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63 - TIEJI METAI

Viceprez. Hubert Humphrey 
grįžo iš Europos: J

Jis grįžo per 2 savaites aplankęs 6 Europos valstybes. 
Visur aiškino JAV politika ir klausėsi europiečių balsų.
Rezultatais patenkintas.

Viceprezidentas Hubert 
Humphrey balandžio 10 d.1 
grižo i Washingtoną, aplan
kęs Belgiją. Olandiją, Ang
liją, Vokietiją. Italiją ir' 
Prancūziją. Visur jis vyriau
sybių buvo iškilmingai pri
imtas. Visur jis stengėsi iti-
kinti, kad JAV yra labai su
interesuotos Europos vienin
gumu ir jos likimu. Vokieti
joje jis ypatingai stengėsi 
išsklaidyti vokiečių baimę, 
kad JAV, tiesdamos tiltus i 
lytus, nepažeistų Vokietijos 
reikalų.

Urugvajuj susirinko 
Amerikos vadai

Čia susirinko Amerikos 
prezidentai. Jų konferencija 
baigsis penktadienį Į ją ne
buvo pakviesta Kuba, neda
lyvauja ir Bolivija su Haiti.
Prez. Johnsonas išskrido ten 
balandžio 10 d..

Konferencijos darbotvar
kėje, be kitų, yra labai svar
bus klausimas — sudalyti 
tų kraštų bendrą rinką.

Izraelio karas 
su Sirija

Praeitą penktadieni Siri
ja apšaudė Izraelio trakto
rius. dirbusius šiaurės rytuo
se nuo Galilėjaus jūros. Ne
trukus kovon išėjo abiejų 
pusių patrankos, tankai ir 
lėktuvai. Kautynės truko 7 
valandas. Abi pusės neteko 
po kelis lėktuvus.

Susirėmimai Izraelio-Siri- 
jos pasienyje ne naujiena, 
bet tokio masto nėra buvę, 
baigus Pelestinos karą be
veik prieš 20 metų.

Sirijoje viešam gyvenime 
ir mokyklose yra varoma di
delė agitacija už karą su Iz
raeliu, ir vyksta ten konkre
tūs kariniai pasirengimai . 
Tai žinodami, ir žydai ne
miega ir ruošiasi netikėtu
mams.

Humphrey. sako, visur 
vyriausybės sluoksniuose ra
dęs pi itarimo ir JAV politi
kai Vietname. Matė jis ir 
demonstracijų, kurias suren
gė komunistai arba svajoto-

Prez. Johnsonas prieš iš
vykdamas norėjo gauti kon
greso sutikimą trečdaliu pa
didinti JAV teikiamą pagal
bą Pietų Amerikai, bet jo 
negavo. Grįžęs jis betgi tiki
si toki sutikimą gauti.jai pacifistai, bet jos, aišku, 

neatvaizduoja visų gyvento- Dabar už gaunamas lėšas 
jų nuotaikų. Didelį triukš- p. Amerikos valstybės turė
tą gali padalyti ir mažas, j0 pirkti prekes JAV. žada-
būrys.

Humphrey savo kelionės! 
rezultatais patenkintas. Jei 
jis ir nesugebėjo ten išsklai- ’ 
dyti visų abejonių, bet bent 
pats iš pirmų šaltinių patyrė 
europiečių nuotaikas ir jas 
perduos JAV vyriausybei. 
O tatai bus naudinga JAV. 
tiesiant i Europą ateities po
litines gaires.

Federalinis bankas, iki 
šiol ėmęs už paskolas 4%' <, 
dabar ims tiktai 4'<. 

e##*#####**#**###***####**********

ma tą sąlygą panaikinti — 
galės pirkti iš bet kurios P

Taip atrodė buvęs JAV prezi
dentas Dwight Eisenhower 1911 
metais, prieš Įstodamas j West 
Point karo akademiją.

Amerikos valstybės.

Apollo erdvėlaivio
sutrikimų priežastys

Sausio 27 d., darant Apol
lo erdvėlaivio bandymus, ki
lo jame gaisras. Sudegė 3 
astronautai. Buvo paskirta 
komisija nelaimei ištirti. Ji 
paskelbė savo tyrimo duo
menis. Tikroji priežastis, 
sako, pasiliks neišaiškinta, 
bet atrodo, kad gaisras kilo 
dėl elektros laidų trūkumo. 
Komisija sako. kad erdvė
laivis turi ir daugiau įvairių 
trūkumų — projektavimo, 

i statybos, saugumo kontro
lės ir kt. Ji pasiūlė daug pa
taisymu

Komisijos pranešimas bu.' 
medžiaga atstovų rūmų ko
mitetui, kuris vykdys tuo 
reikalu viešą apklausinėji
mu . A

Senatoriai turi rodyt 
savo pajamas

Buvęs respublikonų pirmi
ninkas šen. Morton sako. 
kad senatoriai turėtų skelb
ti viešai savo pajamų-išlaidų 
apyskaitas.

Tas klausimas tampa o- 
pesnis po to, kai nuteistas 

i buvęs senato demokratų 
sekretorius Baker, iš atsto
vų rūmu pašalintas Powell, 
įvykdytas viešas apklausinė
jimas šen. Dodd ir vis dėl 
pinigo.

Ar tas Mortono pasiūly
mas bu? priimtas, pamatysi
me vėliau.

Partija nori valdyti
karioumenę

Mirus maršalui Malinovs- 
kiui, spėliojama, kas bus So- 
vietijos krašto apsaugos mi
nistras. Jeigu jis bus kariš
kis, tai greičiausia maršalas 
Grečko užims tą vietą. Bet 
sakoma, kad partijoje yra 
noro į tą vietą pasodinti ci
vilinį žmogų ir tuo būdu tu
rėti karo pajėgas partijos 
tiesioginėje kontrolėje. Šiuo 
atveju krašto apsaugos mi
nistru būtų Dimitrij Ustinov. 
partijos sekretariato narys, 
politbiuro nario pavaduoto
jas.

Pirmieji B52 jau 
Tailande

Pirmadienį pirmieji didie
ji B52 lėktuvai perkelti iš 
Guamo salos jau pradėjo 
bombarduoti komunistų ka
rinius taikinius P. Vietname, 
pakildami iš Tailando ba
zių. Iš Guamo salos jiems 
reikėjo skristi 12 valandų, o 
dabar jie taikinius pasieks 
ir grįš per tris valandas.

Laisvės! — saukia
darbininkai

5,000 Bilbao (Ispanijoj) 
darbininku, šaukdami „lais
vės, laisvės“, norėjo prasi
veržti į miesto vidurį, bet 
policija pastojo jiems kelią.

Jie norėjo pareikšti prita
rimą vienos dirbtuvės strei
kuojantiems darbininkams.

Už savo vaiką 
sumokėjo $250,000

Kalifornijoje buvo pa
grobtas 11 metų Kenneth 
Young. Už $250.000 tėvai 
savo sūnų iš grobikų išpirko.

Primintina. kad 1953 m. 
Greenglass iš Kansas City 
už pagrobtą savo sūnų su
mokėjo $600,000.

Apačioje lėktuvo DCs likučiai. Jis, mėgindamas nusi
leisti Orleans aerodrome, užkliuvo už namų ir juos už
degė bei sugriovė, žuvo iš viso 19 žmonių, jy tarpe 5 
įgulos nariai ir 9 mokinės, kurios iš Wisconsino buvo 
atvykusios atostogų ir sustojusios dideliame motelyje, 
į kuri pataikė nukristi lėktuvas. Viršuje 3 lėktuvo įgu
los nariai.

Gen. W estmoreland

gavo padėjėją
Karo vadas Vietname ge

nerolas Westmoreland savo 
padėjėju gavo gen. Abrams, 
kuris iki šiol buvo kariuome
nės vyr. štabo viršininko pa
dėjėju.

Tai labai pasižymėjęs ka
rys. Apie jį garsus tankų 
generolas Patton vra pasa
kęs: „Aš esu laikomas ge
riausiu tankų vadu armijo
je. bet turiu lygų varžovą — 
Abramsą.“

Jei gen. Westmoreland 
kada nors pasitrauktų, tai ji. 
aišku, pakeistų gen. Abram- 
sas

Jurininkai sutvarkė 
bitnikus

Paskutiniuoju metu Am
sterdame (Olandijoje) pasi
rodė dau: bitnikų — kūtvė
lų, nešvariai apsirengusių,1
nesiprausus ių Jie kabinėda- 
vosi prie žmonių, ypač mo
terų. stačiai užpuldavo res
toranus. - ‘ ’

Juos sutvarkyti pasiryžo-' 
jūrininkai kurių apie 200 
pasirodė bitnikų susitelkimo 
vietose pradėjo savo dar
bą. Apie 4<» tokių kūtvėlų ir 
barzdočių paėmė i ''nelais
vę“, juos nukirpo, nuskuto, 
nuprausė ir paleido... na. ir 
kiek sudavė per minkštąją, 
kad gėriai atsimintų.

Sunkvežimiai jau streikuoja, 
gal streikuos ir geležinkeliai

Kai kur sunkvežimių vežikai streikuoja. Sunkvežimių 
savininkų organizacija paskelbė lokautą.

Kai šie žodžiai rašomi, 
kai kuriose vietose jau sunk
vežimių vežikai, nors jų at
stovai tebeveda deiybas su 
darbdaviais, streikuoja, nes 
sutartis pasibaigė kovo 31 d. 
Sunkvežimių savininkų or
ganizacija jau anksčiau bu
vo įspėjusi, kad. jei vežėjai 
kur nors streikuos, bus pa
skelbtas lokautas — bus už
darytos jai priklausančios 
Įmonės. Streikui kai kur 
prasidėjus, ta organizacija 
ir įvykdė savo pažadą. DėL 
to, aišku, gerokai suirs pre-Į 
kių pristatymas.

Kinijoje Mao ima 
viršų

Mao šalininkai partijos 
aukščiausiame politiniame 
biure, kuris valdo partiją, 
kai centro komitetas neposė
džiauja, turi 6 narius, o Liu- 
Shao-chi, prieš kurį vis dar 
yra nukreipti smarkūs puo
limai. turi 5. Liu kaltinamas, 
kad jis nori grąžinti kapita
lizmą. ir vadina jį Kinijos 
Chruščiovu.

Du televizijos pranešėjai: Chet 
Huntley. kuris atsisakė prisidėti 
prie kitu pranešėju paskelbto 
streiko, ir jo bendradarbis Da 
vid Brinkley (apačioje), kursai 
streikuoja.

Tai ypač opu, kad tik per 
plauką neįvyksta ir geležin
kelių streikas. Jis gali pra
sidėti šį trečiadienį.

Vyriausybė tuo yra labai 
susirūpinusi, pats darbo mi
nistras įsikišo į derybas. Ži
noma, vyriausybė gali pasi
naudoti Taft-Harley įstaty
mu ir prašyti teismą įsakyti 
streiką sulaikyti 80 dienų,' 
kad per tą laiką šalys galėtų 
susitarti. Bet vyriausybė nė
ra linkusi greitai tos priemo
nės imtis darbininkų ir darb
davių ginčams spręsti Vis 
dar tikimasi, kad tiek sunk
vežimių vežėjai, tiek gele
žinkeliečiai su savo darbda
viais susitars.

I
! Gimdymo kontrolės 
konferencija

Chilės sostinėje prasidėjo 
Pasaulio federacijos šeimų 
planavimo konferencija, ku
rioje dalyvauja 1.200 atsto
vų iš 85 valstybių. Joj Jung
tinių Tautų atstovas britas 
lordas Caradon kalbėdamas 
pasakė, kad dabar gyvento
jų yra 3 bil. 300 mil., o po 35 
metų tas skaičius padvigu
bės. Būtina riboti žmonių 
prieauglį, nes nė medžiagi
nių gėrybių nepajėgiama 
pasigaminti tiek, kad tą 
prieauglį būtų galima paten
kinti. Jeigu tuoj nebus susi
rūpinta gimdymo kontrole, 
tai žmonijos laukia didelė 
katastrofa.

Ragina pakelti
pašto tarifus

Prezidentas Johnsonas 
siūlo kongresui pakelti vals
tybinių tarnautojų algas ir 
kartu su tuo pašto tarifus. 
Jei kongresas sutiks, tai už 
paprastą laišką turėsime 
mokėti 6 centus, už atviru
ką 5 centus, už oro pašto 
laišką 9 centus ir tt.

Paštas vis turi nuostolių, 
ir. kaip valdinei įstaigai, yra 
nelengva jam prisitaikyti j 
prie besikeičiančių gyvenoj 
mo sąlygų, todėl paštų mi-! 
nistras O’Brien siūlo paštą; 
paversti pelno nesiekiančia 
įmone, kurią savarankiškai 
valdytų vyriausybės paskir
ta valdvba. Jai nereikėtų 
politikuoti, ji būtų lankstes
nė ir geriau savo darbą at
liktų.

Negrų studentų
riaušės Nashvillej

Čia Fisko universitete, ku
riame dauguma studentų 
negrų, kilo riaušės, kai po-

Apačioj pabaisa Richard Speck, 
kuris kaltinamas pernai vasarą 
nužudęs Chicagoje 8 slauges- 
studentes. Jo teismas prasidėjo 
Teorijoj, III., prieš porą mėne
sių. Viršuje vienintelė išlikusi 
gyva slaugė filipinietė Corazon 
Amurao neabejodama sako. kad 
žudikas yra Speck.

Indijos užsienių reikalų minist
ras ('. M. Chagia pareiškė, kad 
Indija pajėgtų pasigaminti ato- Hcija išvedė, įestorano savi- 
minę bombą. bet nenori. Atomi- ninko prašoma, studentą 
nę jėga ji naudos tik taikos rei- negrą. Suimta 15 studentų.
kalnms sužeista 15
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Palikime gėles gyviesiems Jau vėliau Chicagos lietu
viai pradėjo aižėti pagal po-{ 
litinius Įsitikinimus. Dėl sto-Į 

c, _ _v _ kos didesnio apsišvietimo ir
skundžiamės kad trūksta lesu visiems svarbiems pakantos visa tai vvko labai 

visuomeniniams reikalams. Nuolat beldžiamės Į jautrias i dažnai nekultūringai, piktai 
širdis aukų Jų surenkama nemažai, bet ne tiek, kiek rei- ir Įžeidžiančiai besibarant, 
kia. Jos sudedamos mažomis sumomis, nes neturime mi-Į besiginčijant ir net ligi teis- 
lionierių. kurie norėtų ir galėtų didesnes sumas visuome- į mų nusiiriant.
niniams reikalams skirti. Todėl turime rūpintis, kad nė Į O tie pirmieji visuomeni 
vienas centas nebūtų nenaudingai išmestas. O tuo tarpu' ni° darbo žingsniai buvo 
mes jų labai daug beprasmiškai išleidžiame. sunkūs. Pav. 1891 m. Jonas

Grinius suorganizavo pirmą 
Imkime kad ir toki dalyką. Mirus žmogui, kuri norime Teatrališka Draugvstę Al |

pagerbti, nešame prie karsto gėlių puokštę, stengdamiesi, Ambrozės žodžiais: 
kad ji būtų kuo gražiausia ir didžiausia. Už ją sumokame 
nemaža dolerių. O kam tai reikalinga?

Mirusis jų nemato, ir jam jos jokio džiaugsmo netei
kia. Buvo prasmės ji gėlėmis dažniau džiuginti tada, kada 
jis buvo gyvas.

Gyviesiems tos gėlės prie mirusiojo karsto taip pat 
neteikia džiaugsmo. Jos, teisybė, liudija, kad tie. kurie jas 
atnešė, gerbė mirusi ir tuo būdu nori jam tą pagarbą ir 
dabar išreikšti.

"Nebuvo nei artistų, nei 
režisierių, nei statistų. O 
svarbiausia. Chicagoje tuo 
metu gvvenusiu lietuviu tar- 
pe nebuvo ir papročio eiti Į 
teatrus. Kiekvienas i ši mies
tą patekęs lietuvis sunkiai 
dirbo, o laisvą valandą ga
vęs galvojo apie poilsi, o ne 
kažkokį jam nežinomą „ti- 
jatrą”..

Nebuvo nei veikalo vaidi
nimui. tai pats Jonas Grinius

I

Sovietą Sąjunga lenda ten, iš kur pasitraukia Anglija. 
Si pasitraukia ii Adeno karinės stovyklos, kuri kontro
liavo svarbu jūros kelią iš Raudonosios jūros į Arabų 
jūrą. Sovietai tari žvejybos stovyklą Ras Banas. uostą 
Al Hudaydah ir gretinasi į Berberas uostą.

LIUTERIS GALĖJO BOTI VYSKUPAI REMIA

ŠVENTASIS

Naujienos kovo 23 d. rašo:

TARPRASINES VEDYBAS

„Chicagos katalikų spau
dos mėnesio

! vasario 27 d. Old St. Mary’s 
( bažnyčioje, 911 S. Wabash, 
j kun. McSorley. St. Pauliaus 
kolegijos Washingtone eku
meninės teologijos ir ekle- 
ziologijos profesorius, saky
damas pamokslą, pareiškė, 
kad Martynas Liuteris, jei 
būtų palikęs Katalikų Baž-

Naujienos kovo 23 d. ra-vso:
„šešiolika aukštųjų JAV 

užbaigtuvėse dvasiškių, jų tarpe Baltimo- 
rės kardinolas Shenan. krei
pėsi Į JAV aukščiausią teis
mą. prašydami panaikinti 
tarprasines vedybas drau
džiančius Įstatymus, kurie 
veikia dar 18 valstijų"

ATMETĖ 45 TAIKOS
PASIŪLYMUS

Š. Vietnamo komunistams 
per paskutiniuosius dvejus

Bet ar nėra tikslingesnio būdo tai pagarbai pareikšti?
Ar negalime mirusiams prasmingiau savo pagarbą paro
dyti? Taip. kad tuo mūsų pagarbos išreiškimu naudotųsi j parašė 3 veiksmų dramą 
ne tik gėlių pardavėjai? Kad tam reikalui išleistos sumos ”Kova ties Grunvaldu“

nyčios nariu, šiandien būtų 
į vienas didžiausių katalikų metus Įvairūs tarpininkai ir 
1 šventųjų, kokių katalikų ’ JAV 45 kartus pasiūlė tai-

Bažnyčia yra turėjusi po. kytis, bet visi tie pasiūlymai
Švento Pranciškaus Asižie- komunistų buvo atmesti. Jų 

vienintelis atsakymas—JAV 
turi iš Vietnamo tuoj pasi- 

Siemet sueina 450 metų. traukti, o tas reiškia, kad jie 
kai Liuteris viešai paskelbė su Kinijos ir Sovietų S-gos 
savo protestą prieš indui- pagalba tuoj ir visą Pietų 
gencijas — nuodėmių atlei- Vietnamą užimtų ir Įvestų
dimą už pinigus. * ten savo tvarką.

