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Pašto tarnautojų streikas 
paralyžuoja kraštą

Streikuojantieji laiškanešiai siekia didesnio atlygi
nimo. Neklauso nei vyriausybės, nei savo unijų vadovybės. 
Prezidentas grasina iškviesti karinius dalinius pašto tar
nybai atstatyti ir tęsti, kol baigsis giųČM.

Velykos bombų garsams
gaudžiant

Streikai šiame krašte nė
ra jokia naujiena. Jiį kas
met būna vienoj ar kitoj į- 
monėj ar didelėj bendrovėj, i 
ir po ilgesnio ar trumpesnio 
laiko viskas baigiasi susita
rimu. Bet šį kartą streikas' 
palietė patį gyvybinį krašto; 
nervą — paštą. Kitaip ta
riant, sustreikavo federali
nės valdžios tarnautojai, nu
sižengdami įstatymams. To 
rezultate daugelyje krašto 
vietovių nutrūko pašto pa- 
tarr avimai, nes pašto siuntų 
išnešiotojai bei jų skirstyto
jai pametė darbą.

Šis streikas dar gerokai 
susikomplikavęs, ir tai ap
sunkina ginčo sprendimą.

Vyriausybė reikalauja, 
kad streikuojantieji tarnau
tojai grįžtų į darbą ir tik ta
da sutinka derėtis su jų uni
ja. Laiškanešių Unijos vado
vybė, bijodama įstatymų 
numatytos bausmės dėl ne
legalaus streiko, taip pat vie
šai ragina tarnautojus grįžti 
į darbą, kad galėtų su jų 
valdžia tartis, o tie tarnau
tojai neklauso nei vyriausy
bės, nei savo unijos vadovy
bės. Tai jau grynas anarchi
jos reiškinys.

Ko streikuojantieji pašto 
tarnautojai reikalauja?

Pirminis laiškanešio atly
ginimas buvo $6,176 per 
metus, kurį po 21 metų ga
lėjo pakelti iki $8,442^ Da
bar jie reikalauja, kad būtų 
mokama metinio atlyginimo 
nuo $8,500 iki $11.700. Da
bar jie už valandos darbą 
gauna $2.97, o tai yra ma
žiau, Begu policininkų, ug- 
ragesių ir kt. tarnautojų.

Kongreso komisija numa
to pakelti jų atlyginimą 5.4 
%, o streikuotojai reikalau
ja jį pakelti apie 40%.

Aišku, kai senatoriai ir 
kongresmanai ar miestų val
dybų nariai net patys sau 
kelia atlyginimus, kai tie at
lyginimai nepakeliami ir 
kitiems tarnautojams, tai 
paštininkai jaučiasi labai nu
skriausti. Bet streikas prieš 
jų reikalus tvarkančius įsta
tymus, kuriems ištikimybę 
jie prisiekė stodami tarny
bon, vistiek nėra pateisina
mas.

Vyriausybė, siekdama ge
rinti pašto patarnavimus, vi
są pašto "biznį“ planuoja 
atiduoti pusiau pjivačiai or
ganizacijai, bet paštininkų 
unijos ir to kiek privengia, 
nes tokia privatinė bendro
vė daugiau iš tarnautojų rei
kalautų darbo produktingu- 
mo. nors gal ir mokėtų kiek 
didesnį atlyginimą.

JAV pašto įstaiga šiuo 
metu turi apie 700,000 tar
nautojų. Tai yra didžiulė ar

mija, kuri, kaip visi žinome, 
nuveikia daug mažiau, negu 
galėtų ir privalėtų.

Laiškanešiai per metus iš
nešioja 8 bilionus pašto siun
tų, ir pašto departamento 
metinis biudžetas yra dau
giau nei 8 bilionai dolerių.

Pastarosiomis diehomis 
streikuojantieji paštininkai 
kiek suskilo. Vieni jų, uni
jos raginami, jau grįžta į 
darbą, bet kiti dar streikuo
ja arba sustreikuoja naujo
se vietovėse, kur iki šiol dar 
dirbo.

Tinimą vilties, kad ir ši 
krašto nelaimė baigsis, nes! 
prezidentas jau grasina pas- j 
to patarnavimams paskirti 
atitinkamus kariuomefeės 
dalinius, o streikininkus pa
gal įstatymą bausti.

Viena yra tikra, kad šis 
streikas gerokai suparaly- 
žavo viso krašto ekonominį 
ir kitų sričių gyvenimą ir jau 
padarė krašto ūkiui šimtus 
milionų nuostolių.

Ketvirtadieni derėsis •w I
Berlyno reikalu

Šį ketvirtadienį prasidės 
JAV, Britanijos, Prancūzi
jos ir Sovietų Sąjungos am
basadorių susirinkimas Ber
lyno reikalu. Tokio susirin
kimo nėra buvę nuo 1959 
m., kada iš posėdžio išėjo 
sovietų atstovas gen. Soko- 
lovskis.

Sovietai savo valdomą Ry
tų Berlyno dalį visai įjungė 
į Rytų Vokietiją ir nori va
kariečius visai iš Berlyno iš
stumti, o vakariečiai nori 
pagerinti susisiekimą su V. 
Vokietija, atstatyti normalų 
visų zonų Berlyno gyvento
jų laisvą susisiekimą. Dabar 
Rytų Berlynas yra atskirtas 
nuo vakarinės dalies mūrine 
siena, kurią daboja raudon
armiečiai.

Tragedija lėktuve
virš Bostono

Kovo 17 d. Eastem bend
rovės lėktuvui artinantis iš 
New Yorko į Bostoną, į la
kūnų kabiną įsiveržė kelei
vis ir, ginklu grasindamas, 
pareikalavo skristj į. rytųg. 
Gavęs neigiamą atsakysią, 
jis nušovė vairuotojo pava
duotoją. o vairuotoją sužei
dė, bet šis besigrumdamas 
peršovė užpuoliką ir dar lai
mingai sugebėjo nusileisti.

Vėliau paaiškėjo, kad už
puolikas buvo 27 m. Divivo, 
prieš 12 metų kėsinęsis į sa
vo gyvvbę, kai jo mergaitė 

i nutraukė su juo santykius. 
Kulka paliko jo galvoje.

Čekoslovakijoje 
valymai tęsiasi

Maskvos tankų pagalba 
nuvertus demokratiniu keliu 
pasukusį Dubčeką. prasidė
jo visų jo šalininkų perse
kiojimas. Su Dubčeku nesi
ryžta iš karto baigti, tai jį 
pamažu stūmė iš įvairių pa
reigų. Pagaliau jį paskyrė 
ambasadorium į Turkiją, o 
kai ten nuvyko, tai suspen
davo kaip partijos narį ir, 
matyt, netrukus visai išmes 
iš partijos, kaip jau išmetė 
jo padėjėjus, jų tarpe ir vie
ną iš svarbiausiųjų —Smr- 
kovskį.

O Dubčekas dar tik 18 
metų būdamas įstojo į par
tiją, 3 metus mokėsi Mask
vos partinėje mokykloje, 
taigi komunistų bibliją tik
rai gerai pažįsta. Bet dabar
tiniai Čekoslovakijos vado
vai jį vadina dviveidžiu ir 
nesivaduojančiu Marksiz
mo-Leninizmo principais.

Per tris dienas Čekoslo
vakijoje suimta 2.824 asme
nys, bet policija skelbia, jog 
tai nesą politiniai nusikaltė
liai.

Nebūtas pratęstas 

Prancūzijoje
Sunkvežimių vairuotojai, 

protestuodami dėl uždrau
dimo švenčių savaitgaliais 
jiems važinėti didžiaisiais 
greitkeliais, keliuose iš Pa
ryžiaus sustatė savo sunkve
žimius, o patys ėmė žaisti 
futbolą. Policija mėgino 
tuos sunkvežimius iš kelių 
pašalinti, bet nepajėgė. Pa
galiau valdžia turėjo nusi
leisti, ir sunkvežimiams te
bus uždaryti tik kaikurie di
dieji keliai.

Valdžia tą suvaržymą bu
vo įvedusi, norėdama pa
lengvinti keliones į užmies
tį savaitgaliais važinėjan- 
tiems automobiliais.

Italijoje 4 didžiosios par
tijos sutarė sudaryti koali- 
cinų vyriausybę. I ją įeina ir 
socialdemokratai.

