remontas — Nuomai
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON • FAIRLANE 

FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS—DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

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

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

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

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY 327-1000

COVENEY FORD Sales Ine.

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

Beajemin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langam* 
Visokis reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

T