CIO

tektų mūsų vienam ar kitam svarbiam visuomeniniam rei
kalui? Juk tada ir velionis būtų pagerbtas, ir tas ar kitas 
svarbus visuomeninis reikal - paremtas.

Tai yra galima, ir Bostone tas būdas vis labiau Įsiga
li. Kas skaito vietos žinias, tas gal jau pastebėjo, kad vis 
dažniau po laidotuvių skelbiama, kiek piniginių aukų to
kiam ar kitokiam visuomeniniam reikalui sudėta vietoje 
gėlių ant mirusiojo kapo.

Jei kas tai sekė. galėjo paskaičiuoti, kad vien nuo 
šių metų kovo mėnesio pradžios tuo būdu sudėta $621, 
daugiausia Lietuvių Fondui.

Nesvarbu, kas kuriam fondui — Vliko. Alto Balfo — 
ar kuriam kitam mūsų visuomenės reikalui aukoja, nes 
visi jie svarbūs, visi reikalingi mūsų paramos.

Taigi, jei per pusantro mėnesio minėtu būdu surink
ta $621. tai per metus ta suma būtų kelis kartus didesnė, 
nes nėra abejonės, kad nelaboji giltinė nepamirš dar ne
vieną kartą Bostono aplankyti ir savo auką pasigrobti. O 
kiek kasmet miršta lietuvių visoje Amerikoje ir kitur!

Toks mirusiųjų pagerbimas tuo tarpu tebėra, taip sa-

Anot A. Ambrozės. Jonas 
Grinius apgalvojo visas 
smulkmenas, bet jam nė Į 
galvą netilpo tokia mintis, 
kad gali atsirasti žmonių, 
kurie bandytų pakenkti pir
mam lietuviškam vaidini
mui. O tokių atsirado. Stip
riausias teatro priešas buvo 
kun. Jurgis Kolesinskas..

Reikėjo ir tas kliūtis nu
galėti. Tokie buvo sunkūs 
lietuvių pirmieji žingsniai 
pradėti kultūrinį ir švietimo 
darbą tarp savųjų tautiečių.! adv. Petru Klimu pryšaky rinant žmonių būklę būtina

Kas kitur rašoma
KAS BUVO PRIEŠ 

URACHĄ

t KAS SVARBU SOVIETŲ 

S-GAI, O KAS JAV?

kovo 21 d. laidojeNaujienų velykiniame Vilni 
priede S. Vosvlius rašo. kad rašo:
„pažangūs Lietuvos žmonės, „Tarybų Sąjungos valdžia 
su dr. J. Basanavičium, inž. siekiasi Įsteigti daugiau ir 
Steponu Kairiu, dr. Jurgiu geresniu valgyklų. Duoti 
Šauliu, adv. Jonu Vileišiu,; maistą ir patarnavimą. Ge-

O ne kokie pašvęstieji ar 
išmokslintieji lipdė tą pir
mą lietuvių išeivių kultūrinį 
kori, bet tik Lietuvoje arklą 
palikusieji prasčiokėliai.

A. Ambrozė. knygos auto
rius, labai atsargiai aprašo 
visus tuos buvusius nesusi-

kant. dar tik dypukiškas reikalas — jį vykdo tik naujieji pratimus, nieko nekaltinda- 
ateiviai, o senieji dar vis atiduoda pirmenybę „kvietkom". mas ir nedalydamas savų is- 
Kai kurios jų organizacijos net turi „kvietkų" fondus. Bet 7a^ų; Tai •’au skaitytojo rei- 
vertėtų visiems pagalvoti apie ši prasmingesnį pagerbimo a a>-
būdą ir tą mintį skleisti ir vykdyti.

pasiuntė velniop Kaizerio 
piršlius ir urachininkus...“

Apsiriko S. Vosylius. Jis. 
matyti, neskaitė Lietuvos 
nepriklausomybės akto au
toriaus Stepono Kairio kny
gos „Tau, Lietuva“. Jei bū
tų ją skaitęs, nebūtų Į Ura
cho priešų skaičių Įtraukęs 
jo šalininkų

Seniai laukta knyga
J. VIk.

Gal prieš dvidešimt metų begyvenantieji ir lietuvių vi- 
Chicagoje Aleksas Ambro- suomenėje tebeveikiantieji 
zė kvietė mane kada nors žymesnieji lietuviai aprašy- 
užeiti pas jį. Jis sakė, turis ti plačiau ir Įdėtos jų foto- 
surinkęs daug medžiagos grafijos. Jų gyvenimo trum- 
Chicagos lietuvių istorijai , pi aprašymai prasideda 460 
ir norį? pasitarti, ar verta į ir baigiasi 637 puslapiu Ten 
daugiau tokios medžiagos rasite tokių lietuvių pavar- 
rinkti ir išleisti knygą. ” dės, kurie savųjų tarpe pla-

Vžklupo mane liga. dėl j čiai veikė, bet Lietuvių En- 
jos iš Chicagos išvažiavau ir ciklopedijon nepateko, nes 
su Aleksu Ambroze ilgai ne-S nebuvo, kas juos aprašo. O
simačiau. Tik prieš kelerius 
metus vėl susitikau jį Chica
goje. Tada jis man ir vėl ė- 
mė pasakoti apie tą Chica
gos lietuvių istorijai renka
mą medžiagą. Na. o štai da
bar prieš mane ant stalo jau 
guli Alekso Ambrozės para
šyta Chicagos Lietuvių Isto
rija, 664 pusi. knyga, kurią 
išleido Chicagos Lietuvių 
Literatūros Draugija.

Knygoje suminėti pirmie
ji lietuviai, apsigyvenę Chi
cagoje (pradžia siekia 1869 
metus). Visų m i rasių jų ir 
gyvų lietuvių, pasireiškusių 
Chicagos visuomeninėj veik
loj. surašyta daugiau kaip 
tūkstantis pavardžių, prade
dant 638 ir baigiant 662 pus
lapiu. Kas tą knygą skaitys, 
gal susiras ir savo pavardę 
kartu su kitų jam pažįstamų 
ar giminiu, kurie Chicagos 
mieste veikė lietuvių tarpe, 
dalyvavo Įvairiose draugijo
se ar sambūriuose.

Buvusieji ir dabar dar te-

štai A. Ambrozė jų nepamir
šo ir, ką apie juos sužinojo, 
surašė ir savo knygoje iš
spausdino.

Knygoje rasite žinių apie 
pirmus ten apsigyvenusius 
lietuvius, apie jų pirmus ne
drąsius žingsnius burtis Į 
savas draugijas, parapijas, 
apie nesusipratimus ir tauti
nių bei ideologinių kovų 
pradžią.

Tautinės kovos prasidėjo 
parapijose, nes pradžioje 
lietuviai glaudėsi prie lenkų 
jau sukurtų parapijų, čia 
aiškėja nuostabus ir nemalo
nus faktas, kad pirmųjų len
kų parapijų kunigai buvo 
lietuvių kilmės, bet rūpinosi 
lietuvių lenkinimu.

Būta tokių kunigų, kurie 
siekė vadovauti ne tik reli
giniam. bet ir aplamai visam 
lietuvių gyvenimui. Dėl to 
kilo pasipriešinimas, visuo
menė skaldėsi, ir čia atsira
do taip vadinamieji „bažny
tiniai“ ir „nebažnytiniai“.

Čia smulkmeniškai sumi
nėtos visos Chicagoje veiku
sios draugijos, klubai, pašai 
piniai susivienijimai, lietu
vių parapijos, buvusios lietu
viu mokvklos, sužvmint net 
kai kuriu tų sambūrių paja
mas ir išlaidas ir narių skai
čių.

Tai kruopštus, kantrybe 
atžymėtas spaudos darbas, 
surenkant būsimai lietuvių 
išeivijos istorijai medžiagą. 
Tai didelis ir vertingas indė
lis už Lietuvos sienų Įsikū
rusių lietuvių gyvenimui pa
žinti. Ta knyga tai lyg pa
pildymas St. Mochelsono 
„Lietuvių išeivija Ameriko
je“.

Knygos autorius Aleksas 
Ambrozė gimęs 1892 m. bir
želio 10 d., taigi jau beveik 
sulaukęs 75 m amžiaus. Jis 
kilęs iš Zviniškių, Liudvina
vo valse — kapsas. Sava 
mokslis, bet plačių pažiūrų 
vyras.

Jo knyga tai skatinantis 
pavyzdys ir kitų vietovių lie
tuviams panašiai savo gyve
nimą aprašyti. Todėl ta 
knyga turėtų surasti garbin
gą vieta visų lietuvių sambū
riu bibliotekose, laikraščių 
redakcijose ir lietuvių šei
mose. kurioms rūpi garbin
ga lietuviu išeivijos praei
tis. O šioji išeivija savo dar
bu kėlė ir tebekelia šios sa- 
liet ūk j. i jos kultūrinį krai
ti įdėjo ir savo dideli indėlį 
ir, kas svarbiausia, ji ir da
bar yra čia gyvybinga, prisi
deda prie šio krašto kūrybi
nio kilimo ir drauge nepa
miršta ir savo tėvų žemės.

Chicagos Lietuvių Istorija 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje. Kaina $10.

J. VIka.

St. Kairys "Tau, Lietuva“ 
psl. 279 šitaip rašo:

„Kuomet tas reikalas, ji 
stropiai slepiant nuo numa
tomos opozicijos Taryboje, 
atrodė pakankamai paruoš
tas. Tarybos prezidiumas 
ryžosi klausimą patiekti Ta
rybos svarstymui posėdyje 
1918 m. liepos mėn. 13 d. 
Buvo siūloma kviesti Wuer- 
tenbergo hercogą Urachą 
Lietuvos karalium. Po ilgų 
ir karštų diskusijų, užtruku
siu visa liepos mėn. 13 d. 
rakti, dauguma Tarybos na
rių (bene 13 balsu) išrinko 
Urachą Lietuvos karaliumi 
Mindaugo II vardu. Nuo bal
savimo susilaikė J. Vailo
kaitis ir A. Stulginskis. Prieš 
balsavo P. Klimas. Tarybos 
„opozicija“ (St. Kairys. J. 
Vileišis, M. Biižiška ir S. 
Narutavičius) iau klausimo 
diskusijos pradžioje pareiš
kė. kad karaliaus rinkimai 
bei valstybės formos nusta
tymas yra Steigiamojo Sei
mo prerogatyva ir atsisakė 
svarstyme dalyvauti“

Kai dauguma nutarė Ura
chą kviesti, minėtoji opozi
cija pasišalino iš Tarvbos. 
Vėliau M. Biržiška su J. Vi
leišiu sugrįžo, o S. Kairys su 
S. Narutavičium nebegrįžo.

Taigi S. Vosvlius suklydo, 
i Uracho priešininku tarpą 
įtraukdamas dr. J Basana
vičių ir dr. J. Šaulį.

Dr. J. Basanavičius Tary 
boję visą laiką buvo pasy
vus. Jis su dauguma pasisa 
kė ir už Uracho kvietimą 
karalium. O d r. Jurgis Šau
lys buvo aktingas Uracho 
šalininkas.

gerinti visos svarbesnės į- 
staigos.

„TSRS spauda ragina 
žmones viską švarinti, gra
žinti. Geriau rėdytis, taipgi 
mandagiau vieni su kitais 
apsieiti ir taip sutikti svečius 
iš kitur.“

Labai gerai, kad tuo rū
pinamasi. nes iš to, kas Vii- J 
nyje parašyta, matyti, kadį 
„darbininkų rojuje“ labai į 
trūksta valgyklų ir geresnio1 
maiste bei patarnavimo ir’ 
drabužių bei avalynės, o ra-' 
sų mandagumą geriausia čia 
pademonstravo jų Chruščio
vas, Jungtinėse Tautose ba
tu daužydamas stalą. Ir tik 
dabar, po 50 metų komunis
tų valdymo, mandagumas 
tepripažintas nesąs „buržu
azinė atgyvena“

O kuo rūpinasi, pasak Vil
nį, JAV?

„Amerikoje užvis svar
biau yra karas. Karui Viet
name sukoncentruotos di
džiausios jėgos“.

Taip išaiškino Vilnies re
daktorius Sovietijos ir JAV 
siekimų skirtumus. Ir taip 
„išmintingai“, kaip užmetus 
kviečio grūdą ant „Saliamo
no galvos“.

Maloni naujiena 

knygų miegejamslI
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JONIKAS DŽIAUGIASI

IR GĄSDINA

JAV pasirašyta konsulari 
ne sutartimi su Sovietų S-ga 
labai džiaugiasi ir mūsų ko
munistai bei visokie sąmo
ningi ar nesąmoningi Mask
vos pakalikai. Jie džiaugia
si, o kitas net ir gąsdina.

štai Vilnies redakcijos 
narys L. Jonikas kovo 28 d 
laidoje Į kun. L. Jankaus 
straipsnelį apie tai, kaip so
vietai samdo geriausius ad
vokatus užsieny mirusių lie
tuvių palikimams žvejoti, 
atsiliepdamas šitaip rašo:

„Nenoriu gąsdinti kunigą 
Jankauską-Jankų, bet turiu 
atidengti faktą: Toliau bus 
„dar blogiau“. Gal girdėjai, 
prabaštėli. apie „tiesimą til
to į Rytus“?

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

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

Kaina buvo $5.50, dabar....................... $2.00.

II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $0.00, dabar ......................  $2.00.

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

Kaina buvo $6.00, dabar................. ..... $2-00.

PENKTIEJI METAI, Kipro Biotinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai „pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar........................ $2.00.

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 
paštu, tai pridedama po 30 centų ui kiekvieną.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA 
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 809 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar ........... 78 tentai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų. 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS I

šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
r, So. Booteu, Mase. 08127
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KAS NIUO NETKKU. 

TO NIEKAS NEMOKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAIS.

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Tautinė Fondacija sustiprins 
SLA veiklą

Šios šalies lietuvių gyve
nime nepaliaujamai vyksta 
pasikeitimai, kurie pareika
lauja iš mūsų veikėjų nuola
tinio budrumo ir naujų pa
stangų lietuviškame darbe

Ypatingai šiais laikais 
mūsų veikėjai privalo būti 
aktyvūs visuomeniniame 
darbe ir sekti, kad nebūtų 
apleista kuri nors sritis mū
sų nuolatinėje kovoje dėl 
tautinio išsilaikymo.

Galime pasidžiaugti, kad 

turime gana daug organiza

cijų. Bet ar jos visuotiniai 
apima kultūrinio bei visuo-

Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos Už*. Delegatūros 

nariui draugui 

Vladui Sirutavičiui

Sveikinam Draugą, sulau-j 
kusi 90-ties metų. Džiaugia
mės, reikšdami didžią pa
garbą Sukaktuvininkui, jau 
1898 metais įsijungusiam ji 
dar tiktai prieš 2 metus savo 
programą paskelbusią Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tiją.

Šia proga negalime nepri
siminti ir anų metų padėties 
Lietuvoje, kai buvo drau-meninio darbo barus? Norai džiama jietuviška rta 

u-butų organizacijų skelbia-, kai fiautėjo caro žaįdaiai>
kai dvarai ir klebonijos sa
vo lenkomanija skleidė lie
tuvių nutautinimą, o Lietu
vos kaimas skendėjo skurde 

j ir tamsybėje. Didžiai nuo- 
’ stabi, bet tikroji tiesa yra

mi visuotinumo šūkiai, bet 
dažnai pastebime, jog prak
tiškoji veikla nukiypsta ta 
linkme, kuri artimesnė jų 
vadovams. Be išankstinio 
pasirengimo dažnai pašte

Jis buvo Amerikos lietuvių 
knygnešys

Nuotrauka G. Naujokaičio

"ISsiimu iš kišenės pypkę ir... turite degtuką?“ — Vyt. Valiukas 
(kairėje) ir K. Vasiliauskas momente iš K. Ostrausko “Pypkės“, 
New Yorko Lietuvių Teatro statomos kartu su A. Landsbergio 
"Barzda“ balandžio 29 d. 8 vai. vak. Van Wyck Junior High School

Praeitos savaitės Kelevy- 
je buvo pranešta, kad Flo
ridoje mirė Kazys Braze- 
Brazevičius, buvęs ilgame- 

i tis mūsų laikraščio kores
pondentas ir platintojas. Aš 
velioni geiai pažinojau, to
dėl noriu apie jį pakalbėti 
kiek piačiau.

Aš laikau ji buvusiu A- 
merikos lietuvių knygnešiu, 
nes iis platindavo ne tiktai 
laikraščius, bet ir knygas.
Jis veikė tais laikais, kada 
mūsiškiai kunigai drausda
vo žmonėms skaityti spaus
dintą žodį. todėl platinti 
laikraščius bei knygas buvo 
ne tiktai sunku, bet ir pavo
jinga. kad negautum mušti.