SOVIET UNION

ASIAEUROPE

TURKEV

U. A. B.
(ecyft;

NIGER

MIDEASTOIL 1
Žemėlapyje matome svarbiausius naftos šaltin ios arabų valstybėse. Tais šaltiniais yra suintere
suotos JAV ir kitos V akarų valstybės. Bet jais do misi ir sovietai, stiprindami ten savo paką.

VISIEMS KELEIVIO SKAITYTOJAMS, BENDRA
DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS L1NKI- 
KIME LINKSMŲ IR MALONIŲ VELYKŲ.

Keleivio Leidėjai, Redakcija ir Administracija

Mass. nedalyvaus
nepaskelbtame kare

Massachusetts seimelis 
priėmė 128 balsais prieš 90 
įstatymą, kuriuo preziden
tui nepripažįstama teisė 
siųsti į karo lauką karių, jei 
karas nėra oficialiai pa
skelbtas kongreso. Jeigu tą 
įstatymą priims senatas ir 
pasirašys gubernatorius, tai 
Mass. gyventojai galės atsi
sakyti vykti i karo lauką P. 
Vietname. Bet tas įstatymas 
dar atsidurs aukščiausiame 
teisme, kuris turės jį išaiš
kinti.

Kiti sako. kad preziden
tas. kaip vyriausias karo pa
jėgų vadas ir sutarčių vyk
dytojas, tokią teisę turi.

Plečiasi Songmy 
žudynių byla

Jau buvo rašyta, kad 4. 
karininkai ir 6 kareiviai pa-Į 
traukti teismo atsakomybėn; 
dėl civilinių gyventojų žu
dynių Vietnamo Songmy so
džiuje.

Dabar karo įstaigos baigė 
tyrinėjimą ir pripažino divi
zijos generolą Kosterį kaltu 
sąmoningai ar nesąmonin
gai neatkreipusį dėmesio į 
gautas informacijas apie 
minėtas žudynes. Be jo, kal
tinama dar 13 karininkų.

Dabar karo vadovybė aiš
kina, ar yra pakankamai 
duomenų jiems atiduoti ka
ro teismui.

JAV tuo tarpu neduoda |r šen. Goldwateris yra šalinta- 
Izraeliui daugiau lėktuvų, kas duoti teisę balsuoti jau nuo 

18 metų amžiaus.

Kambodijoj nuvertus nuo 
valdžios sosto princą Siha- 
nouk, JAV vyriausybė pa
reiškė, kad ji ir toliau gerb
sianti Kambodijos neutralu
mą ir laisvę.

Buvęs Kipro vidaus reikalų mi
nistras Polycarpou Georghadjis 
nušautas už sostinės ribų. Jis
ten buvęs telefonu iškviestas, ir 
jam žadėta suteikti žinių apie 
sąmokslą nusūdyti prezidentą 
Makarios.

Diplomatam kalbant apie taikos reikalingumą, nė 
o užsidegė dar naujų židinių.vienas karas neužgeso,

Pagal tradiciją, Velykos 
lyg ir turėtų būti taikos 
šventė. Deja, šiemet gal 
daug garsiau įvairiose pa
saulio dalyse gaudžia spro- 
ginėjančios bombos, negu 
varpai ir taikos muzika.

Žinoma, taikos žodis nėra 
pamirštas. Diplomatai kal
ba apie taiką konferencijo
se, minios šaukiasi taikos, 
demonstruodamos gatvėse, 
pabėgėliai iš karo veiksmų 
zonų laukia taikos sulindę 
pašiūrėse ar krūmuose, gi
minės meldžiasi už taiką 
laidodami kare žuvusius sa
vo artimuosius.

Tuo tarpu Vietname ka
ro veiksmai, nors ir mažes
nėje skalėje, vyksta taip. 
kaip ir seniau, tik ten žūsta 
daugiau pietų vietnamiečių 
karių, negu amerikiečių. Iz
raelio ir arabų valstybių pa
sienio kivirčai išsivystė į ar
tilerijos ir aviacijos kauty
nes, kuriose abi pusės iš sa
vo rėmėjų reikalauja dar 
daugiau ginklų, besiruošda- 
bos galutiniam atsiskaity
mui. Sustiprėjo .komunistų 
puolimai Laose, kuriai gre
sia visiškas laisvės praradi
mas. Užsiliepsnojo kone 
naujas karo gaisrelis Kam
bodijoj, kuri nori iš savo 
krašto išstumti komunistų 
kariuomenės dalinius. Pri
dėkime dar bandomus per
versmus Afrikoje, neramu
mus Indijoj, riaušes ir tero
ristų bombų sproginėjimą 
čia pat JAV-se ir turėsime 
kone visą parako dūmais 
nuspalvintą priešvelykinio 
pasaulio vaizdą.

Ir taip net pats popiežius, 
tokio pasaulio ir savo paties 
pavaldinių nepafclusnuiho 
išgandintas, savo kalboje 
sušuko: "Vargšė taika! Dar 
niekad ji nebuvo taip pasau
liui reikalinga ir dar niekad 
ji nebuyo taip išduota.“

Mums teliktų tik pridėti: 
"Vargše Laisve! Dar niekad 
tu nebuvai totalitarinių ag-j 
resorių pakenčiama, visada! 
buvai bailių išduodama ir 
diplomatiniu pirklių par
duodama. Tavo sparnai ir 
mūsų tėvynėje šiandien yra 
prismeigti prie kalėjimo sie
nos.“

New Yorko klubef ’ > > » t l . «
sprogo bomba

Naktiniame klube Elect

ric Circus sprogo bomba, su- 

žeisriama 13 asmenų. Auku

būtų buvę daugiau, jeigu ta
! bomba būtų sprogusi ne 

i pertraukos metu, nes ji bu-: (apačioje). Kunstler taip pst 
vo padėta po scena, kurioje j nubaustas už teismo ižeidinėji- 

' buvo apie 200 dalyvių. mą. Jis kol kas dar laisvėje ir 
Bomba yra panaši į tas. I tas dienas išnaudoja sakydaaum 

kurios sprogo Chase Man- universitetuose kurstomąsias 
į hattan banke. kalbas. _

Kongrese maištauja
prieš senius

Kongrese ir šiandien yra 
prieš 50 metų įvesta tvarka, 
pagal kurią komitetų pirmi
ninkais renkami tie, kurie 
yra ilgiausiai išbuvę kongre
se. Todėl ir šiandien iš at
stovų rūmų 21 komiteto pir
mininkų tik 3 tėra i^unesni 
kaip 50 metų, o • iti se
nesni, daugumai jų vado
vauja 70-80 metų seniai.

Kaikurie tų senių yra tikri 
despotai, komitetuose šeimi
ninkauja taip, kaip savo vir
tuvėje. O komitetai turi di
delės reikšmės kongreso 
darbe, nes visi klausimai pir
ma turi būti juose apsvars
tyti.

Jaunesnieji atstovai prieš 
tai kelia balsą ir reikalauja, 
kad pirmininkais būtų ski
riami tinkam nusi, o ne se
niausi.

Demokratai savo susirin
kime jau išrinko komisiją 
šiam reikalui studijuoti. Tą 
pat diena anksčiau padarė 
ir respublikonai.

Ką tos komisijos nutars, 
dar pamatysime, bet aišku, 
kad senieji atstovai savo 
vietų lengvai neužleis.

H. Rap Brown

Viršuje adv. M. Kuns t kr. kuris 
Chicagoje gynė vieną iš svar
biausią riaušininku Rap Broun
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Negalime įsivaizduoti valstybės, kurioje nebūtų cent- 
linės valdžios /ui ios gyvenimas nebūtų reguliuojamas 
įstatymais, kuriems nusikalusieji nebūtų lengvesnėmis 
ar sunkesnėmis baigmėmis baudžiami. Jei tokių Įstatymų 
ir atitinkamų basmių už jų nevykdymą nebūtų, tai prasi-. 
dėtų anarchija, visų gyvenimo sričių suirimas. j

Gaila, bet paskutiniuoju metu vis daugiau anarchijos 
reiškinių matome JAv gyvenime. Atrodo, kad vis daugiau 
atsiranda tokių, kurie Įstatymų neboja, o savo tikslų nori 
siekti tik jėga. Taigi, lyg ir grįžtama Į džiungles, kur jėga 
ir tėra vienintelis gyvenime- rsguiiatorius ir veikia tik vie
nas Įstatymas: kas stipresnis, tas ir teisingesnis.