Štai kaip Braze-Brazevi- 
čius pasakojo apie vieną at-Į
sitikimą platinant literatūrą mas. buvo jo idėjinis darbas, 
Waukegano apylinkėje, Iii-, o pragyvenimą jis užsidirb- 
rojaus valstijoje: , davo iš batsiuvystės. Šito a-

mato jis išmokęs Peterbur
ge. Tenai jis susipažino su 
lietuviais inteligentais ir pa-

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

ATSIMINIMAI IŠ 3AL- 
B.J.

d
85.00.

uUg
FO VEIKLOS, prel. 
Končius, 404 psl.,

j iliustracijų, kaina ....
DU MEDINIAI IR 1 RYS

GELEŽINIAI KRYŽIAI,
Antano Šukio atšilt, ".rimai iš 
Lietuves Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . ..$3.00

PER GIEDRA IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkau? atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ...................  $3.75,

į minkštais viršeliais .. $2.50-
LIETUVA BUDO, Stepo-

į no Kairio, 416 psl . kai
na ..............................  $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na .............................. $2.00

"Aš ir drg. A Šatas — jis 
sako — buvome geri socia- 

i listai ir abudu ėjome iš na- sidarė socialistas. Buvo la-
b,ma stipri tam tikrų srovių; kad T ški Į 8W)5 Slreet Jaraaira. s Y
įtaka. Gal būt. kai kurios valsčiaU3 dvar’'
nuotaikos ar veikimo forma dvarininkas ir baj„ras yla-

das Sirutavičius, paneigęs
dvariškai bajorišką išdidu-

T ,.......................... mą bei tradicijas, nepaisv-Jau nesti visa. gerai, jeigu; dama? žand kalžjim0 jr

tam tikrai daliai lietuvių pa
sidaro ne visai priimtina. RAGINA PAGYVINTI 

LIETUVOS BYLĄ

i rao i "am? -,a? ,iš!a?in«k- bai mandagus, draugiškas ir j mas Kovą, ’Keleivf, ’Lie- 
tuvą* (vėliau ir 'Naujienas), 
o jis pardavinėdamas kny
gas. Man malonu tuos laikus su šeima i Floridos didmies-

inteligentiškas vyras.

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai,
kaina ....................... $2.00

Iš Kenoshos jis persikėlė ATSIMINIMAI IR MIN-

tės sūnus Jonas Liaudanskis prisiminti. ’Keleivį* aš išra-i tį Miami. įsigijo nuosavą na

kai kurie veikėjai nėra linkę sjbi d k, ,
.paisvti senųjų tradicijų. II- vyliausias Lietuvos įsiais-gųjų dešimtmečių darbas ir! prakeikimo, turėjo vinimo Komitetas praėjusio

ucui.iu.ieu4 ua. mu. drąsos veikti ir velke ne tik-;
nusistovėjusios sąlvgos pa
mažu išugdė nuotaikas, ku
rios, ypatingai senųjų veikė
jų. yra nepapi-astai brangi
namos, ir jie nelinkę nuo jų 
atsisakyti.

(Ar dabar yra baudžiava ii

gyveno Skuode. Kretingos 
apskrity.

Patys įpėdiniai arba apie 
juos žinantieji malonėkite

šinėjau per tris ar daugiau mėlį ir kurį laiką vis dar 
metų, neimdamas jokio ’ko- versdavosi savo amatu. Vė- 
mišino*. vien tik pašto išlai- liau išėjo į pensiją, bet vis 
da- atskaitydamas. Ir man dar dalyvaudavo vietos lie
tas darbas sekėsi. Atsimenu tuvių organizaciniame eryve-. , . . , mėnesio gale kreipėsi į savo Lietuvos Geneiali- _

tai kaipo patriotas, bet atstovybes ir lietuvių bend- niam Konsulatui New lor- kaip šiandien: pasiūliau vie- nime, buvo oficialiu Piliečių;
ir kaip socialdemokratas: 11Jomeni ad bes Ket ■ ke: Inai moterėlei ’Kploivi* nžsi- Klubo koresnondentu ir be-l
bendradarbiavo draudžia-: Amerikoje, Europoje ir O-| 
moję spaudoje (Varpe. Dar- keanijoje (t y. Australijoj,
b.nmkų Balse) patsai rase N. Zelandijoj), skatindamas 
ir leido Hetuviskas knygeles pasistengti. kad gj.vena.

TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl.. kaina .......$2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336 psl. kaina $5.

VYSKUPO P. 
ATSIMINIMAI.

BUČIO
I tomas,

nai moterėlei ’Keleivį* užsi- Klubo korespondentu ir be-Į 320 psl-, kaina 83.50. 
Consulate General of Li- \ rašyti; o ji ka;d šoks prieš veik kas savaitė pranešdavo j 
tkuania 1-------- ‘ ...
41 West 82nd Street 
New York. N.Y. 10024.

Tūkstančiai lietuvių pri

sirišę prie Susivienijimo.

Susivienijimas, kuris kasdie
ninėje kalboje vadinamas 
SLA, lietuviams fiėra tiktai 
fraternalinė organizacija, 
kuri lietuviams duoda priei
namą draudimą. Susivieni
jimas laikomas visuotina or
ganizacija. kurios uždavi
niai ypatingai svarbūs, nes 
ji sujungia didžiausią skai
čių šviesiųjų lietuviu bend
rai kultūrinei veiklai.

O kokie SLA Tautinės 

Fondacijos uždaviniai ?

Kultūrinei, visuomeninei 
ir aplamai lietuviškai veik
lai plėsti Susivienijimas pa
staraisiais laikais atgaivino 
ir visomis priemonėmis stip
rina SLA Tautinę Fondaci- 
ją. Jau yra paskelbta, kad 
aitimiausiomis dienomis su
sirinks SLA Vykdomoji Ta
ryba savo metiniame suva
žiavime Patirta, kad šio su
važiavimo metu bus padary
ti žygiai SLA Tautinės Fon 
dacijos veiklai įstatyti j nor
malias vėžes. Jau išdirbtos 
ir būsimo suvažiavimo bus

. ... , a. muju kraštu vyriausybėse,
kt.), socialdemokratų parti- plentuose Raudoje 
jos atsisaukimus, o jo Kai- Lietuva b. jos laisvės by,a
i lakiu (įvare Lietuvos knyg- bbtu b.gj primenama pana-1 
nesia, rasdavo mielų pne- , f iai; kaip tai esti Jungtinių! 
glaudų n pagalbų. i Amerikos Valstybių vyriau-!

TAS MANIJA

Gaisre mirtinai apdegė 

O. Navickienė

Negalime nesididžiuoti ir sJbės sluoksniuose ir ypač
tuo. kad dėl žandarų siautė- ese- ^ur°^0Ira- kad . .
jimo 1899 metais Lietuvos Į°kias pastangas pagyvinti. jes pietinio krau 
Socialdemokratų Partijai li- lt,n svarbu Ts,um su o0 me- lietuviu ir ten yr:

Tasmanija — tai Austra
lijai priklausanti sala, netoli 

nto Būrys 
a apsigyVe

partija tiek sustiprėjo ir pa- _ . .... ..
gausėjo nariais, kad 1905 , PneT pridėti atitin-
metų D. Vilniaus Seime so- ^ami JA\ Kongreso L zrasų 
cialdemokratai nulėmė sei- atspaudai. — pavyzdžiai, 
mo nutarimus, suteikdami' J5?1? '-un2Tine^e Valstybėse 
šiems nutarimams radika
liai politinį Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės turi
nį

Plačiau neminėdami Su
kaktuvininko didžių nuopel
nų Lietuvos ūkio, pramonės 
(Kairiškių dvare kartono' 
fabrikas) ir kultūros srityse 
(Kultūros centro namai 
Šiauliuose), dalyvavimą so-i 
cialdemokratų frakcijoj Lie
tuvos Steigiamajame Seime, 
sveikiname Draugą Vladą— 
dabar garbingąjį mūsų par
tijos Užsienio Delegatūros 
narį, gyvenantį Amerikoje, 
Bostone, priklausantį Ame
rikos Lietuviu Socialdemo-

Lietuvos klausimas palaiko
mas rūpimųjų politikos 
klausimų eilėje. Veiklieji ki-

A v ~ SIAUBINGOS DIENOS,mane: Ar tuntna, tu. bedie- Keleivy ką Miami lietuviai 1JM4.19S0 m=.u alsimini. 
vi. kad as tau šluotų paira- velke arba raosesi veikti i mai Juozas Kapa.

Vėlesniais laikais jis savo į činskas, 273 pusi. kaina $3. 
Maniau, kad jau bus vėl- Krūmeli Miami mieste parda-j GYVENIMO VINGIAIS 

Bet staiga ji man sa-Į eė ir su žmona Jule persike- Jr p Kaivaity,žs.Ka„eii^ 
ko: Ot jeigu ąin Maiki su lė j mažesni ir ramesni Eus-inij 360 , ?3 50
Tėvu, tai užrašyk man? Ir tis mieste!), kur gyvena jų' _
aš tuojau užrašiau jai Maiki dvi ištekėjusios dukterys.1 VIENIŠO ŽMOGAUS 
su Tėvu. reiškia, tą patį *ke- Jos tenai verčiasi orančių GYVENIMAS (apie Dėdę 
leivį*. auginimu. Be dukterų, Bra- Šerną), Antano Rūko, 206

"Įsidrąsiręs aš jau prade- zevičiai tuiėjo dar trejetąiPsb, kaina ......................82.
jau siūlyti jai ir laisvamanių sunų: vienas yra medicinom! LAUMĖS LĖMĖ
'Kardą*, o mano draugas (^a^taias, antias jūiįninkąs. (apje Salomėją Neri), Pet- 
Šatas pakišo jai knygą ’So- i) kečias žino nelaimėje. ronįiėj Orintaitės, 234 psl. 
cialistai ir Kunigai*. Ji dirs- Pairasis buvo pakeitęs sa- kaina ................................<53.
ta^maS/k31'PaŽ ^tesTaivV'ir '“JfauJ SIAURUOJU TAKELIU, 
rėjodar sykį: ’A - sako - na žmona manelių plaukio- C B. Knaucmno. 1,8 psL.
čia ir kunigai. Na, še pini- JO vandenynais, tynnėda-kaina ...............................

mas mažiau žinomas salas, ATSIMINIMAI APIE 
... . ir rašinėjo savo įspūdžius JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-

Kenoshoje viena mergi-i žurnalams. ISa Liūdžiuvienčs, 88 psl..
Senelis Brazevičius labai kaina ...............................SI.

ciau?

rnas

"Čia buvo didelis gaisras. 
Vasario 7 d. buvo tikrai 
”sūdna diena“, tiesiog ug
nimi lijo, nes pūtė stiprus ir 
karštas vėjas, ir jei nebūtų 
vėjas vakare sustojęs ir at
vėsę. tai galėjo nupleškėti

gus:*

tų kraštų lietuviai skatinami visas Hobarto miestas, 
rūpintis, kad ir ju gyvena- Pasirodė, kad žmogus dar 

' mųjų kraštų valdančiuose bejėgis įveikti gamtos jė- 
bei įtakinguose sluoksniuose gas: gamta pati pradėjo sa- 
pasirodytu viešesnių, ryškės- vo išdaigas, ji pati ir baigė, 
niu palankaus dėmesio pa-i Po gaisro vaizdai klaikūs 
reiškimų Lietuvos reikalu. ! —kaip po atominės bombos

na (dabar turtingo biznie
riaus žmona) nusipirko įvai-

visą 
įdo

mesnes laikraščių ir žurna
lų iškarpas, krovė archyvą 
ir gėrėjosi juo. Tačiau maty-

patvirtintos SLA T. Fondą- kra[ų Sąjungai, Lietuvių 
cijos veiklos taisyklės, bus parbininkų Draugijai, besi-
paskelbti į Susivienijimo 
kuopas ir veikėjus kvietimai 
prisidėti prie šio ypatingai 
svarbaus darbo. Kadangi 
daugumas SLA veikėjų šiam 
darbui pritaria, tai tikimasi 
gerų rezultatų.

P. Tarr.

sielojanti pavergtos Lietu
vos ateitimi. Linkime svei
katos. stiprybės ir ilgiausių 
metų.

Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos Užsienio 

Delegatūra

(Elta)

JONO LIAUDANSKIO 
ĮPĖDINIAMS

sprogimo.
Labai apdegė ir viena lie

tuvė Ona Navickienė, kuri 
pasirgusi mirė ir vasario 25 
d. buvo palaidota. Velionės

riu knygelių, vis manydama, i mėgdavo spaudą. Jis 
kad čia pliekiami socialistai, savo gyvenimą rinko 
o iš tikrųjų socialistai plie
kė kunigus. Taip mes plati- 
rome knygas ir laikraščius“, 
baigė Braze-Brazevičius.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboroj Armonie-
nės, 253 psl., kaina .... 83.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440
Vieni katalikai bijodavo 

imti socialistų literatūrą į 
rankas, nes kunigai draus
davo, o kiti kaip tik dėl to į 
jos ieškojo, nes norėjo ži-

damas. kad jo gyvenimo
saulutė jau pradeda leistis P010 aK">,c‘°- Pus;aP'?'

rrocnni.,; tu ov -.kaina ................................$o.į vakarus, jis neseniai tą ar
chyvą prisiuntė man.

Abu Brazevičiai paskuti
niuoju metu labai negalavo

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ,
K- Žvko, 476 j) kai-
na ................................. 85I

noti. ka tie socialistai rašė.! Omona pusiau paralyžuo- Tas knygas gaiite gauti 
Tokie smalsuoliai skaityda- »>• to,lel CTveno slaugymo Kekivio adm.n.stracijoje 
vo Keleivi pasislėpdami, ir amuose. Pats Brazev.c.us (636 Bro.dw.y_ So. Boston, 
ji, eidavo iš rankų j rankas, P3*?,1.18“ SUS"'K<? mfluenca, M.^ 02127).
kol suplvšdavo. Kiek abi-! °.vel,a“ «av0 Pla««ųuzde- 
menu. vienas tik Brazevičius/,ma.kuns ,r nutrauke J® 
išplatino jo apie 1.000, t. y.:
tiek nauju skaitytoju gavo. Mirė kovo 23 dieną, pa- 

is

1939 m. Newark, N.J.,! vienas sūnus gyvena Hobar- 
mirė Jonas Liaudanskis. ne- te. o antias Los Angeles, 
palikdamas testamento. Ve-' Cal.
lionis buvo nevedęs, tad joj Sudegė dar dviejų lietu- 
nedidelis palikimas turėjo: vių namai. Jie išbėgo kaip 
tekti trims seserims Lietuvo- stovi. Iš viso tame gaisre žu- 
je: Veronikai Bartkienei, vo 62 žmonės
Juzefai šreiberienei ir Ur- ši vasara Tasmanijoje y-
šulei Liaudanskytei Turi-į patingai sausa. Čia gyvenu; J’?' „iaėjausiai haitre^ iau 90 ™etų amžiaus
momis žiniomis visos trys y- 18 metų, bet tokios karštos *ek i;is .>) aS aU‘^1 baigęs jau 90 metų amžiaus,
ra mirusios. Juzefos šreibe- vasaros nebuvo. Ketvirtas! kaitomas lietuvių laikraštis
rienės du sūnūs. Antanas 
Liaudanskis ir Povilas šrei- 
beris, prieš Lietuvos okupa
ciją gyvena Tauragės aps-

mėnuo kaip nelyja pietų 
Tasmanijoje. Ir dabar per 
visą kovo mėnesi tempera
tūra 75-90 laipsnių. O Aust-

Amerikoje.
Paties Blaževičiaus nonj

krity. Uršulės Liaudansky-i ralijoje potvyniai?

' jo palaikai buvo sudeginti 
Braze-Brazevičius tada krematoriume, ir pelenai iš

gyveno Kenoshos mieste, barstyti vandenyne. 
Wisconsiiio valstijoj. Knyg
nešystė, apšvietos platini-( S. Michel»ona»

DĖMESIUI !

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knv?ą 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithnania“, 174 psl.. daag 

į paveikslų, kaina tik $1.50.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Dujos Klaipėdai I Jau yra plėšikų ir čia•c** j
Tiesiama dujotiekio šaka Skaitydamas sovietinius 

nuo Šiaulių i Klaipėdą Ry- laikraščius, niekur nerasda- 
sium su tuo, Šiaulių, Telšių. vai. kad būtų Sovietijoje va- 
Plungės rajonų administra- gių. plėšikų, gaišių, automo- 
cijai pavesta atlikti eilė ati- bilių ar kitų nelaimių. Atro- 
tinkamų darbų. Klaipėdą tu- dytų. kad tokių dalykų atsi- 
ri dujos pasiekti šių metų tinka tik buržuazinėje san
dale. Pirmieji svarbiausi du- tvarkoje, o bolševikinėj si 
jų naudotojai Klaipėdoje temoj net perkūnas nesu- 
bus miesto katilinė pietinėj griaudžia.
Klaipėdos daly. celiuliozės- Bet štai vilniškėj Tiesoj 
popieriaus kombinatas ir balandžio 1 d. pranešama iš 
Baltijos laivų statykla (tie- Klaipėdos:
sioginėje Maskvos priklau- "Naktis. Centrine Klaipė- 
somybėje veikianti Įmonė).; dos gatve eina Įkaušęs žmo- 
Rengiamas tinklas dujoms gus. Prie kampo ji sustabdo 
tiekti ir i butus. Prieš karą; du piliečiai. Siūlo išgerti, šis 
Klaipėdoje toks tinklas bu-i neatsisako. Dailiai apsivil- 
vo, bet jis karo metu tapo’, kusi žmogų nepažįstamieji 
beveik ištisai sunaikintas. , nusiveda Į butą. Įpila stikli-

' ne degtinės, liepia išgerti
r, i , • i -x- » • - Vienas vvriškis išsitraukiaPaleckį pakeitė

Dr. Carl A. Coppolino šypsosi laikraštininkams, išeida
mas iš teismo rūmų Sarasotoj, Fla. Jis kaltinamas nu- 
žudęs savo žmoną. Jis buvo kaltinamas nužudęs ir savo 
kaimyną, atsargos pulkininką. Xew Jersey valstybėje, 
bet teismas ji išteisino. Ar išteisins dabar — pamatysi
me. Ji gina pagarsėjęs Bostono advokatas Beiley.

Paskutinis posėdis
(Iš Juozo Audėno, anuomet Žemės ūkio ministro, 
dabar Vliko vicepirmininko, ką tik išėjusios knygos 
"Paskutinis posėdis“, kurią išleido Romuva. Knyga 
gaunama ir Keleivio administracijoje. Jos kaina $4.

Savo darbo kambaryje 1 
jau buvau giliai Įmigęs, kai 
netoli galvos, ant rašomojo 
stalo, suskambėjo telefonas. 
Nakties vėlumoje nesiorien- 
tavau, kuri valanda galėjo 
būti. Pakėlęs rageli, išgirdau 
gerai pažįstamą Ministrų 
Tarybos direktoriaus Mike 
Žilinsko balsą: "Pone mi- 
nisteri, prašau skubiai at-

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią

dovaną angliškai kalban-
.... • • i tiems, nepamirškite, kad gestai jau ir prezidentūra. . ! 1 ’

Antrojo aukšto visi langai llausia do\ana yra knyga, 
apšviesti Einu per sodeli, ! Štai čia kelios lietuvių rašy-
Kareiviai. stovi prie durų, 
atiduoda pagarbą, o prezi
dento adjutantas pulk. Žu- 
kaitis, giliai susijaudinęs, 
pasisveikina ir tylomis laip
tais palydi i antrąjį aukštą.

Didysis kambarys apšvies
tas, bet tuščias. Pirmieji at

vykti posėdžio i prezidentu-j vykę stoviniavo tolimesnia-
ra:

I

Peive • peili. Žmogų sumuša, nuvel 
Nebėra Paleckio ir sovie-j ka rūbus, 

tinių "parlamentarų“ dele-i "Po kiek laiko nurengta- 
gacijoje. Kovo pabaigoje j-'sis nuvežamas Į ligoninę, 
vyko TarpparlamentarinėskTąi buvo jūrų prekybos uos- 
Sąjungos pavasarinė sesijai to. kranininkas Antanas Kri- 
Palmos mieste. Majorca sa- lavičius. Tą pačią naktį mi-

Dar apie rinkimų komedijų 
Lietuvoje

loję (Ispanijoj). Sovietų de
legacijai šiuose susirinki
muose eilę metų pirminin
kaudavo J. Paleckis. "Gar
siausias“ jo dalyvavimas bu
vo Australijoje... Po to, per-

licija sugauna vieną iš plė
šikų. Antrasis, pametęs nu
rengtojo lūbus, pabėga. Su
imtasis vadinosi Kostu Stul- 
ginsku. Anksčiau teistas. 
Nedirbo. Be nuolatinės gr

Iš 290 Į Vilnių netrukus' 
susaksimų deputatų tik 91 
(31.4'< ) bus nebe naujokai 
to sovieto susirinkime. Dau
gumas iš tų nenaujokų yra 
sovieto "kietasis branduo
lys“, — kai kurie "išrenka
mi“ jau ketvirtą ar net 
penktą kartą. (Tik Paleckis 
ir Gedvilą iš to branduolio

Lietuvoje šių metų kovo 
mėnesį įteisintų ir įpareigo
tų balsuoti žmonių buvę 
1,939.655. Tai beveik du 
trečdaliai (apie 65.4% ) visų 
dabartinėje Lietuvos terito
rijoje (vadinamosios "LTS 
R“ teritorijoj) esančių gyvų 
žmonių.

Štai kaip auga toj teritori-

“Kas atsitiko, koks reika 
las?“ mėginau klausti.

"Iš Maskvos gauta ne
maloni telegrama“, atsako 
jis.

Kalba trumpa, aiški, bet 
dalykai paslaptingi. Tai bu
vo tylią, ramią bepraside- 
dančios 1940 metų vasaros 
birželio 14-tos naktį, apie 
12 valandą.

Namuose vienas. Šeima 
vasarojo Kačerginėje. Sku
biai apsirengiau. Nutariau 
šoferio nešaukti, bet eiti pės
čiom, nes nuo namų. Žemai
čių g-vės 64, iki prezidentū
ros tik 20 minučių ėjimo

Ši tyli, rami. žvaigždėta

eitą rudenį jis dar pirmi-, venamosios vietos, 
ninkavo tai delegacijai Te-į "Praėjo savaitė. Vienoje 
herane. pavaduodamas neti- aikštėje buvo parblokšta
ketai susirgusį pirmininką. 
Dabar toj delegacijoj buvo 
pe ki rusai ir pirmininkas— 
J peive, latvis.

Sibiras taukia ...tuvių rankų

"Pi ieš tave atskleistas 
mūsų plačiosios šalies žemė
lapis“.— rašo vilniškė Kom-

parduotuvės Nr. 2 pardavė
ja Valentina Šoblinskienė. 
Nepažįstamas vyriškis išplė
šė jai iš rankų didelę sumą 
pinigu ir pasileido bėgti 
Praeiviams padedant, vagis 
sulaikytas. Algimantas Bud- 
lys kaip tik ir buvo tas ant
rasis, kuris aną naktį siūlė 
A. K ”iAiui išgerti, jį nu

jau iškrito). 0 daugiau kaip joj esančių "politiškai su- 
du trečdaliai deputatų visa- brendusiu“ žmonių skaičius: 
da yra "kintamoji medžią- 1959 m. kovo m. —1,785, 
ga“: pasigardžiuoja deputa- 794: 1963 m. kovo m. — 
to titulu ketverius metus, nu- 1,858.92b; 1966 m. birželio 
važiuoja per tą laiką keletą m. — 1.932.177; 1967 m. 
kartu Vilniun dienai kitai, o kovo m. — 1,939,655.

tojų parašytos ir Į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios Ubai tinka dovanoms:

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

"The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė-

me kambaryje, kuriame pre- v«s)» 128 psl., kaina $3.95.
zidentas turėdavo mažesnes I "Lithuanian Quartet“ (A. 
konferencijas. Susitikę vie- Baronas. M. Katiliškis, A.
nas kitą, sveikinomės, klau
siamais žvilgsniais pasikeis
dami. Nejauku, nemiela, ne
aišku.

Dar prieš posėdi visi 
greit sužinojome naujuosius 
Maskvos reikalavimus, ku
riais bolševikai kėsinasi už
imti kraštą. Dar labiau nuo
taika pablogėjo. Aplinka 
sunki, visi prislėgti. Čia ir 
min. pirm-kas ir vid. reikalų 
ministeris su savo pavaduo
toju. Netoliese krašto aps. 
min gen. K. Musteikis, tei
singumo min. dr. A. Tamo
šaitis. švietimo min. dr. K.

Landsbergis ir 1 Šeinius), 
209 psi., kaina $4.95.

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

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

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo-

jaunimo liesa kovo 24 u.‘ renginėjo. Kaip ir jo sėbras, 
pradžioje straipsnio, pava-; A Budrvs anksčiau irgi teis- 
dinto pareiškimu, nusirašytu
lyg iš senų laikų emigracijos 
kontoių plakatų: "Komjau
nimo statybos laukia“.' Ir tę
sia : — "Šis žemėlapis nepa
prastas. Čia sužymėtos sta
tybos, kurios laukia Lietu- 
. os komjaunimo pasiunti
nių“.

Tikrai, yra žemėlapis, o 
jame iš Vilniaus nutiestos 
trys strėlės, visos trys—siun
čia "pasiuntinius“ anapus 
Uralo. Viena šauna į ’Syk- 
tyvkarą. prie pat Šiaurės 
Vandenyno. — medienos 
perdirbimo kombinatas (ee- 
liuliozė. kartonas, popierius,! 
fanera). E:*a į Togliatti. mi- ninka 
rūsio italų komunistų vado 
vardu pavadintą vietovę 
ties pietiniu Uralo kalnyno 
galu. kur statoma nauja au
tomobilių gamykla. Trečia 
strėlė siunčia į "seniai pa

tas, niekur nedirbo, neturėjo 
nuolatinės gyvenamosios 
vietos.

"Klaipėdos miesto liau
dies teismas abudu plėšiku 
griežtai nubaudė: K. Stul- 
ginską— 5 metams, A. Bud
rį — 7 metams laisvės atė
mimo, atliekant bausmę su
stiprinto režimo pataisos 
darbų kolonijoje.“

Taigi, vis dėlto esama ii 
sovietinėj tvarkoj plėšikų...

paskui turi užleist vietą kam' 
kitam. Ne nuo jų valios ar 
noro pareina kandidatuoti 
ar nekandidatuoti kitam ter
minui.

Nors nėra jokio pavojaus, 
kad tame soviete kas nors 
pabaisuotų kitaip, negu par
tijos vadų nurodyta, vis dėl
to komunistai sutvarko taip, 
kad partija turėtų soviete 
"tvirtą daugumą“. Ir nau
jam Vilniaus soviete iš 290

seph B. Končius, 211 psl., 
naktis man priminė daug. Jokantas, susisiekimo min. • kaina minkštais viršeliais 
daug tokių nakčių. praleistų J. Masiliūnas, valstybės i $3, kietais $4.
naktigonėse arba kaimo ge- kontrolierius ir seimo pir- ■ Visos šios knygos yra gra- 
gužinėse. Tai buvo be rūpės- min. K. Šakenis. Mačiau ir | žiai įrištos, 
čių ir atsakomybės laikai, kariuomenės vadą gen. V.

Vitkauską ir Min Tarybos 
generalini sekretorių V. Ma- 
šalaitį.

Jau buvo pirma valanda 
15-ji).

kuriais buvo labai linksma
' dainuoti Vienažindžio dai

nos posmus:
"Dabar mūsų aukso die-

Per pirmuosius (1959-63) į nos, nieks kaklo negraužia, rvto (birželio 
ketverius metus balsuotojų, daug nerūpi, pakol vienas,i v . , , . , ,
prieauglio būta 73,126, —! .< Netrukus pro kito kamba-
4.D, padidėjimas Per ant
ruosius (1963-67) ketverius 
—80.735. arba 4.3% padi
dėjimas. Vidutinis metinis 
prieauglis— apie 1G. Tik 
per pastaruosius 9 mėnesius 
tas prieauglis keistokai ma
žas: tik 7.478 arba vos 0.3 
' '■ vietoj lauktino vidutiniš
ko 0.75' prieauglio, šio ne-.. . „ . . ir už visą Lietuvos vvriausv-

kandidatų 193 bus komunis- reguliarumo priežastis gale-j darbą 
tai ir tik* 97 "nepartiniai“ ; tų būti ir biologinė, bet gal* ' '

Komunistų partijos sąra- ji glūdi ir statistikos "skylė
tuose Lietuvoje dabar esą į tume“.

I nei vargai nespaudžia.“ • , .... ._ , , • , , . no duris įėjo ir pats prezi-
Bet dabai jau bu\o ki- dentas A. Smetona. Įėjo ga- 

taip. ne» nuo anų laikų jau na energingu žingsniu. Ne
buvo piabėgę 25 mėtau Ži- teko, kaip įprasta, nei jo 
nau getai, kad esu apsiėmęs rankos paspausti, nei labo 
didelę va.stvbinio gjveni- ,.yt0 palinkėti. Jis atėjo vie- 
mo naštą n atsakomybę. E- nas? visiems linktelėjo, pa
su atsakingas ne tik už tai, kvietė sėstis. Ilgoka tyla. 
ką \aistybiniame gyvenime Pastebėjau, kad prezidento 
Įsakau kitiems padalyti, bet veido muskulai ir rankos

šiek tiek dreba. Nervingai 
oes uaiOa. apimantį visus baigęs rūkyti cigaretę, pra- 

. Į dėjo posėdį, visai pridusu
siu baisu tardamas pirmuo-

Knygos 
j alinimui

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

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
i5 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU-
krašto reikalus.

Ėjau susimąstęs, lyg nei
nakties tylos, nei dangaus; sjus žodžius. Trumpais žo-! KAS. eiliuota pasaka, para- 
giozio nepasteoėciam EjauĮ džiais nupasakojo, kad iš' 
į posėdį, kui įame turės būti Maskvos esanti gauta tele- 
>yairtorr.i labai svarbūs it', giama, ku’ioje išdėstyti Lie- 

! skubūs Lietuvos klausimai. ĮUvaį rauji reikalavimai. Jie 
\ Įsas Kaunas jau miega, esą labai dideli. Į juos so- 

ramiai ilsisi, net ir \ akarinė vietai laukia greito atsaky
mo, dėl ko šiuo metu esąs ir 
posėdis
dentas ■*-*.. i paraše

nė.

jau per 90,000. Nors tai iši Nerimčiausi tų balsavimų 
pirmo žvilgsnio įspūdingas; duomenys, žinoma, yra neva 
skaičius, vistiek partinių ir balsavusiųjų skaičiai. Šį kar- 
nepartinių santykis balsuo- tą (kovo 19) Lietuvoje esą 
tojų miniose yra tik 1 prieš' balsavę 1.938,030 žmonių, 
19. Bet 'išrinktųjų“ tarpe! arba 99.92% turėjusių teisę, 
komunistai pasirūpina turėti; Atseit, nebalsavo tik 8 iš 
2 prieš 1. Į10.GG9. (Uzbekijoj, Gruzi-

Skelbiamojoje deputatų joj ir Aze. baidžane dar gra- 
statistikoje pabrėžia, kad žiau: ten tik vienas iš 10,000 
trečdalis (32.41/ ) deputa- neatėjęs!).
tų yra moterys ir pusė 50.69 Sveikatos apsaugos statis- 
'~ (^1'blrilnkai ir kolū- tika teigia, kad Lietuvoj da- 
kiečiai“. Į tą "kolūkiečių* bar esą po >6 ligoninių lovas 
rūšį. Žinoma. įskaityti ir kol- kiekvienai dešimčiai tūks- 
chczų pirmininkai — bolše- tančių gyventojų Ir tai esą 
vikinės mados dvarponiai, dar nepeniaug, nes ligoninės 
Bet nėra deputatų tautybės pilnos. Vadinasi, iš 10.000

VžpuclikiŠka“ Kremliaus I statistiKOs. Ją apytikriai ga- gyventąjį, Lietuvoje visada 
Įima matyti tik iš deputatų apie 80 rimtai serga, žymi

KOMUN1STAI TĘSIA 

CARŲ POLITIKU

Henry C. Wolfe. paskaiti- 
ir daugelio straips

nių autorius tarptautinės po
litikos klausimais. 1967 m. 
kovo 21 d. Christian Econo- 
mies paskelbė straipsnį apie 
sovietu veržimąsi į Vidurže
mio sritį, kuris pradedamas

žįstamą“ Karegandą (Ka-Į tokiu pareiškimu: 
zachstane), į metalurgijos 
dirbtuves.

Tai ženklas, kad ateina 
nauja "savanoriškos emig
racijos“ banga, reikalaujan
ti iš Lietuvos naujos jauni
mo duoklės.

(Elta)

LIETUVIŲ IŠEIVIJA „ A 
MERIKOJE, St. Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio

politika Europoj nūdien tu 
retų būti jau gerai pažįsta
ma. Jos pavyzdys yra tra
giškai ir nuožmiai parodytas 
trijų buvusių nepriklausomų 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
respublikų prijungimu“. 

Kitoj vietoj nurodo, kad: 
"Daugeliu požiūrių sovie

tų užsienio politika laikosi 
Petro Didžiojo ir Katrinos 
Didžiosios nusmaigstytų gai
rių“.

Straipsny kreipiamas dė
mesys į visą eilę Amerikos

.......................... pamirštamų sovietų politi-
krasto lietuvių istorija pog žingsnių, rodančių, kad 
500 puslapių, kaina mink Į jje tebetęsia dar rusų caių
šL^'s viršeliais 
kie ais $5.00.

$4.00, c laikais pradėtas pastangas 
išplėsti Rusijos galią į Vi 
duržemio jūros sritis.

(Elta)

vardų-pavardžių ir iš ’ tėva- 
vardžių“ rašymo rusiškai 
skelbiamuose sąrašuose. 
(Ten ir penki lietuviai — 
visi aukšti pareigūnai —tuo 
būdu yra "rusiškai pakrikš
tyti"). Iš to sprendžiant, de
putatų sąraše yra 240 (82 
%) lietuvių (bent lietuvių 
kilmės) ir 50 (18%) nelie
tuvių, kurių tarpe 40 (14%) 
aiškių rusų.

Mažiausiai įtartini duo
menys apie sovietinius bal
savimus yra skaičiai, rodan
tieji. kiek buvo turinčių tei
sę balsuoti. Tie skaičiai api
ma beveik visus 18-kos ir

dalis jų labai sunkiai. Tad
kaip atsitinka, kad balsavi
mų dieną beveik visi pa
sveiksta ir eina balsuoti? 
(Apie urnų vežiojimą į ligo
nines balsavimų aprašinėto
jai nebeužsimena). O kur 
kitos visokios kliūtys? To
dėl visiems ir aišku, kad to
kia balsavimo statistika te
gali būti kilus "iš rankovės“.

Nekelia abejonių nebent 
tik radiogramos iš laivų, to
kios. kaip: "Laive 60 rinkė
jų. Balsavo visi. 60 balsų ati
duota už J. Miežį. Už P. 
Verchogliadą (Į Klaipėdos

žvaigždė iau buvo užgesusi. 
Nors tokiomis naktimis bu
vau įpratęs ieškoti dangaus 
skliaute Grįžulio Ratų, Sie
tyno. Šienpiūvių. kurių kiek
vienas mūsų liaudyje turi sa 
vo reikšmę ir paskirtį. Bet 
šiuokart prieš akis raibulia
vo Maskva, ten esantis užs. 
reik. min Urbšys, atstovas 
Natkevičius, kurie ir tą tele
gramą prisiuntė. Bet koks 
jos turinys? Ko vėl Maskva 
iš Lietuvos nori? Ko ji kiša
si į mūsų valstybės vidaus 

? Gal vėl kas nors 
su kokiu raudon

armiečiu ar ištisu jų dali- 
riu? Bet tai būtų per men
kos priežastys, kurios galėtų 
priversti vidurnaktį šaukti 
vyriausybės posėdį ir dar 
prezidentūroje. Galvojau, 
kad vra kokia nors svarbes

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

BALTOSIOS PELYTĖS
sukviestas Prezi- KELIONĖ Į MĖNULĮ,

tuojau paprašė A. j parašė Danutė Bindokie 
Merkį visą klausimą 
miai referuoti.

Nors jau žinojome, ko su
sirinkome. bet šie trumpi ir 
labai konkretūs prezidento 
žodžiai įnešė dar daugiau 
tylos, susikaupimo ir nejau- MURKLYS 
kūmo. Visų veidai labiau 
apsiniaukė. Keitėmės bai
mingais. prislėgtais žvilgs
niais.