Visada ir visur buvo ir yra žmonių, kurie laužo įsta-- 
tymus, žinodami, kad gali būti dėl to nubausti. O šian- Į 
dien jau daugiau atsiranda ir tokių pavyzdžių, kad už; 
sąmoningą Įstatymų laužymą niekas nebaudžia. Neabejo-! 
tina. kad tokie pavyzdžiai gali daug ką paskatinti šia 
kryptimi ir pasinėšėti. p- I

Privačioje srityje santykiai taip darbdavių ir darbi-i 
ninku yra tvarkomi laisvu susitarimu. Jei yra reikalo ir į 
kitu būdu susitarimo nepasiekiama, tai darbininkai turi* 
stipriausią ginklą — streiką. Tai supa antama ir ta priemo
nė negali būti peikiama ar ginčijama. Bet kiek kitokie* 
santykiai via taip valstybės Įstaigų vadovybės ir valsty
bės tarnautojų. Čia tarnautojai, stodami Į tarnybą, prisie- j 
kia, kad laikysis jiems žinomų nuostatų, kad jie su tais; 
nuostatais sutinka arba turi sutikti. Tada prieštaraujantis 
tiems Įstatymams streikas ar kitas veiksmas jau yra nusi
kaltimas ir baustinas dalykas. '

Toks „sukilimas p: ieš įstatymus“ yr a ir dabar visų 
jaučiamas laiškanešių streikas, apie kuri plačiau rašome 
pirmame puslapyje. Ir štai dėl ko:

Paštininkai yra valstybės tarnautojai, ir jų atlygini
mą nustato kongresas. Įstatymas jiems draudžia streikuo
ti. Už tai gresia kalėjimas ir piniginė bausmė. Bet kadan
gi riaušių ir kitais atvejais už Įstatymų laužymą kartais 
ir nebaudžiama, tai ta paskatino ir paštininkus jėga ir 
prieš Įstatymus mi a’au.i ..oresnių atlyginimo sąlygų.

Viršuje Vokietijos žemėlapis. Juoda juosta tai korido- 
rius, kuriuo Berlynas susisiekia su Vakarų Vokietija. 
Apačioje kairėj Vakarų Vokietijos kancleris Willy 
Brandt, dešinėje Rytų Vokietijos ministeris pirmininkas 
Willi Stoph. Praeitą savaitę jie susitiko Erfurte. Tai 
pirmas toks padalintos Vokietijos atstovą pasitarimas. 
Jei pradžia bus sėkminga, tai pasitarimai bus tęsiami ir, 
gali būti, duos pageidaujamų vaisių normalesniems san
tykiams užmegzti. Sekantis susitikimas numatytas ge
gužės 21 d. Kassely ~ *'

Kas kitur rašoma
KĄ JAUNIMAS ŽINO
JOTE VASARIO 16-JĄ

Australijos Dirvos kores
pondentas V. Radzevičius 
kovo 6 d. rašo, kad jaunas 
Adelaidės akademikas Gy
tis Šimkus, besirengdamas 
Vasario 16-sios paskaitai, 
apklausinėjo apie 50 tauti
nių šokių grupės šokėjų, ką 
jie žino apie Vasario 16-ją, 
jos reikšmę, kada Lietuva 
atgavo nepriklausomybę bei 
kiek metų buvo laisva ir ka
da laisvę prarado.

Nereikia aiškinti, kad šo
kių grupėje yra susispietęs 
tautiškai susipratęs jauni
mas, busimieji lietuviško 
darbo vykdytojai. Jie visi

SPAUDĄ BEVARTANT

Pernai išleista New York 
Times antrojo redaktoriaus 
Harrisono E. Salisburio 635 
puslapių knyga The 900 
Day s: The Siege of Lenin- 
grad. kur skyriuje Baltosios 
gulbės apžvelgiama lietuvių, 
latvių ir estų veikla antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse 
ir jo metu. Autorius taip tą 
skyrių pavadino, matyt, pri
siminęs baltąsias gulbes, 
plaukiojusias Estijos sosti 
nes sodo tvenkiny.

Baltijos kraštus okupavę, 
rusai nesijautė saugūs. Jų 
spaudos korespondentai Ry
gos gatvėmis vaikštinėjo ap
siginklavę it Amerikos va-

yra Australijoj gimė ir au- karų „kaubojai“, o birželio

Paštin’r
streikavusr

;;ši.-dkuoti gal paragino jau anksčiau 
.ar: arAJ4 ryzdys. kuriuos saistė taip pat

streikuoti cit audžiamieji įsi 
Dėl visi

47 mai.

Berlyne 1939 m. lapkri
čio 17 d. buvęs Lietuvos ka
ro atašė (Iš tikrųjų — Lie
tuvos ministras Vokietijai. 
Žiūr.) subūrė lietuvių ak
tyvistų grupę, kuriai 1941 
m. kovo 24 d. paruošė prog
ramą Lietuvai išlaisvinti, su
derinant lietuvių sukilimą 
su vokiečių Sovietijos puo
limu. Buvo sudaryta akty
vistų būreliai nuo trijų iki 
penkių vyrų kiekvienas ir 
pavesta tam tikri uždavi
niai : paimti policijos stotis, 
telefonų mazgus ir t.t. Ka
ro išvakarėse aktyvistai skel
bė turėję 36,000 žmonių. So
vietinės policijos valymai 
pakenkė, bet ne pagrindinai. 
Kaune buvo vienas centras, 
Vilniuje kitas.“

Veikusios ir kitos grupės: 
Lietuvos gynėjų sąjunga, 
Geležinis Vilkas šakiuose. 
Lietuvos Laisvės armija 
Šiauliuose ir Lietuvos Lais
vės Kovotojų sąjunga.

• • ♦

Apie buvusias Baltijos 
kraštų kariuomenes Salisbu
ris pasakoja:

„Buvusios lietuvių, latvių 
ir estų kariuomenės tapo in
korporuotos į Raudonąją ar
miją, kurioje sudarė tris 
vietinius ko^usus: 29-tą
(Lietuvos), 24-tą (Latvijos) 
ir 22-rą (Estijos). Kiekvie
name buvo po dvi pėstinin
kų divizijas, artilerijos pul
kas ir susisiekimo ir inžine
rijos daliniai. Karui prasi
dėjus, didžioji dalis buvo 
vasaros stovyklose ir nevai
dino jokios svarbios rolės 
ginant Baltijos ' pajūrį — 
greičiausia dėl to, kad so
vietų karo vadovybė nepasi
tikėjo jų ištikimybe“

* ♦ ♦

?ę, lietuviškumą jiems sten
gėsi Įdiegti tėvai ir savait
galio mokykla, šokdami tau
tinius šokius australams, jie 
garsina Lietuvos vardą ir. 
resis, galėtų australams ga
na daug papasakoti apie 
Lietuvą, didinga jos praei
ti ir dabartinę jos sunkią 
būklę, laisvės netekus.

Taip galėtų ir turėtų būti.
Deja, V. Radzevičius ra

šo, kad per paskaitą G. Šim
kus pranešęs, kad nė į vieną 
klausimą žokėjai negalėję 
atsakyti.

„Jie paprasčiausiai neži
nojo, kas yra ta Vasario še
šioliktoji, kodėl jų tėvai kas
met ją’švenčia. koki ji turi 
ryšį su juo ir su jo tėvais“.

Todėl, anot V. Radzevi
čiaus, — Šimkaus „atradi
mas“ yra šioks toks akių 
prakrapštymas tiek tėvams, 
tiek savaitgalio mokykloms. 
Nėra abejonės, kad visi jie 
padarys reikiamų išvadų ir 
imsis „atitinkamų žygių“.