.gyvenimą
"atsitiko“

(Bus daugiau).

ELEKTRA VAROMI

AUTOMOBILIAI

Westinghouse Electric 
bendrovė paskelbė, kad ji

nė bėda. Vos prieš dvi die- netrukus pradės gaminti e-

, . , miesto sovietų. E.) — 60daugiau metų amžiaus gy- ba]su.. Uive‘,kita|p nė ne. 
yentojus. Nematyti reikalo ,&jo b(ltj
tuos skaičius didinti ar ma-. * (Elta)
žinti i

nas net patį vid. reik. min. 
K. Skučą atleidome. O juk 
žiūrint iš mūsų vidujinio gy
venimo taško, nebuvo jokio 
reikalo nei jį. nei jo artimą 
bendradarbį A. Povilaitį at
leisti. Bet Merkys davė Mo
lotovui žodį ir. grįžęs iš 
Maskvos, duotąjį žodi iš
tesėjo.

lssa_; nė. 58 psl., kaina .... $1.50 
ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 

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

A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ............................ $1,80.

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

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

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

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

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

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

lektra varomus automobi
lius, kurių kaina nesieks 
$2,000. Prekyboje jie pasi
rodys 1968 m. birželio gale.
Bendrovė tikisi per metus
parduoti 25,OOO-oO,000 tų TRyg §AKALAI Alf Vam. 
automobilių. Jų greitis 2o[ buįo ]5 
mylios per valandą, bet vie- 1861 , £ j ‘ ««
nu baterijos įkrovimu tebus į **’ P " ' * ’
galima nuvažiuoti 50 mylių.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Nusikaltiami

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

ZIGMAS GURA

Kadaise, dar vaikas bū- taip pat ramus, nuolat skau
damas, turėjau iš isterijos; tęs bibliją Howard Unruth 
išmokti ir atsimenu jau apie
60 metų tai, kad kažkoks 
Heroscratas 356 metais prieš 
Kristų padegė Artemidės 
šventovę (bažnyčią) savo padarę, 
gimtajame Efeso mieste,
Mažojoj Azijoj. Ši šventyk
la jau tuomet buvo garsi,, o 
vėliau, ją atstačius, laikoma

lininkas Billy Graham, kai-1 mingesnius pasiūlymus gy-; 
bedamas 20,000 miniai, pa-Į venimui geriau tvarkyti, gi 

elgdamiesi priešingai, mes 
kenkiarfie patys sau, prisi
dėdami kad ir netiesioginiu 
būdu prie visuomenės mora
linio sugedimo ir nusikalti
mų plitimo.

brėžė, kad Amerika gali bū
ti pasmerkta žūti, jeigu ji 
neatgims morališkai. Tautai 
pavojingas ne tik komuniz
mas, bet ir moralinis nusmu- 
kimas. kuri rodo didėją nu- 

ramiausiai nužudęs su auto- sikaltimai, rasinė neapykan- 
matiniu revolveriu 13 asme- ta ir aplamai nepadorus gy- 
nų, kurie visi jam buvo ne- venimas. O ši kova bus lai- 
pažįstami ir nieko blogo ne- mėta ne naujais pasiekimais

erdvėje ar atominių bom
bų gamyboj, bet gaivia švie
sa širdyje ir smegenyse.Psichiatrams ir psicholo

gams ištyrus tokius žmogžu
džius ir pripažinus juos daž-J Tų blogybių taisymu ir 

pažanga susirūpino ir krikš
čioniškų bažnyčių taryba, 

lio. Fidijaus, Polikleto ir ki-' mus- J*e patalpinami Į ligo- kuri Amsterdamo suvažia- 
Herostratas! nines- Aišku, jie ne bepro- vime nutarė, kad krikščio- 

čiai, nes sugeba išmokti, su- nybė nesuderinama nei su 
prasti ir dirbti painiausius ir komunizmu, nei su kapita- 
sunkiausius darbus. Taigi, lizmu, ir kad reikia siekti 
jiems, sakoma, tik tam tik- naujos socialinės santvar- 
rais atvejais trūksta proto, kos. pavadintos "atsakinga 
reikalingo visapusiškai nor- bendruomenė“. Amerikos 
maliarn žmogui. Į atstovas prof. Bennett iš

New Yorko teologų semina- 
Mat, žmogaus kūnas, tarsi rijos, taiybos vicepirminin- 

lėktuvas, yra nuostabi ma- kas socialinių klausimų ko-

viena iš 7 pasaulio architek-! niausiai nesveiko proto, ne-. 
tūros stebuklų su Praksite-1 atsakančius už savo veiks-

tų kūriniais, 
kankinamas prisipažinęs, 
kad norėjęs tokiu būdu į- 
amžinti savo vardą. Nors o- 
ficialiai buvę uždrausta jo 
vardą minėti, bet, kaip ma
tome, vistiek jis savo tiks
lo pasiekė.

Istorija kartojasi. Praei
tais metais lapkričio 12 d.

— Labas rytas, tėve’.
— Jes, Maiki, rvtas vra

okei. ale naujienos šlėktos. 
— O kodėl jos "šlėktos“ ? 
— Kunigai pradėjo eiti iš

; būdavo bigaminė ir poliga 
minė.

— O ką tas reiškia?
— Šeima vadinasi biga

minė. kai vienam vvrui vra
doros kelio. Pameta kuni- dvi moterys: o poligamine 
gystę ir ženijasi. Vot, kodėl, 
naujienos šlėktos.

— Apie tai jau esame kal
bėję. tėve.

— Ale dar ne viską žino
jom, Maiki.

— Ar tėvas sužinojai ką 
daugiau?

— Jessa! Zacirka sakosi 
skaitęs gazietoj, kad vien 
tik per pereitus metus Olan
dijoj 60 kunigu pametė dva
sišką stoną, nusiėmė atbulas 
apykakles ir apsiženijo. Nu. 
tai kaip tu rokuoji. ar tai ge
ra naujiena?

— Nei ji gera. nei ji blo
ga, tėve. Kurti šeimas yra 
paprastas žmonių dalykas 
tai kodėl kunigams tas turė
tų būti uždrausta? Ar jie 
ne tokie pat žmonės, kaip 
kiti?

—.Ale Kristus buvo neže- 
notas, Maiki.

— Bet Biblija sako. kad 
ir Adomui Dievas davė mo
terį. Taigi, jei tikėti Biblija, 
tai tokia t\arka buvo nusta
tyta paties Dievo. Ar tėvas 
tuo netiki?

— Maiki, kas švento raš
to yra pasakyta, aš viską ti
kiu Ale visgi Biblija nesa
ko. kad Adomui ir Jievai 
Dievas būtų davęs šliūbą. 
Jiedu gyveno rojuje neženo- 
ti, todėl ir kunigams neva
lia ženytis. Kunigas gali tu
rėti klebonijoje gaspadinę 
kaip Adomas rojuje turėjo 
Jievą. ale ženytis nevalia.

— Tėve. šliūbas nėra Die
vo Įsteigtas sakramentas, ir 
pradžioje jis nebuvo reika
lingas. Vyrai ir moterys gy
veno mišriomis kuopomis, o 
ne poromis. Porinė šeimyna 
atsirado tik tada, kai žmo
nės pradėjo pasigaminti šio
kio tokio turto. Tėvai ir mo-

Edmund Kurth ir jo žmona, bu
vusi katalikų vienuolė.

Didžiai kenkia ir mūsų a-j 
patija, abejingumas, neda-j 
lyvavimas rinkimuose. Štai: 
paskutiniuose JAV rinki-' 
muose dalyvavo tik 48% Į 
balsuotojų, kai tuo tarpu,
Vokietijoje jų buvo 81%..!
Ką ta nedalyvaujanti rinki
muose piliečių dalis galvo
ja? Neatlikus! savo parei-' šit? P»r3 sujungė protestantu 
gos, ji vėliau reiškia visokių kunigas. Tai kataliku kunigas
nepasitenkinimų, nors yra 
pati dėl to nemažai kalta.

Kobei t Benjamin Smith, 18, šina, bet reikalinga lakūno, misijoje, vienoj savo knygų
m., Mėsa mieste, Arizonoj 
nužudęs moterų grožio salo
ne keturias moteris ir vieną 
trijų ir pusės metų mergaitę 
ir dar dvi sužeidęs, juokau
damas pasakęs policijos ser
žantui Ray Gomez, kad no
rėjęs pagarsėti, todėl ir su-

kuris ją tinkamai iki smulk- sako. kad "vienas socialinis 
menų valdytų ir vairuotų, laikotarpis pasibaigė ir į jo 
Tas lakūnas tai mūsų smege- vietą gimsta naujas“. Tame 
nys. Smegenų inteligencijos laikotarpyje iš demokrati- 
ir kūrybingumo laipsnis pa- nes valstybės Pasaulinės 
reina ne nuo jų dydžio, o krikščionių bažnyčios reika- 
nuo jų organizacijos laips- lauja rūpintis piliečių globa 
rio, paveldėjimo, auklėjimo nedarbo atveju, ligoje ir se

natvėje. planuoti ir prižiūrė
ti tautos turto išteklius, siek-

rasciuose apie nužudymą | Smegenys susideda is bi- tj teisingo pajamų paskirs- 
liepos 14 d. Chicagoje 8 j lionų nervų ląstelių, skirtų tymo.

svarbiems žmogaus veiks-

galvojęs masiniai žudyti j jr gyvenimo’pati'rties. 
žmones, kai pasiskaitęs laik-i

šeima reiškia keletą ar ke
liolika moterų prie vieno vy 
ro. Tokią santuoką seniau 
praktikavo ir Amerikos mor
monai.

— Nu, ar policija neareš
tuoja už tokius zbitkus?

— Dabar mormonai ofi
cialiai poligamijos jau ne
praktikuoja. tėve, nes 1890 
metais Kongresas tokį pa
protį uždraudė. Tačiau jis 
nėra dar visiškai išnykęs 
Tas paaiškėjo per Pirmąjį 
pasaulinį karą, kai imami 
armijen vyrai turėjo pasisa
kyti — vedę ar nevedę, nes 
vedusiųjų moterims buvo 
užrašoma jų gyvybės ap- 
drauda. Taigi paaiškėjo, 
kad kai kurie mormonai tu-/ 
ri po keletą moteių. o vie
nas turėjo net 21 žmoną.

— Aš, Maiki. to dar ne
girdėjau.

— Tėvas daug ko negir
dėjai. Negirdėjai ir apie po- 
liandriją.

— Tai, turbūt, kokia pa
liokų susaidė, ar ne?

— Ne. tėve. Poliandrija 
yra tokia santuokos forma, 
kur moterys turi sau po ke 
lėtą vyrų. Šitokia šeimos 
forma ir šiandien gyvuoja 
Azijos kalnuose, ypač Tibe
te, kurį valdo lamaizmo vie
nuoliai.

— Nu. gerai apie tai žino
ti. Maiki. ale nereikia apie
tai kalbėti, kad mūsų mote-£
rys nesužinotu. O ka tu su 
jomis, gali ir jos užsimany
ti tokio parėtko. Bet pasa
kyk, ar toli tas kraštas?

— Tibetas yra pietų Azi
joje, tarp Himalajų ir Kun- 
luno kalnų. tėve. Kraštas ne
mažas. tačiau gyventojų ne- 

; daug, apie pusantro milio-

slaugių ir rugpiūčio 1 d 
Austino universitete. Tex- 
ase, 16 žmonių.

Tai dažnas reiškinys. 1949 
m. rugsėjo 6 d. Camdene

mams atlikti, tarsi didmies- Štai gydytojų draugija iš- 
čio telefonų centrinė. Ir to- leidžia milionus, kovodama 
dėl. jei viena kuri nervų ląs- prieš visuotinį nemokamą 
telė sugenda. įvyksta joj ko- gydymą, kai dauguma civili- 
kių sutrikimų, —visos cent- zuotu pasaulio valstybių jį 
rinės veikimas suyra. O ge- jau seniai praktikuoja. Be 
dimų priežasčių gali būti į- to, čia net kliudoma, kad 
vairių: gal trūksta gyslelė nebūtų paruošta perdaug 

tik cekavas. kur toks pleisas dėl perdidelio įtempimo ar gydytojų, kai iš tikrųjų jų 
yra. j jaudinimo, gal ji užsikemša dar labai trūksta. Ir tai da

__ yaj o-alim tuo ir už-! kokio sužalojimo, gal tų romą tik savanaudiškais pel-
baigti.

— Džiūsta minut. Maik.
Aš turiu dar vieną klausi

Popiežius Paulius VI pasirašo encikliką ”Populorum 
progresio“ (enciklikos pavadinamos pagal jų pirmuo
sius žodžius). Greta stovi Vatikano užsienio reikalų 
ministras kardinolas Amleto Giovani Cicognani.

tinos tada pradėjo kurti at- i no gaivų. Kaip jis toli nuo 
skiras šeimas, kad pasiga-i Amerikos, tai priklauso, iš

mą. Ar tu skaitei gazietose, 
kad popiežius siunčia šiau
rės Vietnamo komunistams 
už milioną dolerių visokių 
gėrybių?

— Ne, tėve. laikraščiai ši
tą žinią nutylėjo.

— Kodėl?
— Turbūt, todėl, kad Wa- 

shingtonui tokios žinios ne
patinka. Apie tą popiežiaus 
dovaną arba auką šiaurės 
Vietnamui buvo tik per ra
diją trumpai pranešta, ir 
tuoj viskas nutilo.

— Bet Amerikoje yra žo
džio laisvė. Maiki. tai kodėl 
žinios slepiamos nuo žmo
nių?

— Pilnos laisvės nėra, tė
ve. Kas valdžiai nepatinka, 
tą retai žmonės sužino. Štai 
prieš kiek laiko praspruko 
pro cenzūros koštuvą trum
pa žinutė, kad Europoje yra 
organizuojamas tarptautinis 
tribunolas "karo krimina
listams teisti“. Kaltinamai-

sutrikimų atsiranda dažnai no sumetimais. Kai iš kitos 
j ir dėl asmeninio gyvenimo į- pusės iškyla prieš akis to- 
i vairių sunkumų, pergyveni- kie žmonijai pasišventėliai, 

mų. iškrypimų ir kitų ža- kaip daktarai Šveiceris ar
lingu įtakų, paveikiančių or- Dovley. visą gyvenimą 
ganizmą.

Gyvenimo patirtis rodo. 
kad tokios įvairiausios prie
žastys dažnai lemtingai pa-į 
stumia žmogų į slidų kelią, 
į nusikaltimus.

pa
skyrę artimo pagalbai, tai 
tik stebiesi, kodėl pas mus 
tokių beveik nė vieno neat
siranda.

Daug klaidų, blogos valios 
ir nusikaltimų ne tik prieš 
atskilus asmenis, bet ir vi- 

Pavyzdžiui, konstitucijoj suomenę pastebime ir kito 
paskelbta sąžinės laisvė yra į se srityse. O viso to bend- 
dažnai net demokratinėse j rom ir gerom pastangom tik- 
valstybėse tik popieriuje, ir rai būtų galima išvengti, 
žmogus šiuo atveju susidu
ria su įvairiais konfliktais.
Kitam sunku surasti tinka-

siais buvo įvardinti mūsų j kaltelių, todėl ir svarbu, kad 
prezidentas Johnsonas ir jo

Va. Italijoje, kaip ir JAV, 
kasmetiniai streikai teikia 

mą savo pajėgumui darbą, bilionus nuostolių. O vienas 
kitą kankina darbdavio ne
žmoniškas elgesys, netole
rancija, dar kitas dėl lėšų 
stokos pervargsta studijuo
damas ir sau pragyvenimą 
užsidirbdamas. — ir visa tai 
atsiliepia i žmogaus psichi
ką,gali iškreipti jo normalų 
galvojimą.

Kaip matome, dažnai pa
ti visuomenė yra kalta, kad 
joje atsiranda baisių nusi-

Šiaurės Italijos fabrikantas, 
praktiškas ir idelistinis žmo
gus, sutiko su darbininkų u- 
nija tartis visais fabriko rei
kalais, net ir pelną pasi- 
skirstant. Rezultate —dingo 
tame fabrike streikai, žy
miai padidėjo darbo našu
mas ir dingo komunistų įta
ka, kuri ten anksčiau stip
riai buvo jaučiama. Kodėl 
ir kiti negalėtų panašiai pa- 
bandvti?

kurios vietos tėvas norėtum 
važiuoti. Jeigu iš 

Bostono, tai per San 
būtų apie 13.000

minta turtą galėtu palikti sa 
vo vaikams. Kad šeima neiš- Į tenai 
irtų, įvesta tam tikra san- South 
tuokos tvarka, kuria vyras ir Francisco 
moteris pasižadėdavo viens mylių
kitam ištikimybę ir pagalbą. — Ne, Maiki. aš nemisli- 
Bet šeima ne visada būdavo nu tenai važiuoti, kur mote- 
griežtai porinė. Ji dažnai į rys valdo vyrus. Aš buvau

padėjėjai. Šito sumanymo 
priešakyje buvo Anglijos fi
losofas Bernard Russel By
la turėjo prasidėti šį mėnesį 
Paryžiuje. Bet šita žinia pa
sirodė kai kuriuose laikraš
čiuose vasario 16 d. tiktai 
vieną syk}, ir daugiau nei 
mur-mur. Tai tokia pas mus 
laisvė, tėve.

— Ale poterius galima 
kalbėti, ar ne?

— Poteriams pilna laisvė, 
tėve.

— Nu, tai sukalbėkim ro
žančių.

tinkamai būtų tvarkomi tos 
visuomenės ekonominiai, 
socialiniai ir politiniai reika
lai. nes tik sveikoje aplinko
je gali išaugti ir sveikos! ti 
minties ir elgesio piliečiai.

Negrai, kovodami dėl sa
vo teisių, jau pridarė didelių 
nuostolių. O kodėl be tos ko
vos jų padėties nepagerin- 

Mokytojų prievartavi
mas. spiriant juos dėstyti
kitaip, negu mokslas rodo,; 

Šiuo atveju komunizmo i- ar ir bažnyčios užsispyrimas 
trukdyti pažangą irgi bend
ruomenės gyvenimo nepage-'
liną.

deologijos receptas neturėtų 
nieko klaidinti, teikdamas 
nepagrįstu vilčių, nes jis 
kaip tik yra paremtas smur
tu. melu ir vidiniais priešin
gumais. Bet ir demokratinę 
santvarką reikia tobulinti, 
šalinant i< jos atsirandan
čias įvairias negeroves.

Štai ir

Jau baigiamas parduoti

1967 METŲ "KELEIVIO“

KALENDORIUS
BELIKO TIK KELIOS DEŠIMTYS EGZEML1ORIŲ!

Vykstant įvairiems rinki
mams. kaip tik yra proga 
padoriems žmonėms visa tai 
aprttlvoti ir pasirinkti to- , 
kius kandidatus, kurie pa-; 
sistengtu įgyvendinti vis Į

garsusis pamoks-! naujus pažangius ir veiks-i

Jo turinys:

Ii 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 šviesoje*
Straipsnis Jaltai prisiminti.
Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.
Be to. kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar. 

geresnių juokų.

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centai

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS VAIČIULAITIS

Karaliaus Vytauto vėliavnešys 
Kaributas

Padavimas

Gyveno ant Šušvės upės krantų kunigaikštis, vardu 
Kaributas, daugelio žemių ir girių valdovas. Plačiuose jo 
laukuose žydėjo medžiai, dūzgė bitės ir srovę tvenkė beb
rai. Jis vaikščiojo po savo pigias ir dirvas, kur noko javas, 
papučiamas lengvų vėjų.'ir džiaugėsi varpų brandumu 
lysėse, medaus tuštumu drevėse ir savo vaikų klegėjimu 
tarp lankos pienių ir vėdrynų.

Vieną vakarą, kada jis, sėdėdamas ant slenksčio, 
klausėsi, kaip štai sode šakos nukrinta ir i žolę bubtelėja 
obuolys, ir kaip. iš šiaurės vasnjodami. padangėmis skren
da varnai, iš Vilniaus miesto į jo pili atjojo karaliaus pa
siuntiniai ir įteikė krivulę, kad jisai ir jo vyrai keliautų 
žirgais į Trakus, iš kur jie trauktų mušti totorių.

Jisai išėjo ir atsisveikino su savo namais ir su ąžuo
lais. kurie galingi ošė ant Šušvės krantų, ir su savo tėviškės 
arimais, po kuriuos jisai mažas bėgiojo, kol į vyrus išaugo. 
Paskui jis pasišaukė žmoną ir vaikus. Jis pagarbino namų 
dvasias ir savo tėvų vėles, dėkodamas Žemelei, kuri jiems 
krovė derlių ir metai iš metų juos penėjo. Davė jie palakti 
savo židinio žalčiams ir išsiskyrė, meilingus žodžius kal
bėdami. Ant risto žirgo sėdęs, Kaributas su kitais raite
liais išjojo į tolimas žemes.

Kai jie pasiekė Trakų miestą, karalius Vytautas su
statė juos Į pulkus ir padavė Kaributui nešti visų savo 
tuntų vėliavą Aukštai ji pleveno, o dar aukščiau kilo vyrų 
daina, kai jie traukė per girias, kur maurojo taurai ir kur 
šakose miegojo lūšis. Jie fcęRavo dienas ir naktis, per gudų 
ir rusų kraštus, kol kartą? feu sutemus, išvydo tolumoje 
žioruojant laužus.

Jie teiravosi vieni kitų:
— Ar ne totorių ugnys ten dega?
Prijoję artyn, jie pamatė Maskvos bajoras, gabenan

čius chanui Timūrui duoklę.
Kaributas jiem tarė:
— Stokite į mūsų gretas, ir drauge muškime totorius.
Maskviečiai atsakė:
— Mes bijomės eiti su jumis, nes Timūras yra galin

gas ir piktas, ir ištinka jis mus, kaip žaibas. Jeigu jo ne
klausytume, jis išpiautų mūsų žmonas ir vaikus, o mus 
pačius išsivarytų vergais. Štai regėkite, kokius lobius turi
me jam kloti po kojų.

Ir jie rodė žvėrių kailius, statinaites aukso, maišus 
grūdų, kirvius, gintarinius karolius ir eibes kitokių daiktų. 
Paskui, dūsaudami ir galvomis kinkuodami, jie susėdo 
aplink laužą ir liūdnai dainavo, kas midumi užsigerdamas, 
kas ieškodamas savo skrandų apikaklėse ir. ką radęs, 
mesdamas į žarijas. .-s..-

Kaributas grižo prie savų žmonių, apsakė, ką matęs.

Blioois sės. Percy duktė Sharon ištekėjo už Virginijos 
seimo atstovo John Rorkefellerio, New Yorko guberna

toriaus sūnėno.

Teisės patarimai
Advokatė M. ftveikauskienė sutiko atsa

kyti į keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti beudro 
iuforumcteio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime Siame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausiaus prašome siųsti tiesiog šiuo

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
8 Belgradą Avė., RosHudale,

02131.

Klausimas

ir paėmė vėliavą.

Bronė Buivydaitė

PAVASARI

Ant šilto žemės delno 

Pirma melsva žibuoklė.

Ir pempės suka ratą.

Ir vėjai neša duoklę... 

Paskum puriena —

Vandens šilta baladė...

Ir piemens suka dūdą, 

Lankstaus žilvičio radę.

Ir groja giesmininkai 

Be smuikų, be vargonų.

O saulė dengia mišką 

Vis purpuru raudonu.

Toli toli perkūnas 

Linksmai nusikvatoja... 

Puriojon dirvon lenda 

Svari pėda artojo.

Toks jų darbas

Taip jie nukeliavo ligi Vorkslos vandenų ir susitiko 
stepėse totorius. Kiek akys užmatė, visas lygumų kraštas 
knibždėjo nuo raitelių ir žirgų.

Ilgai į juos žiūrėjo karalius Vytautas, jo kunigaikš
čiai ir kariai.

Kai jie taip stebėjo, iš totorių atsiskyrė keli vyrai 
ii prijoję šaukė:

Esame didžiojo Trinūro pasiuntiniai ir skelbiame. __ r _________
kad visoje žemėje, nei tew,-<kur saulė teka. nei ten, kur ji j kiekviena australų kinemo- člas 
nusileidžia, nėra jam lygaudavo galybe, narsu ir išmin- j tografininkų Beno Kropo ir 
timi Jei norite gyvi išlikti, apsigręžkite arklius ir jokite jo žmonos Vanos diena. Be 
i savo namus ir miškus, o galingasai jūsų viešpats nebaus
jūsų, tik jis sako. kad jūs ant1 savo pinigo turėsite mušti 
jo veidą ir kas metai prie jo kojų sukrauti duoklę.

Išjojo karalius iš savo eilių ir tarė:
— Mūsų širdis nebijo jūsų valdovo nei jūsų iečių ir 

kilpinių. Greitai laksto jūsų žirgai, bet mūsų dar eiklesni.
Smarkiai lekia strėlė iš jūsų lanko, bet mūsų dar žvitresnė.
Pasakykite savo viešpačiui Timūrui. kad nemušim jo veido 
ant mūsų pinigo ir nenešim jam aukso ar brangių kailių.
Tegul jis keliauja į savo žemes, iš kur yra pasikėlęs, arba, 
jeigu nori, tegul ateina į mano pilį Trakuose, tegul sėda 
už skobnių ir tegul būna mano svečias, o mano akis bus 
jam maloni.

Ar skaitei 

šias knygas?
NULAUŽTA ŠAKA, tri

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

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

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

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
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 LAIVELI,
Petro Segato eilėraščiai,
111 psl.. kaina.......... $2.00

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17

ti "teisinę atsakomybę“ (lia- 
bility).

Prieš 5 metus mano vyras _ Tamstų a^veJu' pnsieku- 
užėjo i aludę alaus išgerti. s*eJb išnešę sprendimą 
Išgėręs vieną kitą stiklą a- Tamstos vyro naudai, maty- 
laus jis ketino užeiti i išei- buvo įsitikinę, kad aludės 
narna vieta, kuri vra antra- savininkas nesiėmė reika- 
tr.e aukšte. Ten nebuvo ge- bngų priemonių savo klien- 
ros šviesos koridoriuje, o tams apsaugoti nuo galimo 

, pačioj išeinamoj visai nebu- akcidento ir kad pats sužeis- 
į vo šviesos: matyti, lemputė tasis, Tamstos vyras, elgėsi 
i buvo išdegusi. Išeinamoj "atsargiai“ teisine prasme, 
j vietoj, be to, buvo dar slidu, Draudimo kompanija, kuri 
i ir mano vyras pan irto, nusi-, buvo nepatenkinta prisieku- 
' lauždamas koją. Keletą mė-j s^ju sprendimu, nutarė a- 

nėšių gydėsi ligoninėj ir na-' peliuoti. Jei apeliacijos teis
muose. kai jau koja buvo iš-. ma? neras "teisinių klaidų“

. imta iš gipso, paskui negalė-’ (errors of law), jis greičiau- 
: jo grižti i darbą dar tris mė-Į s»i patvirtins "jury“ spen- 
į nesiūs. Nuo to laiko jis jau dimą. Draudimo kompanija 
; dirba, bet koja vis dar su-, turėtų įrodyti, kad prisieitu- noveli kaina ?5 00 
I teikia skausmo ir nemalonu-Į šiųjų (juiy) sprendimas bu- 
i mo. Kai oras vra blogas, jis i vo padalytas "nepagrįstai“ Jonas Aistis, POEZIJA. 

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

—be užtenkamo pagrindo.
Jeigu ji to nepajėgs įrodyti,
Apeliacijos teismas patvir
tins "jury“ sprendimą. i LITUANISTIKOS DAR- 

Juiy ‘ reikalas yra nu- į BA, studijų Hnkinys Ju 
(tavern) savinin- spręsti, kas buvo neatsar- tarpe y Maciūno "Naujoji 

dokumentinė medžiaga apie 
Antaną Strazdą“. J. Gimbu
to "Mažosios Lietuvos krikš- 

(įssues of;tų formos“. R. Sealy "Vel

J skundžiasi skausmais: kai 
i ilgiau pasėdi, skundžiasi, 
j kad koja nutirpsta: kai il- 
Į giau pastovi, vėl skundžia- 
• si koja.
j Aludė?
kas atsisakė mums duoti' gus" (negligent) arba 
bent kokio atlvginimo už į ”c°n5fibutorily negligent“. 
mano vyro nelaimę, ir mes jį i nes šie klausimai yra "fak-

: turėjom paduoti i teismą.
Trako treji su puse metų, 
kol priėjo mūsų eilė. Teis- 

. mas tęsėsi tris dienas, ir ju-
• rv (prisiekusieji) mums pri- 
. teisė 3.000 doleriu. Mums 
i atrodė labai mažai, bet ad- 
. vokatas sakė. kad nebloga
i suma. Atrodė, kad viskas,
Į iau dabar bus baigta. Bet i 
' kur čia tau! Aludės savinin-! 
i ko draudimo kompanija pa-’
• davė bvla Į dar aukštesnį j 
; teismą. Dabar vėl sėdime ir
i laukiame. Man atrodo, kad 
i čia yra didžiausia neteisybė 
j priveisti žmogų laukti me- 
1 tu metus, kai "jury“ pritei
sia tokia maža sumą, vėl! 
versti žmogų laukti. Mūsų j 
advokatas sako, kad neži
nia. mes dar galime ir tuos 

1 keletą centu prarasti aukš-

tiški klausimai4
fact). I šiuos klausimus, „fO3f«SOinm flTAnptT SHTU

atsako. Mano nuomone, i "-997 nd kaina . $3.00.ry aisaiiu. .vi a nu iiuuiuuue,. kį 997 „<,j 
Tamstos turite gerą galimu-' 
mą bylai laimėti apeliacijos VYNUOGES
teisme.

Atkeliavusi banga švel- povandeninis ginklas* vyro tesniam? teisme. Negi tai y- 
niai palietė moters kojas, —dar ir kino kamera. Štai ir ra galima?
tarsi kviesdama į vandenį.

- z .« » -Z.
—Eime! — tarė greta sto-: 

vintis vyriškis, ir jie, pasitai
sę akvalangus ir užsidėję 
kaukes, nėrė.

Taip prasidėdavo beveik

povandeninis plyšys, .kuria- Nukentėjęs
me prieš dvi dienas povan-’ Massachusetts. 
deninio plaukiojimo mėgė-:
jas sutiko tą baltąjį ryklį iri
vos paspruko Tačiau dabar, 
kai plėšrūnas buvo reikalin
gas, "namas“ pasirodė tuš-

Pirmoji ryklį pastebėjo 
Vana. Pabaisa lėtai į juos

Atsakymas

Nukentėjęs visuomet yra 
tos nuomonės, kad kas nors 
privalo apmokėti už jo su 
žeidimą ir jo išlaidas. Ta-

slinko. Benas Įjungė kame- čiau tai toli gražu nėra fak 
rą. Vana buvo greta, pasi-(tas. Amerikos teisė, kuri y- 
ruošusi panaudoti ginklą, j ra pagrista anglo-saksu tei- 
Priplaukęs per kokius pen-jsės principais, nepripažista 

na. Kiek kartų jiedu susitik- kioliką metro, ryklys ėmė , "atsakomvbės“ be "kaltės“ 
sukti ratus. Ilgiau laukti bu-; Tokiu būdu būtina irodyti, 
vo pavojinga. Kai ryklys’ kad tas asmuo, kuris yra 
priplaukė visai arti, Vana,! traukiamas atsakomybėn.

nas Kropas visą savo gyve
nimą paskyrė povandeni
nėm nuotraukom. Pirmasis 
jo pagalbininkas buvo žmo-

davo su pavojingais jūrų 
karalystės šeimininkais: čia 
su elektriniu unguriu, čia su
rykliu! Štai ir šį kartą jiedu staiga atsiskyrusi nuo uolos,, buvo ’ kaltas“ (negligent),

(Bus daugiau).

(Paimta iš neseniai Juoko Kapočiaus išleistos Antano 
Vaičilaičio knygos "Gluosnių daina“, kurioje yra 12 at
sieini kūrinių. Knygos kainą $2^0. Ji gaunama ir Keleivio 
administracijoje).

plaukė į pasimatymą su pa 
vojingiausiu vandenyno gel
mių grobuonių baltuoju ryk
liu. arba, kaip jis kartais 
vadinamas, "baltąja mirti
mi“. Paprastai toks susitiki
mas plaukikui nieko gera 
nežada. Tad neatsitiktinai 
Benas Kropas bandė atkal
bėti žmoną nuo plaukimo. 
Bet Vana buvo atkakli.

Plaukikai tolsta iro© kran
to. Vanos rankos© didelis

puolė prie io. Atsidūrusi vir-J arba kad iis "tyčia“ (inten- 
šum grobuonio. Vana pa-i tionally) tai padarė.

Detroite Stella Demeniuk, 44 m 
amžiaus, per Velykas pagimdė 
19-jį kūdikį.

KINIEČIŲ PATARLĖS

IR PRIEŽODŽIAI

Kai kalnuose nėra tigro, 
ii* šunbeždžionė — žvėrių 
karalius!

♦ » •

Jei nėra proto, tai akys — 
tartum skylės sienoje.

• • •

Jeigu rytą pasodinai me- 
rok. k 
šešėlį

IR KAKTU
SAI. Juliios švabnitės ei
lėraščiu rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščiu 
premiiuotas rinkinys. 94 
psl.. kaina $2.

AUKOS TAURĖ. Stasio 
Santvaro 5-ii eilėraščių 
knvsa. 150 puslapiu, ma
žiai įrišta, kaina... $2.59.

KATRYNA. Sallv Salmi
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie fa fiesta ir a- 
pvlinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaitvtės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps!, 
kaina $2.00.
RAŠTAI — STRAIPSNIAL 

j ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
' zas Liūdžius, 246 pusla-
! piai, kaina.......... $3.00.
VIENIŠI MEDŽIAI, roma

nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl.. kaina $).5O 

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

spaudė gaiduką Mirtinsi su.; Jei nepasiseka irodyti to-, dį. negalvok, kad vidudienį NEPRIKLAUSOMOS UE- 
žeista žuvis metėsi i pnekj. j kios teisines kaltes“, niekas jis duos šešėli TTTVns ptmtcat v
Dešimtį minučių, kol neteko' nėra atsakingas už savo "pa
jėgų, ryklys traukė paskui, daryta kitam asmeniui ža- 
save Vaną. Beras tebefilma- lą“. Tokiu būdu gali pasitai-
vo. Toks jau jų darbas. Ne kyti ir dažnai pasitaiko, kadi 
veltui, ištraukę laimikį į žmogus būna užmuštas eis-' 
krantą, patenkinti Kropai mo nelaimėje ir nėra iš ko/ 
kalbėjosi apie rytdienos ieškoti "kompensacijos“ jo 

— Viendarbą. apie eilinį vizitą pas našlei bei vaikams 
nesvetingus jūros gelmių gy-i fakto, kad žmogus nukentė-
ventojus

TUVOS PINIGAI, Jono K. 
Kario, 225 psl., kaina $5.

SENOVĖS LIETUVIŲ PI- 
šuo, visą gyvenimą pratu- NIGAI nuo seniausių laikų

• * •

pėjęs su grandine, medžiok-

jo, neužtenka. Reikia įrody- niosi.

* # »

Ugnies į popierių nesuvy-

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

Keleivio administracijoje:
636 E. Brondwuy,

So. Boston, Mum. 02127



Nr. 15,19C7 m. balandžio 12 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintai

Vietinės žinios
APOLONAS IR KARALIUS BOSTONO SCENOJE 

(Padriko* žiūrovo mintys)

DAIL. V. ANDRIUS!

PALAIDOJOME

Kovo 27 d. mirusį daili 
ninką Viktorą Andriušį ko-j 
vo 29 d. jau amžinai atsi
sveikinome J. Lubino laido
jimo namuose. Į paskutinio 
atsisveikinimo apeigas ir a- 
kademiją susfcinko didelis 
būiys bostoniškių — velio 
nio giminių, draugų, gerbė-] 
jų ir šiap jį čia gerai paži
rusių tautiečių.