Įdomu būtų sužinoti, ko-

13 d. (1940 m.) prigrūdo at 
rinktos policijos; kraštams 
„valyti“. Bet Baltijos kraš
tuose, Salisburis pasakoja, 
sovietinė okupacija buvusi 
sutikta su labai „nedideliu 
pasitenkinimu, nes tautinė 
sąmonė visur buvo stipri, o 
ją. esą, stiprinusi „šovinisti
nė (?) neapykanta rusam“ 
ir stipins nusistatymas prieš 
komunizmą. Vistu tuoj pri
dygo slaptų „nacionalisti
nių“ pasipriešinimo grupių 
Jas jis vadina „fiercely na- 
tionalistic anti-Soviet orga- 
nizations“.

tos valdžios šalininkų, yra ir Sov. Sąjungos komunistų 
r. kių kaltas ir kongresas, kuris, sau ai- partijos centro komiteto prezidiume - politbiure. Ar ne 
veiks skubiau sutvarkyti gerokai už- jie dabar ir kelia galvas?

's perilgai tūpčiojo spręsdamas ir ap- Va, iš Rytų Europos ateina žinios, kad trys politbiuro 
.os reikalą. nariai — Suslovas, Šelepinas ir Muzurovas — paskleidė ■ kie baitų panašaus JAV-se

savo surašytą dokumentą, kuriame kaltinamas Brežnevo

4 '--f
gas pasikėlęs. " 
mirštu pastirk: ; 
lamai pašto re:

Akivaizdoje visokių riaušių, viešos agitacijos prieš . .
JAV demokratinę santvarką, įvairiu teroristiniu veiksmų “Į Kosygino vadovavimas. Kaltė jiems metama uz visus
ir kitu anai .ai ris ženklu, kvl’a klausimas, kur gi ta val- eko"°"'lnIUS ‘™k”m“s; Brežnevas savo slaptoje kalboje 

ro kiše-'ir^1 ka*tin0 ekonominio gyvenimo susmukdymą darbi
ninkus ir Įmonių vadovus, už žemės ūkį ir pramonę atsa
kingas ministerijas, net atitinkamas partijos organiza
cijas rajonuose. Dabar tie trys savo rašte, sako, kaltina 
pačius kaltintojus. Jų rašte iškeltieji klausimai būsiu 
svarstomi sekančiame partijos centro komiteto posėdyje. 
Jei tų trijų kaltintojų argumentai pasirodytų pakankamai 
stiprūs, tai galima laukti Kremliaus revoliucijos. Deja, 
sunku tikėtis, kad tokia revoliucija galėtų žmogui išeiti 
Į gerą. Galima tik laukti stipresnių replių, nes bent du iš 

s tų „sukilėlių“ yra juk velnio nešti ir pamesti stalinistai. 
Pradėkime nuo Michailo Suslovo. Jis yra senas 3ta- 

Iinistas, buvęs artimas tėvo ir mokytojo Stalino bendra
darbis, senas partijos ideologas, po karo lankęsis Lietu
voje su uždaviniu užsmaugti partizaninį judėjimą. Jo 
šiokį tokį persiorientavimą lyg ir rodytų gandas, kad jis 
priešinęsis Čekoslovakijos okupacijai. Bet tai tėra gan
das. O jei tas gandas ir būtų pagrįstas tiesa, tai vistiek 
dar nežinia, kodėl Suslovas priešinosi.

Antras sąmokslininkas — Aleksandras Šelepinas, 
Chruščiovo laikais vadovavęs saugumo policijai, taigi tu
rėjęs didelę galią. Kai iškilo reikalas pašalinti Chrušcio-

džios tvarkai daboti skirta ranka? Negi ji tiktai sav 
nėję glosto gautus algos pinigus?

Pasaulis salink mus
SUKILIMAS K REMLIUJE?

Vakaruose netrukus po paskutiniojo Sov. Sąjungo; 
komunistų partijos centro komiteto posėdžio spauda pra
dėjo skelbti tikrą ar tik tariamąjį akademiko Sacharovo 
laišką partijos bosui Brežnevui. Posėdyje Brežnevas pa
sakė slaptą kalbą apie visišką Sov. Sąjungos ekonominio 
gyvenimo sugriuvimą. Nors Raiba niekur nebuvo paskelb
ta, bet ji buvusi išdalyta partijos biurams ar nariams, kad 
pasvarstytų. Sacharovas, pasiskaitęs Brežnevo išvedžio
jimų, savo laiške ir pasiūlė pagrindinį gyvenimui sutvar
kyti receptą: leisti žmonėms laisvai ir atvirai diskutuoti.

Sacharovo tokia mir būtu labai išganinga,
bet kas gi gali patikėti, kad Sov. Sąjungos vadai išdrįstų 
leisti ją vykdyti? Jie jau turi g:ažaus patyrimo, kur ve
da laisvos kalbos. Kai Vengrijoje inteligentų būrys pra
dėjo rinktis ir svarstyti krašto reikalus, noras dalyvauti 
visokių reikalų svarstyme greit apėmė daug platesnius 
sluoksnius, ir netrukus sovietiniai tankai susidūrė su re
voliucija ir, žinoma, sui: riškė ja. Čekoslovakijoje žmonių 
noras laisvai tvarkytis ir tu? ėfci žmoniško veido komuniz
mą. irgi buvo okupacijos priežastis. Taip, partijos viršū
nėms baisu, kai žmonės pradeda svarstyti reikalus. Tokia 
baimė, matyt, ir šiuo metu vra a nemuši Kremlių, jei dar 
ir daugiau tokių kaip Sacharovas pradėjo reikalauti žmo
nėms teisės laisvai diskutuoti. • '

Dabartiniai Sov. Sąjungos vyriausieji vadai Brežne
vas ir Kosyginas, aišku, yra tokie bolševikai, kuriems 
viešpataujant, negalima tikėtis susilaukti komiĮnizmo 
žmonišku veidu. Jie gi sutrempė Čekoslovakiją, jie leidžia

veikiančių jaunimo organi
zacijų narių tyrimo vaisiai.

Aišku, net ir geriausiam 
kitataučiui korespondentui 
sunku tiksliai suprasti kitą 
kraštą ir jo gyventojų tikrą
sias nuotaikas. Apie lietu
vius Salisburis pasakoja: 
„Tarp nacionalistinių gru
pių Lietuvoje veikė ’Union 
of Lithuanians, The Front 
of Lithuanian Activists, and 
The Committee for Rescuing 
Lithuania4“

* * *

Toliau pasakoja:

partija valdė kraštą,'bet koalicijai vis vadovavo liaudies 
partija, truputį didesnė už socialistų. O nuo 1966 m. liau
dies partija ėmė pati viena valdyti.

1967 m. socialistų partijos vadovybę perėmė Bruno 
Kreiskis, ir štai dabar po rinkimų socialistų partija išėjo 
kaip didžiausia — su 81 vieta (liaudies partija — 79 vie
tas. Taigi krašto valdžią perima į rankas socialistai, ir 
naujasis kancleris bus Kreiskis, be kita ko. žydiškos kil
mės žmogus. Koalicija vėl sudaroma su ta pačia liaudies 
partija, bet šį kartą nebe Klausas vadovaus, p Kreiskis.

Austrija šiandien nebėra ta, kokia ji buvo prieš ant
rąjį pasaulinį karą. Dabar ties ja ,vis laiko akis Sov. Są
junga. reikalaujanti nesidėti į jokias sąjungas, laikytis 
neutralumo. Bet naujoji vyriausybė turės krašto pasitikė
jimą. 1966 m. socialistų partija ėjo į rinkimus remiama 
komunistų. Tai žmonėse kėlė baimę, kad laimėję socia
listai nepasiduotų komunistų įtakai. Tada kaikas dėl to 
susilaikė atiduoti balsą už socialistus. Dabar socialistai 

~ viešai prieš rinkimus atmetė komunistų paramą ir tuo at-
vrūTūaTp’ūršeVeptoas'TabiaurfaT irTastoaadojį'ūl g™ P^ik^n* 2in°'?a; ne ™n «k tai padėjo sočia-

policijos galia. Tada jis buvo kandidatas į nuverstojo 
vietą, bet kiti politbiuro nariai sukilo prieš jį, ir jis buvo 
pašalintas ištiesioginio partinio darbo — turėjo pasiten
kinti profesinių sąjungų vadovo vieta. ■>

Kirilas Mazurovas — mažiausiai žinomas. Kaip Ko
sygino pirmasis pavaduotojas, jis daugiausia ir žinomas, 
kaip biurokratas. Bet, matyt, tas biurokratas nepatenkin-

fistams laimėti daugiau balsų — buvo ir kitų priežasčių 
Pavyzdžiui, jaunimą viliojo socialistų pažadas sumažinti 
karinės tarnybos laiką. Ne be Įtakos buvo ir pažadas jau
nesniems duoti teisę balsuoti.