Prie jo kai-sto visą laiką 
stovėjo pasikeisdamos gar
bės sargybos poros, aidėjo 
tylūs ir liūdni muzikos gar
sai, o rašyt Ant. Gustaičio 
rikiuojami po trumpą ir 
glaustą atsisveikinimo žodį 
tarė jo bičiuliai ir įvairių or
ganizacijų atstovai. Lietu
vių Bendiuomenės vardu at
sisveikino skyriaus pirmi
ninkas Antanas Matjoška, 
Tautinės S-gos —Bronius 
Utenis. L.V.S. Ramovės — 
pirm. Kazys Šimėnas, Liet. 
Fondo — jo atstovas Anta
nas škudzinskas, Balfo — 
pirm. Antanas Andriulionis,

Moterų Klubą* dėkoja

Lietuvių Moteių Klubų 
Federacijos Bostono klubo i

Balandžio pirmoji visokių 
prajovų iškrečia žmonėms. 
Va, tos dienos vakare, no
rėję pasižiūrėti mūsų Mo
dernaus Teatro trupės pa
tiekto dviejų dalių kultūri-

stalas, prie jo rūpestingas 
raštininkas, kitame šone 
kažkokio senovės Graikijos 
filosofo biustai Mes, žiūro
vai, kelis kartus audringai 
ploję, prašydami piadėti

x vv.ciavi vo ■ ni° (prancūzo J. Giraudoux spektaklį, sustingstame dė
vaMybarefekVa didėlę padė- į* lietuvio Algirdo Lands-į mesy. kaip ir kas tas Graiki
ką visiems, prisidėjusiems 
prie Atvelykio popietės ir 
vaikams margučių ritinėji
mo surengimo. Didelė padė
ka narėms, pamošusioms 
kepsnius tradiciniam Vely

ki kų stalui ir aukotojoms;
O. Adamavičienei. A. Au- 

siejienei, A. Daukantienei.
I. Kamantauskienei, A Gus- 
taitienei, E. Griauzdienei. 
O. Girulienei, M. Gineitie- 
nei. F. Karosienei. V. Ma
čiulienei, M. Lendraitienei,
J. Ulpienei, O. Ulevičienei. 
A. Vakauzienei, E. žižniaus- 
kienei.

Širdingas ačiū jaunuolėm,

Užkulisiai priklauso dirban- Antroji mergaitė, vaidi-1 Baigiame: dviejų dalių 
tiesiems. 6 mums — teisė nusi du vaidmenis (p-lė I moderniojo‘ teatro spektak- 
kritikuoti ir teisti Ir teisia- Chevredet ir Teresė) Tere-' lis įvyko. Įspūdis: skubėta, 
me: , sė Durickaitė bene stipriau-' užtat daug spragų. Ypatin-

r , ! šia ”Aoolone iš Belako“, tik į gai "Apolone“ Ir jeigu ka-
Belako ko- ‘ - - ' -

bergio užmaišyto) skanės-l jos mokslinčius. O, taip. 
to. galėjo tą gauti veltui, mes, žiūrovai: oho-h-o-o! 
Taip, jeigu tiktai turėjo už Nepergausu mūs, užtat visi 
2 su puse dolerio nusipirkų specialistai ir visokių menų Į 
3. 4 ar 5 dolerių veltą kny-! žinovai: ne veltui kasdien ir 
gą Knygų pasirinkimas! vakarais galime pasižiūrėti 
gausus: ištisas sąrašas šie- televizijose įvairiausių vai
noję iškabintas. Pasirink, dybos. šokių bei muzikos 
kuri patinka ir eik laisvai į meisterių kūrybos. Ir leng- 
salę. Enciklopedijos ir lietu- vai palyginti, kas geriau vai- 
viškų knygų specialistas dira: anie, iš to prabangią 
Juozas Kapočius, laikyda-j duoną valgantieji profesio

nalai, ar mod ernistės ponios 
Beatričės Kerbelienės sume-

mas rankoje didelę, kietais 
viršeliais knygą, vaikšto po
salę ir kraipo galvą: "Ne- džioti pirmazmgsniai jau 
žinau, nesuprantu, kas jiems nuoliai-lės. su maža priemai- 
nuosto’ius už tų knygų do- ša jau scenos oru kvėpavu- 
vanojimą padengs?“ Užmir-i šių subrendėlių.

R 'Š° kad PirmjD4' fea-i Mums. žiūrovams, visai
pravedusiom progiamą. B.i landžio viskas Įmanoma. Ei- rPcVaibu kokias kliūtis už
Adomavičiūtei. B Yaičjur- i?nja; vnveu kaitytoiai visai1 i'6r 3 • U*.............  ,L2' UZ*, • a t? v Hnidl sKdiiyiojai visai, kuiisvie režisiere ir aktoriai
gytei, A. Gineitytei ir E. Ki- tokiomis problemomis calvu.....n,.-
vėnaitei. " "" ............  ~ .................... s ne-Ačiū 0. Gimlienei — Ve
lykų Bobutei — pradžiugi
nusiai vaikučius. Ačiū ma
mytėms ir tėveliams, kurie 
pasirūpino atvesti vaikučius, 
duoti jiems pasidžiaugti ir

duoda pusvelčiui, tai imk ir 
džiaukis...

Knygų išpardavimui pasi
baigus ir salėje šviesas iš
jungus, scenoje šviesu: čia

rūpi. kad vienas kitas vos 
kelias repeticijas galėjo tu
rėti, ir visa kita nesvarbu: 
žiūrovai eina žiūrėti vyksmo 
scenoje, bet ne užkulisyje.

Kultūriniu Subatvakarių — pabendraut tradicinių Sven-, 
pirm. Edmundas Cibas, dai
lininkų vardu — dail. Vikto
ras Vizgirda ir užsieny esan
čių Lietuvos operos, baleto, 
dramos ir vietiniu teatraluc «

vardu — poetas Stasys San
tvaras. Jis plačiau paminėjo 
velionio gausius ir didžiai 
vertingus kūrybinius darbus 
nepriklausomos Lietuvos te
atre ir tremtyje, jo pasiseki
mus ir rūpesčius, peržvelgė 
visą jo gyvenimą, kurio di
džiausioji dalis prabėgo tik 
teatro sienose, teatro dva
sioje. teatrinių temų pokal
biuose ir mąstymuose. Vik
toras Andriušis niekad ne
buvo tik atsitiktinis mūsų 
teatro bendradarbis-amati- 
ninkas. o neatskiriamas jo 
narys ir kūrėjas iki paskuti
niųjų savo pajėgų.

Po Antano Vilėniškio pa
dėkos žodžio giminių vardu, 
šios liūdnos apeigos dalyviai 
vėl skirstėsi su skausmu šir
dyje. prisimindami ir visą 
eile kitu, pro šiuos namus iš
keliavusiu po svetimos že
mės velėna.

Kovo 30 d V. Andriušio 
palaikai buvo palaidoti Fo- 
rest Hills kapuose, dalyvau
jant taip pat dideliam bū
riui tautiečių.

Velionio žmonai Aldonai 
ir kitiems dailininko gimi
nėms čia ir Lietuvoje reiš
kiame giliausią užuojautą

čių nuotaikoje. Ačiū visiem.
Bostono Klubo Valdyba

ATLAS PARCELS CO.
i

82 Harrison Street, 

Worce»ter, Mass.

Tet. 798-3347
Tiesiai iš VVorcesterio j Lietu

vą ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus! Pristatymas greitas ir

S. Minkus ligoninėje

Steponas Minkus jau sa-] 
vaite guli University Ilgo-į 
ninėje. Praeitą sekmadienį 
jis išsiprašė išleisti radijo 
programos vesti, bet pirma- garantuotas. Taipgi

Dievo karalystės 
žinios

Tema:PrisikėIimas iš numirusiu 
(Tęsinys)

Apolonas is ueiaKo ko- turėtų išmesti garsų šnypšti- da no’rS'būtų vykstama gast- 
medijos \ ei urnas reikalin-' nosimi: žiūrovams labai! rokuoti. — neskubėti, 
ga> .įeuijių Kaiuos specialis-j nepatrauklu. Jai drąsiai ga- bet smalkiai dar padirbėti, 
to peiziūiėtojo. ( \ enus de jįnQa patikėti ir didesnį vaid- parepetuoti ne du, tris ir net 

ne penkį^kartus. Iš turimų 
"Apokmcn Jir "Karaliaus“ 
vaizdelių ir jaunų vaidinto
jų galima .padaryti gerą 
spektaklį. Tikiu režisierės 
sugebėjimu, pasišventimu ir 
mūsų jaunimo kūrybiniu pa
jėgumu/Ant to ir pasirašau.

peržiūrėtojo 
Milo“ lietuviškai nesakoma, 
bet tariama: "Milošo Vene
ra“. arba — "praktikuotis 
ant telefono“ sic!). Šiaip 
komedija sklandi, pilna gra

menų Neapvils.
A Landsbergio "Sudiev,

mano karaliau“ ne komedi
ja. Gal tiktų — biblinis

. ... , vaizdelis, nes jame panau-
zių. juo..ms>ų frazių ir leng-; f|otas biblijoje esąs pasako
jai vaidinama. r ik reikia ją jįmas> kaip senam karaliui 
kruopščiai paruosti. Dovydui būdavo parenka-

to i mos jaunos mergaitės, ku-i
(varnas rios su Juo guldavo ir jį šil- 

dydavo. Veiksmas vyksta D.k’įS. P stovyklos barake Vokie-
įu Išradimu biure, Paryžių-:.. , . . T,r. ‘ . rijoje. Tik du aktoriai: Ka-je) gausokas (11 asmenų:: J . TZi ■ • . x zys Barimas ir Giedre Karo-9 vvrai ir 2 mergaites), ta-; •y.i_ ... .-• , saite. Šio vaizdelio vaidini-ciau pagrindiniu smuikui . . . , , ...• • .. i , v ’ mas zvmiai brandesnis ir į-groja jauna, graži, kukli.'.,. J . , . ., . - ,T - i tikinamesms. Nes ir aktoriaivyrų bijanti - Agne (Lai-; „ nraktika“ Mūsų Ba-
ma Jakutvtė). šis pagrindi-į _ . ’ . * .H . .

, • • : runas jau turi savo vaidybinis smuikas laimai atiteko' . J x-i- /-•. .............. m, gan patrauklų stilių (sipirmąjį karta einančiai i sce- ,, / • . “ _ “ v 11 J • • kartą labai primine vieną

Nors aktorių 
je komedijoje

skaičius Kaimo Jurgis

Bostono

Ą

J

“t

ną. Nenuostabu, jog ją, ypa 
tingai pradžioje, kada mer
gaitė net už scenos uždan
gos bandė gelbėtis, krėtė;x . , . , . , _ ... - • „ , ' taip pat jau nebenaujoke irscenos orugvs“. sis dre- . 1 x . ,

mūsų valstybinio teatro bu
vusį aktorių,, dabar pensi- 

““-I ninką), o Giedrė Karosaitė. i

. 1
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Balandžio 16 d. naujaja
me Sheraton viešbutyje ren
giami labdaros pietūs Matu
laičio vardo senelių namų 
statybai paremti.

♦ * •

b’UlV: kamuoja net senus; ..Į visada labai rimtai, kruopš- Gegužės) 6 d. (šeštadienį)
čiai pasiimtą vaidmenį stu- So. Bostono aukšt. mokyklos

. I.1
; i

.<>

Patvirtindamas šitą išvadą.
Apaštalas Povilas pasakė: “Jis 
(Dievas) siųs jums apskelbtąjį j Ta? komplimentas taip su-

scenos vilkus. Ir tai nėra, ....... x • x-
blogvbė Tik reikia mokėti dljuojanti ir repetuojanti.
. ... , ,-u , „ . Gal tik abiem reikėtų paies-n; pajėgu tą drebuli nuga- ta)ki^nt j.
Ietį. h apvaldyti ir neparo- . ....... 4, A- i i vairesnių judesių bei mizan-dvti jo žiūrovams. \ įsas ko- •'
miskumas komedijoje atsi
randa. kai p-lė Agnė. pamo-Į_________________________
kyta pono iš Belako (Nor-it-i 
beita? Lingertaitis, kuris šį‘į 
kartą buvo užkimęs, ir kai f 
kurio? jo frazė? visai nepa
siekė žiūrovų ausų) pradeda 
visiem? vyram?, pasirodan
tiems "Išradimų biure“, sa
kyti: "Koks lūs gražus!“

salėje (Thomas Park) Bos- 
tono Lietuvių Dramos Sam
būris stato Petro Vaičiūno 
pjesę "Nuodėmingas Ange
las“. Pradžia 7 vai. vak.

Ekskursijos į Lietuvą

Si

/h
IX
s*

i

.p.
DJ
.b

ii

siunčiame -Jėzų Kristų, kurį turėjo paimti 
dieni vėl sugrižo į ligoninę.! P'ni^us- maistą ir pramonės ga- n^sap£ Die’-
Linkime greičiau pasveikti.) min,us- Turime įvairij prekių vas nuo amžių savo šventųjų 

prieinamomis kainomis. Atida- pranašų burna. Jau Mozė pasa-
rvta darbo dienomis nuo 9 vai. kė: Viešpats, jūsų Dievas, paža

dins jums pranašą (Kristų) išTarime naują šeimų

Praeitą šeštadienį Helmu-' 
tas Valaitis susituokė su Al-’ 
dona Kazakaityte. abu bos
toniečiai. Puošni vestuvinė 
puota buvo So. Bostono L. 
Pil. Dr-jos salėje. į

ryto iki 5 vai. popiet.
(18)

Siuskite Pinigu į

LIETUVĄ

▼ y k • t a
r '•

BIRŽELIO 7 d. (registracija baigiant balandžio 15) ir

PAIEŠKOJIMAI

IEŠKAU
Viktoro Praspaliausko. kilęs iš 
Lietuvos. Kuršėnų parapijos, 
Medvikalės dvaro. 1912 m. dėl 
silpnos sveikatos negalėdamas 
patekti į JAV. išvažiavo į Ar
gentiną. Jis pats ar kas apie jį 
ką žinote praneškite, už ką bū
siu labai dėkingas.

Rokas Praspaliauskas 

2418 W. 4fith Place 

Chicago. IK 6062.3.

Ka* vaidins gegužės 6 d.

"Nuodėmingam angele“

Kaip jau žinoma. Bostono 
Lietuvių Dramos Sambūris 
gegužės 6 d. Thomas Park 
aukšt. mokyklos salėje So. 
Bostone, stato Petro Vaičiū
no 5 veiksmų pjesę "Nuodė
mingas angelas“. Tai vienas 
iš geriausiai dramaturginiu 
požiūriu pavykusių šio auto
riaus veikalų. Jame vaidina 
sambūrio nariai — Rita Au- 
siejūtė, Marija Gineitienė, 
Birutė Vaičjurgytė, Zita Za
rankaitė, Antanas Januška. 
Jurgis Jasinskas, Gediminas 
Margaitis, Jonas Vfeliuko- 
nis, Povilas žičkus, Antanas 
Vilėniškis ir Linas Ausiejus.

Be to. vaidinime dalyvau
ja Tatjanos Babuškinaitės- 
Vasiliauskienės baleto stu
dijos baletininkės, kurios at
lieka veikale atitinkamus 
mažosios scenos numerius.

Aplamai, tai didelio dar
bo scenos kūrinys, reikalau
jąs ilgo pasiruošimo

Veikalų režisuoja akt. 
Aleksandra Gustaitienė.

Pinigai siųsti per

GRAMERCY
įteikiami gavėjui kaip 
PINIGAI per Bank for 
Foreign Trade Maskvoje 
JOS ESATE SAUGOS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ. JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MOSV 20 METŲ 
VEIKLA SIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap- 
draudą. Apsidraudę $2O,OiX».OO. O- 
ficia’ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
gavėjo.

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymą.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $20.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
741 Broad St.. \'ewark. N. J.

Vedybos
Rimtas, blaivos ir pasiturintis 

našlys vedybų tikslo ieško ramų 
šeimyninį gyvenimą mėgstan
čios rimtos moters iki 70 metų.

Rimtas pasiūlymas siųsti Ke
leivio redakcijos adreso, ant vo
ko pnžvmlnt ”M. W.“

(17)

GREITA PAGALBA
Nenusimink, ginui pagalbų.

.Vaistai, kurie bnvo ilgai ten- 
Jami, nuo reumatizmo, rankų, 
knjų nutirpimo ir skaudėjimo 
i»« ?ra.

Tuojau siųsk kį skelbimą ir 
save vardą sa antraūu, ir 
ataiųsime vaistų ttbandymai.

ROYAL PRODUCTS
NnrtkSta^ PJ). Bn«112
Neauk 4, New

SPECI A L: Liuksusiniai ponioms 
pilno ilgio Orlon/PyneI apsiaustai. 
Šiltesni už kailinius. Puikaus sti
liaus. Tamsiai rudi. Atrodą, kaip 
bebriniai. Sukempama ir siuvama 
pagal užsakymą. Dydis S-20. 40-44. 
Kaina $95.00 pilnai paruoštas. 
Siunčiamas j Lietuvą. Jokių kitų 
mokesčių.
ARBA SIŲSKIT MUM DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa
sirinkimui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 
Jokio mokesčio už šį patarnavimą! 
Rašykite, prašydami mūsų kata
logu apie sensacingus pasiūlymus, 
ypatingai Vakarų kraštų produktų 
ir audinių.

GRAMERCY
(įsteigta 1945)

113 E. 28 St. New York, N.Y.

jūsų brolių (Dievo išrinktosios 
tautos) tarpo, kaip mane. Jo jūs 
turite klausyti visuose dalykuo
se, ką tik jis kalbės. Kiekviena 

' gi siela, kuri neklausytų to pra
našo. bus išdildyta iš žmonių 

i tarpo“—numirs antra mirtimi, 
iš kurios jau nebebus prisikėli
mo. — Ap. Darb. 3:20-23.