Audri jos Bruno Kreiskis lyginamas su Vokietijos 
kancleriu Viliu Brandtu, nes abu jie yra praėję panašų 
kelią. Abu jie socialistai iš jaunumės, abu buvę gaudomi

tas savo virtininko politika ir dėl to dalyvauja ataliniatųĮ taro n,e‘u" praleido Skandinavf> kastuose, abu ver- 

sąmoksle. tėsi daugiausia žurnalizmu ir iš Skandinavijos parsivežė 
žmonas. Dar kuo abi tos šeimos panašios. — tai kad abu 
turi po sūnų. kurie yra kairesni už savo tėvus.

Socialistų laimėjimas Austrijoje yra dar vienas Įro
dymas, kad ūkiškai pažangūs Europos kraštai pradeda 
sukti daugiau j kairę. Po Švedijos ir Suomijos socialis
tams valdžia atiteko į rankas Britanijoje ir Vokietijoje. 
O dabar ir Austrijoje. Tai tas naujas socialistų laimėji- 

___ _____ mas yra smūgis tiems konservatoriams, kurie nenori ma
rą?! sako už laisvę ir žmogaus P®ti ėmė demokratiškai tvarkytis, atgijo tuojau ir soda- j tyti skirtumo tarp komunistų ir socialistų. Socialistai, ma- 

rr.ion vistiek iki šiol dar nėra ir PartUa buvo didelė ir stipri, bet ne pati di-'tote, ateina per laisvus rinkimus, bet vistiek ateina!

KREISKIO AUSTRUA

Austrijos sostinė Viena kadaise buvo žinoma kaip 
didžiulis socialistinis židinys. Tačiau taip buvo dar gerai

suiminėti ir be teismo r :ūrti Į beprotnami ar po parodo-' prieš antrąjį pasaulinį karą. Socializmas teroru buvo su
mojo teismo n c i koncentracijos stovyklą kiekvieną, j likviduotas, bet tik oficialiai. Jo karo, kai tik Austrija 
kuris tik garsiai. aMakka
ar tautų teise. Bot Sov. Sa _ _______________ ________ . .
grąžintas stalinizmas. Bet staknistu, beatodairinės griež- džiausią. Ji 21 metus kartu su konservatyviąja liaudies • S. Baharagis

Salisburis toliau pasako
ja:

„Per 24 valandas (karui 
prasidėjus) Kauno radijo 
stotis buvo lietuvių pogrin
džio organizacijos paimta. 
Ryte pusė dvyliktos stotis 
paskelbė Lietuvos nepri
klausomybę ir sudarymą vy
riausybės. kilnoję genero
las Raštikis (tuo metu bu
vęs Berlyne) esąs krašto gy
nimo ministeris. o Škirpa— 
galva. Lietuvių pogrindis už
ėmė policijos stotis, kalėji
mą (iš kurio paleido politi
nius kalinius) ir automatinę 
telefono stoti, žiauriai kir
tosi su sovietų kariškiais. 
Kaune apie du šimtai lietu
vių buvo užmušta, o kitur, 
gali būti, žuvo apie du tūks
tančiai. Vokiečių generolui 
Kuechleriui Įžengiant Į Kau
ną birželio 25 d., miestą jau 
valdė lietuviai sukilėliai“.

• • •

Pasiremdamas Amerikos 
valstybės departamento lei
diniu Documents on Ger- 
man Foreign Policy, 1918- 
1945, serija D, tomas XIII, 
autorius nurodo, kad „Škir
pa buvo šaltai priimtas Wil- 
helmstrassėje (Vokietijos 
užsienio reikalų ministeri
joje), kai šiuos įvykius pra
nešė vokiečiams birželio 23 
d. JĮ išbarė, kodėl jis nepa
sitaręs su užsienio reikalų 
ministerija, ir nepriėmė jo 
pasiteisinimo, kad jis buvo 
prisiuntęs memorandumą 
birželio 19 d., kuriame visas 
planas buvęs išdėstytas. Vo
kiečiai galiausiai neleido 
nepriklausomoms ar pri
klausomoms vyriausybėms 
veikti nė viename Baltijos 
krašte“.
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
B SAULĖTOS FLORIDOS KAS GIRDĖTI NEI YORKE

MIAMI, FLA.

Pavyzdingi svečiai dipukai

Žiemos metu iš šiaurės į 
Floridą atvyksta apsčiai sve
čių. Vieni čia pabūna kelis 
mėnesius, kiti savaitę ar dar 
trumpiau. Daugiausia yra

ir tas lėšas panaudos lietu-, 
•iškai spaudai.

Neturėtume pamiršti, kad 
su kalba greičiausia nyksta

Dar nėra vėlu marginti 

kiaušiniu*

kad ji tesauganti tik baltuo
sius ir tt

žydų, nes jų tarpe yra daug išlaikyti gyvą lietuvių kalbą.

. U- „ u.,. n. Jau, turbūt, žinote, kad' T
ir tautybe. Nebekalbant lie- Lietuviu Darbininku dr-jos
uviskai sunkiau yra jaustis k balandžio 4 d. Bručo trVkdo PohcI-|iu erti savo pa- 

lietuviu, su jais santykius, taleJe (Jamaica Av^ ren. reigas. 
ir dvasios rvsj palaikyti, tadjgja Ve!ykiuiy mauručių va- 
visu turėtų būti stengiamasi ka^ gražiausius margu-

čius bus duodamos dovanos.pakankamai jurtingų. šią 
žiemą atvyko ir pora šeimų 
iš Bostono apylinkės (Mel- 
ro3ės ir Randolpho) pas naš
lę K., kur ir aš gyvenu. Tai 
naujieji ateiviai, jauni in
žinieriai, demokratiškai nu
siteikę, sumanūs, nagingi, 
dosnūs, vaišingi. Jie pirko 
užsieninius gėrimus, patys
gėrė. valgė ir kitus vaišino. Santa Monica miesto spau 
Namie mažai tebuvo, visur da šiais metais Vasario 16 
važinėjo, norėdami kuo dau- proga paskelbė nemaža me-( 
giau pamatyti. džiagos apie Lietuvą. Ale- ..... ..

Bet ne dėl to aš čia juos nos Devenienės vadovauja-' vį?cla V18US atsilankyti, 
prisimenu, o visai dėl ko ki- mas Santa Monica Lietuvių; Banketo pradžia 7:30 vai. 
to. Pas mus daug visokio Klubas buvo sukvietęs De-Įva*- Mokestis asmeniui 
”3vieto“ atvažiuoja, bet tie venįų bute spaudos konfe-i 
9 dienas pabuvę dipukai renciją. Buvo pakviestas ir 
skyrėsi iš kitų. , buv. JAV ambasadorius Lie-

Apsistoję pas mus, jie pa- tuvoje (1937-1940) Owen 
matė, kad aplink namus J. C. Norem su žmona. Vė-' w.... ... VT v
daug ko trūksta, reikalinga liau spaudoje ("Evening Milzmiskas New Yorko
pataisyti. Jie stvėrėsi darbo. Outloock“, The Malibu miestas. Daugeliu poziunų 
Rodos, namie mažai tebuvo, News“ ir eilėje kitų) buvo ?s PlrypayJa- ne .P '1"a 
visur važinėjosi, bet daug įdėti Norem pareiškimai a- į nps^^rimų požiūriu. Ir 
ką padarė. i pie sovietų okupaciją Lie- priklauso rekordai.

Aš gėrėjausi jų sumanu- tuvoje bei nepr. Lietuvos į- Jr.blogiausia, kad nusi" 
mu, vikrumu, paslankumu ir vairiu sričių pažangą. Spau- '. . 1?naI Y18 ai“eJa^ aors 
švarumu. Pas mus per žie- da taip pat paskelbė Nore- Jai3 kovoja visa armija uni- 
mą gyvena daug visokių sve-Į mų ir šeimininkų Devenių 
čių, Baugiau moterų, bet to
kio švaraus užsilaikvmo, 
kaip minėtų dipukų, aš pir
mą kartą mačiau.

Kiti išvažiuodami net 
skobnį palieka nešvarų, pil
ną visokių atmatų, o šitie 
visada švariausiai užsilaikė 
ir prieš išvažiuodami net lo
vų baltinius išskalbė, aslą iš
plovė, nepaliko nė krislelio, 
kad jų būta. Abu vyrai, kaip 
ir ių žmonos, lygiai virė. ke
pė ir taip pat paslankiai in
dus plovė. Tai žinotina vi
siems kitiems lietuviams, y- 
pač, sakyčiau, moterims.

Tie svečiai tikrai buvo 
kaip anglai juos pavadintų 
gentlemen.

ar.

ją savo taipe naudoti ir per-'yįgj kviečiami atsinešti sa-
duoti savo vaikams.

Pakruojieti*
: vo sugebėjimais išmargin- 
1 tus kiaušinius. Laiko dar tu
rite, dar galite jų gražių pa
gaminti. \

Kad banketo dalyviai bus 
pavaišinti gardžiais valgiais 
ir gėrimais, apie tai nėra rei
kalo nė rašyti, nes kuopos 
parengimus lankantiems yra 
žinomi jos šeimininkių su
gebėjimai svečius priimti.

džiagos apie’Lietuvą. Alė-! K“°POS vaMvt>a ’f nariai

Kaip ten bebūtų, bet New 
Yorko gyventojai nesijaučia 
esą saugūs nei namuose, nei 
gatvėje. New Yorkas turi 
nesaugiausią miesto vardą.

SANTA MONICA, CAL. 

Spaudo* konferencija
'i= . » į r .-c. ?’<

Los Angeles kaimyno —

NEY YORKO D21UGLESE

NEW YORKUI PRITRUKS 

ELEKTROS

Edison bendrovės direk
torius pranešė spaudos at
stovams, kad vasarą gali 
pritrūkti elektros energijos 
ir todėl gali būti tai vienos, 
tai kitos miesto dalies už
temdymas.

Mat, didėja elektros ener
gijos pareikalavimas dėl to, 
kad vis daugiau įvedama na
muose oro vėsinimo įrengi-

TAS DUONOS

Kairėje medelis Apollo 13, kuris balandžio mene sį skris j 
LaureU, atlikęs pratybos skridimą su minėtu modeliu, kalbasi 
pajėgą stovykloje Houstone, Tex.

mėnulį. Dešinėj astronautas Ja
laikraštininkais Ellington orosu

WORCESTERIO NAUJIENOS

Bis ta* apie SLA 2-sios ap*. 

suvažiavimą

Šitos apskrities suvažia
vimas buvo kovo 15 d. Ja-mų, vis daugiau naudojama jVI , u-

aparatų, kuriems reikalingai "J® dalyvavo 6 kuopų 21 
elektros energija, vis dau-;*^0™ ir. ? apskrities val
giau įrengiama elektrinių Į "Y®08 nanaL

Mitrikas (ižd.). Antanas 
Tamkus ir Petras Kraunelis 
(iždo glob.).

Nėra abejonės, kad jie 
gegužės 24 d. suruoš tikrai 
puikų banketą.

J. Krasinskas

virtuvių, o vasarą dar prisi 
deda vis didėjantis gyvena
mų patalpų vėsinimo įren
gimų skaičius.

nuotrauką. itos policijos, apginkluotos
Sveikintina ši privati ini- moderniausiais ginklais.

ciatyva kuo daugiau kitatau-’ Yorke yra 32,000 li
čių supažindinti su mūsų niformuotų ir 4,000 neuni- 
reikalais. Tokios iniciatyvos ^ormuotų policininkų. Tiek 
privalėtų imtis ypač ir tie. JĮ.?®!’* įdėjus Chicagos, 
kurie šiandien dar oficialiai Philadelphijos. Detroito ir 
čia atstovauja nepriklauso- Los Angeles policininkus. . 
mai Lietuvos valstybei.

SVARBI IR GARBINGA 

PAREIGA

Sektina* kubiečių pavyzdys

Iš Kubos atvykusieji čia 
nesivaržydami visur kalba 
ispaniškai. Čia daug kur 
iškabinti parašai: Se Habla 
Ispanol — Čia kalba ispa
niškai.

O kodėl mes, lietuviai, 
taip negerbiame savo kal
bos, bijome ar nenorime lie
tuviškai visose vietose kai 
bėti? Kodėl mes pamiršta-! 02124. TeL (716) 436-6075.

I Tl • . __  1_______ __  - AT Jme, kad jei kas savęs neger
bia, tai jo ir kiti negerbs.

Miamio lietuviai turi du 
klubus. Vienas jų vadina
mas tautininkų, antras mas
kolių. nes jame spiečiasi 
"raudonieji“. Abiejuose lie
tuvių kalba nepuoselėjama. 
kalbama "makaronų“ kalba, 
nei ant durų, nei sienose nė
ra skelbimų lietuvių kalba. 
A<odo, lyg gėdimasi savos 
kalbos.

Vietinę kalbą reikia kuo 
geriau mokėti, bet ir savąją 
reikia gerbti.

Yįsi turime sekti Chicagos 
Paramos krautuvės savinin
kų (Jarušaičio ir Mažeikos) 
pavyzdį. Jie su savo tarnau
tojais susitarė kalbėti tik lie
tuviškai, o jei kas prakalbės 
angliškai, mokės pabaudą,

Suvažiavime aptartas ne
vienas SLA klausimas, ku
ris liečia SLA atskiras kuo
pas ir centrą.

Buvo nusiskundimų dėl 
Tėvynės vėlinimosi. Iki ko
vo 16 d. Massachusetts vals-

DAR APIE GYVENTOJŲ 

SURAŠYMĄ

Praeitame numery rašė
me, kad balandžio 1 d. bus 
JAV gyventojų surašymas, 
tiumpai minėjome jo reikš
mę, kaip jis bus vykdomas 
ir raginome tą pareigą stro-

Neurarko, NJ.,

Addonizio, kuris kaltiaamas dėl 

visokią suktybių ir ryšių au kri

minalistais. Sėdi jo 

bučiuoja jo žmona.

Todėl bendrovės prezi
dentas [spėja, kad gali tek
ti mažinti elektros srovės-... . . voltažų, tam tikrų laikų vi- ?£* ^£2!^ £n.- 
sai elektros tekima ižjung-. ™_ JriT’nit tnW„ vėli" 
litai viename, tai kitame ra- nbnogj daugD nekaiOnnmų Piaj. atljk‘! ...........

korespondentai ir kuo- ke" * ^nvu
pų sekretoriai.

A. Andriulioniui ir J. Kra-

žvakėmis. Nors elektros am
New Yorko policija turi žiuje tai keistai skamba, bet 

nieko neoadarya — žvakė 
dar negali būti pamiršta.

savp 3,200 automobilių, 600 
motociklų, 220 arklių, 25 
greitosios pagalbos automo
bilius, 52 laivelius. 5 heli- 

ikopteriite. sunkvežimį bom- 
' boms vežioti ir kt. Yra spe-

1970 m. gegužės 16-17 rialus naru dalinys, 
dienomis įvyksta JAV Lie-i Policininkai labai gerai 
tuvių Bendruomenės Vl-sios savo darbui paruosti: New 
Tarybos rinkimai. Bus ren-j Yorko universitete jie išei- 
kami 37 Tarybos nari ai tri- na 18 mėnesių kriminologi
jų metų terminui. Rinkimai į jos kursą, jiems kasmet ren- 
vyks apygardomis. Rinki-,giami 5 dienu kursai, kū
mams pravesti apygardose; riuose jie supažindinami su 
sudaromos Apygardų rinki-j naujausiais jiems svarbiais 
mų ir apylinkėse — Apylin-j žinoti teisės ir technologijos 
kių rinkimų komisijos. Bos-'klausimais. Bet ir taip pa

siu 18 surašymų. Visų pir
ma skaičiai, kurie rodo,

, kaip augo gyventojų skal
sinsimi pasiūlius, suvažiavi-i čius.
mas nutarė paremti nors po pagal pirmojo surašymo 

j 515 Keleivį ir Sandarą. ! 1790 m. duomenis JAV bu-
J Į apskrities valdjdbą iš_ 1 vo 3,93 mil. gyventojų (Vi- 
.rinkti: pirm. inž. Aleksand- ?ur skaičiai apibendrinami).
‘ 1830 m. — 12.87 mil.. 1870

m. — 39.82 mil., 1910 m. — 
91.97 mil., 1950 m. — 150.7 
mil., 1960 m. — 179.46 mil., 
o šiais metais spėjama jau 
bus gerokai per 200 mil.