Panašių pažadėjimų davė pat
sai Jėzus, tardamas “Iš tikrų
jų. iš tikrųjų, sakau jums, jei 
kas laikys mano žodžius, tas ne
matys mirties per amžius“. (Jo
no 8:51). Ir vėl jo pasakyta: 
”Aš atsikėlimas ir gyvybė; kas 
tiki į mane, nors ir būtų miręs, 
bus gyvas, ir kiekvienas, kurs 
gyvas (prikeltas ir atgaivintas) 
ir į mane tiki, nemirs per am
žius“. — Jono Ev. 11:25-26.

šventasis Raštas parodo, kad 
iš numirusių Imis prikelti net ir 
vaikai, mūsų mylimi kūdikiai, 
kurie buvo žiaurios mirties iš
plėšti. Jeremijas buvo vienas iš 
šventųjų Dievo pranašų ir tris
dešimt pirmame savo pranašys- 

i tės skyriuje jis davė mum bran- 
’ gų pažadėjimą apie sugrąžinimą 
! iš kapų vaikų, kurie buvo savo 
kūdikystėje mirties atimti. Nors 
ir ta pranašystė ypatingai kalba 
apie vaikučius, kurie buvo nužu
dyti žiauriojo valdovo Erodo Įsa- 

i kyjnu Jėzaus gimimo metu, vis- 
! tiek juos žadama sugrąžinti gy 

veniman visus, kurie mirė kūdi- 
i kystėje. Kaip labai malonu bus 
! motinoms gauti atgal iš mirties 
savo brangius vaikučius ir au 
ginti juos, lyg kad jie niekas ne
būtų buvę mirusiais. Tasai pa
žadėjimas šitaip skaitosi:

“Štai ką sako Viešpats: Ra
moje girdisi balsas: rauda, de
javimas ir verksmas: Rakelė 
verkia savo vaikų ir nenori duo
tis- nuraminti,' nes jų nebėra. 

! štai ką Visšpats sako: “Tegul 
į tegul tavo aj^ys nebeašaroja, nes 
nutilsią tavo verksmo balsas, ir 
yra užtnokesnlo tavo vargui; jie 
sugrįš iš neprietelio šalies (iš 

i mirties, nes mirtis vadinama ne
prieteliu). Yra vilties tavo atei- 

! čiai, sako VleSpats, ir tavo vai
kai sugrįš į tavo ribas“. — Jer. 
31:15-17.

Kas įdomaujasi tiesa, kreipki
tės žemiau nurodytu adresu; 
prisiusime veltui spaudos, kny. 
gelių ir traktatų. Kreipkitės 
šiuo adresu: L.B.8.A.. 212 E. 
3rd St„ Sprint Valley, III. 61362 
USA.

(Bus daugiau)

žavi kiekvieną jį išgirdusį, 
jog jie "netenka“ gaivu“ ir!
ima vi?aip komplimentą iš-,RUGPIŪČIO 2 d. (registracija baigiasi birželio 17). 
tarusiai pataikauti. Tik ši
toji viliojimo "magnetinė
lazdelė“ nebuvo išnaudota įkaitant lėktuvą, pirmos klasė* viešbučius, maistą ir per- 
nė pagrindinės vaidintojos, ’- vežimu*
nė ta "lazdele“ paliestųjų'
vyriškiu. Laima, tuos vilio-!

KAINA $775.00,

Prie šių grupių gali prisijungti ir gyvenantieji Kanadoje.

jančius "nuodus“ vyrams 
pildama, turėjo suprasti iri 
savo vaidyba parodyti, 
jog ne tie vyrai yra gražūs, 
bet ji pati yra graži. .Ji. tar
dama: "koks jūs gražus“, 
turi atsiminti pagrindini jau
nos. gražio? ir apsukrios j 
mergaitės sieki: "pažiūrėk, 
kokia aš graži“ Tie žodžiai 
nesakomi, bet atitinkamu! 
judesiu, poza. rankos ar gal-1 
vos mostelėjimu, kūno ža-! 
via laikysena ir daugeliu ki-Į 
tokių veiksmų gali būti pa-į 
rodvti. Tada būtu įtikėtina' 
vaidyba, bet ne kukli dekla
macija. Tai nuoširdus žiūro-/ 
vų patarimas vaidinto jai ir j 
plačiai režisierei. Vaidyba 
su ant Agnė? rankos nutūpu
siu vabalėliu gali būti atlik
ta iki žiūrovus apstulbinan
čio susižavėjimo: o "kombi
natorius“ ponas iš Belako, 
pabaigoje bučiuodamas Ag
nę. privalo susilaikyti nuo 
šypsenos. Tegul šypsosi žiū
rovai ir džiaugiasi gražia 
komedijos pabaiga.

Visi vyrai, kuriems buvo 
tartas kerėjantis posakis: 
"koks jūs gražus“, užmiršo 
pagrindinį scenos reikalavi
mą: pamatyti, įvertinti ir re
aguoti. Paryškinkime: išgir
dai tave girianti posaki ir 
tuojau dygsnis: "kas jį iš
tarė?“ Atsisukai — pama
tei ; graži mergaitė — įverti
nai: ka darysi? Nusišypsosi, 
kaklaryšį pasitaisysi ar vy
riškai krūtinę ištempsi. — 
reagavai. Aišku, kiekvienas 
tą padalys kitaip. Iš to ir at
siranda vaidybinis įvaiiu- 
mas ir žiūrovams — "sceni 
nė teisybė“.

.‘17

Kreipkitės j

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadtvay 
South Boston, Mas*. 02127 
Telefonas: 268-8764

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOJ
AMERIKOJE

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinū, <fft&niz&cij* — 
duoda gyvybės apdraadą ir figaje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neistką pelno, o teikia 
patarnavimas savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa puse mitam dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių Unaką reikaliagteusiaa 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000,00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudę: už $1,000.00 apdraūdo* lik $3.00 mokes

čio metams.
SLA—AKCTDENTALft APDRAUDA naudinga visokio»» r

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubą Ir draugijų nariams. Ui $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA- -kuopos yra daugumoje lietuvių kolodijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškina apie 
Susivienijimą darbus.

Gausite epausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian AIHnnce ef America
S07 Went 3«th Street, N«w York, N.Y. 10001
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Sandariečių susirinkimas Mano padėka
l

Dėl blogo regėjimo mani 
sunku atsakyti kiekvienam, 

balandžio 16 d. 1 vai. popiet kuris mane sveikino mano 
Sandaros salėje. Nąriai pra- 90-jo gimtadienio proga, to-' 
šomi susirinkti punktualiai . dėl naudojuos Keleivio skil- 

Po susirinkimo 2 vai. ten timis nuoširdžiai padėkoti 
profesinėms ir ideologinėms! 
organizacijoms, pavieniams' 
bičiuliams ir draugams už! 
pareikštus raštu ir žodžiu! 
sveikinimus ir dovanas.

Sandaros 7-tos kuopos su
sirinkimas bus sekmadienį,

pat pietūs ir bu* paminėta 
buv. Lietuvos prezidento dr. 
Kazio Griniau* 100 metų gi
mimo sukakti*.

Visas pelnas skirfabąsdr. 
K. Griniaus paminklui sta
tyti.

Visi kviečiami minėjime 
ir pietuose dalyvauti?’

Kuopos valdyba

,¥f-' į 
Dr. K. Griniau* pnaibikkii 1

400 dolerių

Jūsų
Inž. Vlada* Sirutavičius

Mirė J. Kurapka

praeitą 
sunkiai

Juozas Kurapka 
ketvirtadieni buvo

sutrenktasSLA 328 kuopdatirtk^ė au“”obiho sutrenktas ir 
8400 dr. K. Griniaus pa- tuoj nuvežtas i ligoninę, kur
minklui statyti Chicagos L. ;.eslad.‘?n!."' nureJ ,Paliko 
Tautinėse kapinėse ir ragina žmoną, diki $
savo narius ir kitus tam rei- ^elma 11 „aUn,J-. kunems leis-, 
kalui aukoti. Aukas galima ^lame ?bią užuojautą, 
siųsti per kuopos sekr. J. Tu- Velionis tik prieš kelerius 
mavičienę. 30 Robeson SL. metus atvažiavo i JAV, kur 
Hyde Park, Mass. 02136. jo šeima jau seniau gyveno

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

Buvusi Stepono Dariaus legio
nierių posto moterų organizaci
jos pirmininkė Paula Ketvirtie- 
nė. kuriai pagerbti posto salėje 
balandžio 9 d. buvo suruoštas 
šaunus pokylis.

Bostono Lietuvių Fondo Bostono Vajaus Komiteto!
v-iu- Garbės nariais. LF auka ga-j ieškoma nuolatinė

Įima nurašyti nuo pajamų.
Lietuvių Fondo Bostono mokesčio (dok. Nr. CHI-EOį SEIMININKĖ,

Vajaus Komitetų sudaro: -64-272, Group 24).“ j kuri sutiktų gyventi Cape Cod, 
pirm. A. Škudzinskas, ižd. Iki šiol Vajaus Komiteto! Osterville. Mass,
Br. Paliulis, sekr. P. Kalvai- garbės nariais tapo: prel. 
tienė. Vajininkai yra Dz. Pr. Juras, teis J. Vembrė ir 
Giedraitis. St. Griežė-Jurge- inž. J. Rasys.
levičius, č. Kiliulis, M. št
mavičius. Br Utenis. A. Yf-f .. „ . .
lėniškis ir F. Zaleskąs. į M.re Man,. Ga»n.ene 

Savo atsišaukime komitė Kovo 30 d. Attleboro li
tas šitaip rašo: goninėje mirė Marija Gaso-

”Lietuvių Fondas isteig- nienė-Gvazdikaitė. 82 m. 
tas pagelbėti lietuvių jauni- amžiaus, palaidota balan- 
mui išlikti lietuvais. LF jau džio 3 d. Mansfielde šv. 
yra daugiau kaip 1450 narių Marijos kapinėse, 
ir turi <u viršum 350.000 do- Velionė buvo viena se-į 
lerių pagrindinio kapitalo, niausiu Keleivio skaitytojų. 
Per 5-rius nepilnus metus jį porą dešimčių metų gyve- 
gauta 33,000 dol. pelno no So. Bostone, vėliau Dor- 
(procentų), t. y. 1962 m. chestery. Hyde Parke ir nuo 
gauta 1,200 dol.. 1963 m. — i%6 m. Mansfielde pas sū- 
3,500 dol., 1964 m. —5.500 nų
dol., 1965 m —10,000 dol. Ji paliko vyrą Antaną, sū- 
ir 1966 m. numatoma gauti nu daktarą Antaną, dukterį 
daugiu kaip 13.000 dol. Alice Finnegan (Roslinda- 

Pelnas kiekvienais metais ie) ir broli Williamą Gasto- 
paskirstomas lietuvių jauni- rą (Dorchestery), kuriems 

c ktingai nro kultūriniams reikalams. vaiskiame užuojauta
lietuviškų organizacijų dar-i pvz., 1965 m. pelnas buvo,
buose ir juos nuoširdžiai rė-Į paskirstytas taip: 1. Jauni-1 
mė. Jis iš pirmųjų įsijungė 
į LF. paaukodamas „Našlės 
skatiką“ 100 dol. šiam kil
niam lietuvybės ugdymo ir 
išlikimo tikslui. Jis dažnai iš 
savo kuklių išteklių lietuviš
kiems reikalams paaukoda
vo daugiau už tuos, kurie 
apsčiai turėjo.

Lietuvių Fondo nariai

A. a. Viktoras Andriušis
Velionis

Velionio žmona ir arti
mieji. vertindami daugiau 
lietuviškus reikalus negu gė
les. prašė, kad šermenų me
tu pinigai, skirti gėlėms, bū-

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-ATLANTlC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į i kitai kultūrinei organizaci- 
svečius savo gimines iš Lietuvos. Ja^- Tokiu būdu buto suau

kota 371 dol., t. y. 260 dol.
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. Ties kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BC’ŠITE 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 Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

Sutaupysite $100. alyvos kurni
Pilna Centrinė šildymo sistema 

Tiktai BALANDŽIO mėnesi 

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St, Dorchester, Mass.

GE6 1204
Naujas 1967 modelis

garo - karšto vandens 
šilto oro sistemų

Alyvos kūrenimo specialistai 

ilgiau nei per 40 metų

24 vai. alyvos bumerio aptarnavimas VELTUI 

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas 

Garantuota* automatini* pristatymas

Dėl sąbgų kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE 

Telefonas 268-8764

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvi* Gydytoju ir Chirurgu 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

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

mo Kongresui 4.000 dol.. 2. v- Sirutavičius gavo daug 
Liet. Bendruomenės Centro sveikinimų
Valdybai Lituanistikos mo
kyklų vadovėliams ir moks-! Sirutavičiu.
Io priemonėms 4,000 dol., kuris balandžio 5 d. minėjo 
3. Pedagoginiam Lituanisti- savo amžiaus 90 metų su
kos Institutui 750 dol.. 4 kaktų, daug kas sveikino raš- 
Liet. Rašytojų Draugijai ra- Be to. nemaža bostoniš- 
šinio premijai 500 dol.. 5.! kių ta proga atėjo jam savo 
Lituanus žurnalui (studen- linkėjimus išreikšti žodžiu, 
tų laikraščiui) 500 dol.., 6.1 TarP buvo ir sukaktuvi- 
Dainavos Jaunimo stovyklai ninko kolegų inžinierių de- 
150 dol. 7. Tėvvnės žvaigž- legacija: JAV Lietuvių In- 

’ dutei 100 dol. ‘ į žinierių ir Architektų Sąjun-
LF Bostono Vajaus Komi- centro valdybos pirm.

JlaVd1uo1tiI:F ar kuriai. no^! tetas įsteigtas 1963 m. ir per!inž- Juozas Dač>'s ir vald>?
tą laika surinkta 10,500 dol. bos nai7s inž. Bronius Gali- 
ir i LF istojo 70 asmenų? nis ir tos sąjungos Bostono 
Paga! bendrą LF planą Bos- skyriaus pirm. inž. Jonas 
tonui paskirta suma vra 20, Mikalauskas.
00" dol Vajaus Komitetas! Aplankė sukaktuvininką

LF. 90 dol. Vasario 16 gim
nazijai ir šiek tiek kitoms
organizacijoms. Iš viso au
kotojų buvo 55 asmenys, ku
riems velionio žmona ir arti
mieji ir lietuviškos organiza
cijos nuoširdžiai dėkoja

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymą* greita* ir 
garantuota*

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

o šeštadieniai* 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaiti*

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Dono van 
Dr. J. Pasakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETR1STAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston. Mass

-eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
TEL. AN 8-2124

Dr.AmeliaE.Rodd\
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Ketvirtis & Co.
■—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
:; Rūpestingai taisome laikrodžiu*

■« < >

beldžiasi į tautiečių širdis ir į i\' Keleivio redaktorius, so- 
prašo neatidėliojant jungtis cialdemokratų 60-tos kuo- 
i LF ir duoti iš dabar turimų i Pos pirm. Marija Strazdienė 
ištekliu, o nelaukti, kai būsi- bei Lietuvių Darbininkų Dr- 

jos centro valdybos narys

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St.

WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868 

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worce»tery, kuri siunčia J DūŽūU ir TūlSaiį 
siuntiniu* tiesiog iš Wcr-'

me turtingi. Pažadais LF ne- 
pripilrivsime. Neuždarykime

; durų LF. kad mūsų rūpestis' sveikinimų. įteikė Keleivio 
busimųjų lietuvių kartų atei-! patikėtinių ir kuopos pinigi-

... - r- t •- • i tini nepasiliktų už durų Lie- nes dovanas.Preibiene, E. -Jasiunas ir V. , ... ‘ -r, , _ -i., i i * ! tuviska patarle sako: Ta»,Adomoniene po 10 dol.. A. , . , . ......
ir T KruonaiirV Mileris do kuris duoda ~ V1,uomct tu’ A. Ausiejiene jau namie 
-ii f on ii ri, ir tas, kuris greit duoda— . , . ... .o dol.. VV. Germant 20 dol., . . » . Ada Ausiejiene po opera-
veliones vyras ir jo bičiuliai, Kiekvienas asmu0 ;m0.; cijos ja ugrjzo ta ligonines, 
sudėjo 40 dol, is viso 100 Rėje? w0 do, Iaikomaį Lr! namo ir čia baigta sveikti i 
dolerių. nariu. paaukoja . Linkime greičiau atgauti

LF Bostono Vajaus Komi-1 1.000 dol.. pagal 1965 m. jėgas 
tetas visiems aukojusiems spalio 31 d. Bostono ir jo!— 
taria nuoširdų ačiū. apylinkėse gyvenančių LF

A. a. Valerija Jasiūnienė.
Velionės mirties proga Jos 
iamžinimui aukojo LF: P?

A. Šk.

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
11 
::
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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 vietinė*

Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius u* taisau 3

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

Povilas Brazaitis, kurie. be| gamybo, k kitų
sveikinimu. įteikė Keleivio ■ . .• ■_ »• .___ • 1daiktų, tinkamų Lietuvoje, 

labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Svikiienė

,3 suaugusiu šeimai reikalingas' 
narių nutarimą, laikomi LF 4 kambariu butas So. Bostone. 
—• būtinai pirmame aukšte.

Pranešti tel. 268-0068.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRON1S KONTR1M
598 Broadway 

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

J
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Televiziją 
ir radiją

L

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

ooosooseeioooooooBOoeooA

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

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

FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS—DALYS 
24 VAL. MAŠINŲ VILKIMAS

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODYSHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kainą t.

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

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000

RADIJO PROGRAMA

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis f 

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

vakarais: 327-8076

327-1000
COVEUEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

R The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

esptua ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistiaą.

Sav. Emaauel L. Rueengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Teiefeaae AN 8-S02S

Nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienim ir

M******#***#**#*****#*#*#****#*#**

A. J. NAMAKSV
Real Estate S. Insurance

321 County Club Rd* 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
SsviaiakM N. i. ALEKNA
SX8 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Beojamin Moore Dažai 
Popieriui Sienom,

Stiklą, Langam, 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plumberiama 
VMokle geležte, daiktai
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