įdomu, kiek gyventoju tu
ščio kaikurie dabar didžiu
liai miestai pirmojo gyven
tojų surašymo metu 1790 m. 
Štai keli pavyzdžiai:

New Yorke tada gyveno 
tik 33.131 gyventojas, Pbi- 
’adelphijoj — 28.522, Bos
tone — 18.038, Baltimorėje 
— 13.503, Providence — 
5,371, Hartforde — 4,072.

MINĖS PILIGRIMŲ
380 METŲ SUKAKTI I™8 Čaplikas, vicepirm. Mi- 

Įkas Gofensas, sekr. Antani-
Anglijoje Plymouth mies- M Audickienė, ižd. Jonas 

te gegužės 2 d. prasidės iš- Dvareckas, iždo glob. J. 
kilmės pirmųjų piligrimų irt- Krasinskas ir A. Andriulio- 
plaukimo į Massachusetts org. Antanas Tamkus ir 
valstiją 350 metų sukakčiai iK*^8 org. Jadvyga Tuma- 
atžymėti. Jos pradedamos, v^ienė.
Plymouthe. nes iš ten tas lai-į A. Čaplikas įteikė $100. 
vas išplaukė. Tai progai yra Tai pelnas, gautas iš J. Tu-

. , . ,. u - —m apkirtos eisenos, koncertai,' mavičienės surengto Bosto-
tono apygardos rinkimų ko- ruošta polidja negali pajėga parodu arkHų lenktynės ir „e pagerbimo.

ti kovoti su kriminalistais ir ujtnVjp renfriniai Plvmoathe. imisija jau sudaryta, ir jos 
sudėtis yra tokia: Juozą* 
Stašaiti*, Stasy* Grieže-Jur- 
gelevičius ir Andriu* Ketur
akis. Komisijos adresa — 
Juozas Stašaiti*, 55 Welle* 
Ave^ Dorchester, Ma**.

Iki š. m. kovo mėn. 31 d. 
turi būti sudarytos apylin
kių rinkimų komisijos. Vy
riausios rinkimų komisijos 
(visų JAV-bių) adresas yra 
toks: Kazy* Valaiti*, 5611 
60tb Ave^ Rhrerdale, Mary* 
land 2064a

Rinkimuose gali dalyvau
ti visi lietuviai, registruoti 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkėse ir nejaunesni kaip 
18 metų. Balsuoti rinkikai 
gali asmeniškai rinkimų 
būstinėje arba paštu prisiun- 
čiant balsavimo kortelę a- 
pylinkės rinkimų komisijai.

Rinkimų tvaria ir taisyk
les paskelbsime vėliau.

pater kinti gyventojus.
Štai 1964 m. tebuvo 636 

nužudymai, 8,000 plėšimų, 
1,500 išžaginimų, 33,000 au
tomobilių vagysčių, o 1969 
metais buvo — 966 nužudy
mai. 45,405 plėšimai, 2.120 
išžaginimu, 85.796 automo
bilių vagystės.

Gyventojai, pagrįstai ar 
ne. kaltina policiją, kad jos 
nėra ten, kur ji reikalinga, 
kad ji imanti kyšius iš nar
kotikų pardavėjų, o portori- 
kiečiai ir negrai ją kaltina,

muose dalyvavo tik 9133 as
menys ir į Tai^bą vienam 
asmeniui pravesti reikėjo a- 
pie 250 rinkikų. Kiek Bos
tono apygarda ptaves kan
didatų į tarybą, tai priklau
sys nuo mūsų pačiu ryžto, t.

Mūstivijų' iiet^iū"taūti. I: n™ dalyraujųn-
nt pareiga aktingai daly- ™tanraoee, IMU—.

kitokie renginiai Pfymouthe, 
Londone ir kitia* tęsis 5 mė
nesius. Į Plymotrfhą gegužės 
2-9 dienų iškilmes Man. 
valstijai atstovauti vyksta 
buvęs Mass. gubernatorius 
ir JAV senatorius Salton- 
stall, kurio protėviai atvyko 
Mayflover laivu.

JAV ta sukaktis bus pra
dėta minėti rugsėjo 12 d. 
Plymouthe. Jos minėjimas 
tesibaigs 1971 m. lapkričio 
27 d., kada sukaks 350 m. 
nuo pirmosios Padėkos die
nos.

Primintina, kad šitame 
dešimtmety, tai yra 1976 m. 
sueina 200 metų nuo JAV 
nepriklausomybės paskelbi
mo. o 1980 m. nuo Bostono 
įsteigimo.

Prieš 50 metų buvo iškil

Sandara* apskrities 

suvažiavimas

Sandaros I-sios apskr. su
važiavimas bus gegužės 24 
d. 11 vaL Lietuvių Piliečių 
klubo salėje (67 Vernon 
gt.). Suvažiavimas prasidės 
11 vai., o 1:30 vai. popiet 
bus Sandaros 16 kuopos ir 
aprfcrities bendras banke
tas.

Sandariečiai prašomi tą 
dieną atsiminti. Tai bus di
delė šventė.

Dabar apskrities valdybą 
sudaro šie asmenys: pirm. 
Julius Svikla, vicepirm. Be
nediktas Grigaliūnas, sekr. 
J. Krasinskas. ižd. Vytautas 
Mačys, iždo glob. Bronius 
Bajerčius ir Manila Pel- 
džius.

O Sandaros 16 kuopos

vauti rinkimuose. 1967 m. 
gegužės 6-7 dienomis rinki-

LB Bostono Apygardos 
Valdyba

mingai paminėta laivo May- valdyboj yra Jonas Stanke- 
flower atplaukimo690 metų vičius (pirm.), Jonas Dva 
sukaktis. Į Plymouthą tada rėčkas (vicepirm.), 

m. hbuvo atvykęs prez. Hžrdin- 
gas.

Julius
Svikla (sekr.), Juozas Kra- 
sinskas (fin. sekr.), Vincas

Buvęs Lawrence universitetu 

prezidentas Curtis Tara pasto

tas naujoką ėmimo įstaigos vir

šininku.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoi
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisakė 
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrią, kuriame buklu
me abipusią pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas miksą Iš* 
eivfjns laikraštis, ieškąs naują bendradarbiu bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja Ir dirbu ui 
nepriklausomą I ietnva.

Metinė prenumerata JAV-se 
Adresas:

7722 Gesrge Street. LaSaHe-Mentreal, 690, Quebee, CANADA

a



Poslapis ketrirtag KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 12, 1970 m. kovo 25 d.

Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

J. Gružas apie jaunimą Bibliografijos 1 tppnas
I1 •Senosios kanos rašytojas’ Išėjo "Lietuvos TSR bib- 

-dramaturgas Juozas Gru- į liografijos“ pirmasis tomas, 
šas atsakė i kelis Tiesos ko-1 kuriame surašyti 1547-1861 
respondento klausimus ko-į išleistieji 1352 lietuviški 
vo 14 d. 'spausdiniai, 232 daugiau,

Jis sako. kad jaunimo į negu prof. Vaclovas Biržiš
ka surašė Lietuvių biblio
grafijoj. išleistoj nepriklau- 

pažan- į somoj Lietuvoj.
šešioliktajame amžiuje 

(nuo 1547 m.) pasirodė 30 
spausdinių. 17-jame amž. — 

19-ja- 
853.

k laušimas esąs ir 
lyje“. Ir čia. esą, — 
mas nori spartesnės 
gos, nori greičiau Įveikti 
sunkurųus, pasiekti idealą.

musų sa- 
’jauni-

jis veržiasi i gėri, nekant 
rauja — ir negalima apie J 55, 18-jame— 414. 
tai negalvoti. Ypatinga at-jme (iki 1861 m.) —
sakomvbė čia tenka rašyto-i Viso labo 
jams, kurie turi padėti jau-1 fijos” busią 
nimui susirasti tikrąjį kelią, j 
apsaugoti nuo nereikalingo
klaidžiojimo“.

"Jaunimui skirtos knygos
dar dažnai stengiasi moky
ti jaunimą iš šalies, smaigs
tyti jam ateities gaires, o 
jaunimas nemėgsta būti mo
komas. Mes vis dar neigun- 
dame surasti gyvenimo reiš

'TSR bibliogra- 
60 tomu.

Lyg nebūtų lietuvių 

reikalui

Baldų ir medžio pramo
nės apdirbimo ministerijos 
skyriaus viršininkas Viktor 
Verejenko už nuopelnus

JAV prekinis laivas Columbia Eagie, kuris į Thailandą 
vežė karo reikmenis. Keli įgulos nariai, grasindami su
sprogdinsią laivą, privertė jį plaukti į Kambodiją.

Knyginis pasaulis Lietuvoje
VIVOS PLANGO, 
MORTUOS VOCO

Kur tie žodžiai girdėti? 
Aha, atsimename, atsime

name! Kai Lietuvoje mirė 
V. Mykolaitis-Putinas, tai 
Vakaruose per, turbūt, visą

vystant baldų pramonę ir ii-į lietuvišką spaudą buvo per-
. gameti neprikaištingą dar-i^e's^ du 3° eilėraščiai. Ko

klinius, kurie jaunimą nejbą apdovanotas Aukščiau- mentaraose buvo sakoma, 
mokytų (blogąja šio žodžio f sios Tarybos prezidiumoi kad tuose eilėraščiuose po-
prasme). o patrauktų. Rei
kia giliau Įsiskverbti Į jauni
mo sielą, eiti su juo, žiūrėti 
i gyvenimą jo akimis ir kar
tu aiškintis sudėtingą epo
chos dvasią. Tai sunkiau, 
negu mokyti iš aukšto.“

Jam jaunystėje dideli po
veikį padaręs Putinas: 

"Norėjau būti advokatu,

etas sukūręs savo kaltina
mąjį aktą bolševizmui.

Turbūt, šito nusiteikimo 
.. . . . ar Įsibėgėjimo Įtakoje Chi-
Šiauliuose Įsteigtas vaisti- (Cagoje net iškilmingesniame

Garbės raštu.

Vaistininkų muziejus

ninku muziejus. Jame esą leidinyje buvo išspausdinti
100 metų senumo ekspona- gje abu eilėraščiai, kaip iš- 
tų: \ įekšnių gydytojo 1862 reiškimas pagarbos dide- 

i m. įeceptų, senų vaistinės Į- Ham poetui.
Į J/ ilgšio m- Į Manytume, kad toksai V.

studijavau teisę, bet nuėjau j1' el>a n.\ge ®. artlia“' Mykolaičio-Putino paverti- 
į Putino paskaita ir... 4J 71,05 zmon1^ «os.’ "epn- mas antibolševiku buvo rizi-j rutino pas 
gyvvenimą atidaviau
turai. Vėliau mano 
nius horizontus praplėtė V. 
Lenino idėjos“.

"Man kartais sako. kad

žandyjev pabėgo, ir jo "ne
gali surasti“, nors beveik at
virai gvvena Fergane, šan- 

i _ ... . ’ tažuoja ir papirkinėja būsi-
į Tai, kas čia toliau rašoma, vėly vo vakaro. Tie taškai“ nius kaltinimo liudininkus, 
nėia komunistų priešų išgal- pardavinėja svaigiuosius gė-
vota, bet pačių komunistų simus išsineštinai, bet gali- 
Maskvoj leidžiamo laikraš- ma ir vietoje išgerti. Penkių 
čio jaunimui "Komsomols- dešimčių metrų nuotolyje 
kaja Pravda“ puslapiuose nuo klubo yra fabriko dar- 

! išklostyta. O ten štai ką ra- bininkių bendrabutis. Mer- 
šo korespondentas Alga- gaičių jame daug, Jos suva- 
novskis: ! žiuoja iš Įvairių Sovietijos

Toli už Kaspijos ir Uralu • vietovių, viliojamos gero kli- 
jmų yra Uzbekijos respub-i mato. gerų uždarbių ir gali-

Skandalas Lenino konsomole

litera- ^usom°i Lie'u\°j. .Ieist« kingas žingsnis. Gerai, po-i jas jau juos tun

lika. Ten yra ir Fergano: mybės gauti vietos pagyven- 
miestas, kuriame vra didžiu- į ti bendrabuty.•z . *
lis tekstilės (šilko) fabrikas.! Bendrabuty yra ir geras 
Jame dilba visokio amžiaus; apšvietimas, ir vonios. Yra 
6,000 moterų. i ir virtuvės, kuriose mergai-

Sutemus pavojinga pasi- tės gali ką nori išsivirti. Vi- 
rodyti to fabriko aplinkoje, i si tie dalykai ten labai ver- 
nes ten tikras chuliganų ro-; tinami.
jus. Prie fabriko klubo yra i Ten kasmet atvažiuoja po 
9 "prekybos taškai“, kurie ; 600 mergaičių ir tiek pat iš- 
atidaryti nuo 6 vai. ryto iki' važiuoja, dažnai netgi sa- 

1 vo paskutinio uždarbio ir
— “ *---- --------1 dokumentu neatsiimdamos.

e-
DR. J. BASANAVIČIAUS 

PASAKOS

Bėga nepakęsdamos ten 
samos tvarkos.

Bendrabuty mergaitės gy 
vena kaip tvirtovėje. Pirmo
jo aukšto langai užkalti vie
lų tinklu. Ant kitų aukštų 
palangių pilna akmenų, ply-

ŠATRUOS RAGANA 

GRįŽO

Minint Vaižganto šimtąjį 
gimtadienį, kaip skaitėme
laikraščiuose, Lietuvoje bu- Lietuviškų pasakų Lietu
vo dviem tomais išleisti jo vos skaitytojams, atrodo, ne- 
"Pragiedruliai“ —pagrir.di-; trūksta. Tarpais vis išlei- 
nis jo kūrinys. džiama po rinkinį tai gia- ‘ tų> kuriuos ten sumetė chu-

"Praeiednfiu“ išleidimas' žiauriai iliustruotų, tai ne’]*§anaj’ 0 mergaitės pasili- LicUm^eturi clžiugint^Mes ‘-P gražiau Be to, dar j, i ko ka.p pnemon? apstgtnft. 
gal ir maža kas tesngriebsi- tam. tiaras kiekis pasiekia. Kambarių durys užrakin- 
me tą vilniškę jų laidą. Bet f kaf ir visokias ‘ tos. Nelaimė tai mergaitei,
mes ir "Pragiedrulių“ bado'
didelio nejaučiame, nes po 
karo Vokietijoje jie buvo iš
leisti. Lietuvoje "Pragiedru
liams“ per tuos metus vis 
"neatėjo eilė“. Vaižganto, 
tiesa, kaikas buvo ten išleis
ta—pora ton ų trumpųjų da
lykų ir "Dėdės ir dėdienės“, 
bet ne "Pragiedruliai“. O 
dabar ir Lietuvoje skaityto-

, . , . , Farmacijos Žinių“ komp-kurvbi- , . - U * r , etas umv, wi, jo aiuuucjii
leKtai ir kt. j jįko. Ąj- jje žinojo, kad po- vartinėju du Vilniuje išlei

Muziejui vadovauja A.'
Klupšaitė, Farmacijos

mirė, bet jo artimieji ■ Savo rankose laikau ir

tautosakos rinktines. Di- • kuri drįs viena pasirodyti už 
džiuliame penkiatomiame1 fabriko ar kitų tekstilės 
"Lietuvių tautosakos“ leidi- kombinato ištaigu ribų. Už- 
nyje pasakoms irgi buvo puolimai, visokie pasityčio-. 
skirta apsčiai vietos. Vienu jimai. nuvilkimai i kuri nors 
metu skaitytojai buvo susi- tamsų kampą, išžaerinimai,• 
laukę ir tokio leidinio, ku-' — kasdieniniai reiškiniai. Į 
riame surinktos pasakos
vien tik apie velnią, ir ta

mus
Fabriko klubo vedėjas 

Petrosian neseniai smarkiai 
sumušė vieną iš mergaičių, 
kuri padavė skundą proku- 
įorui.

Ta istorija ilgai buvo sle
piama. Dabar ji tapo viešu 
reikalu, bet ir Komsomols- 
kaja Pravda ir komsomolo 
centro valdyba stengiasi su
daryti įspūdį, kad partijos ir 
komsomolo ištvirkusių vadų 
vieno už kitą gaivos guldy
mas tėra apygardos, blo
giausiu atveju — respubli
kos, bet jau ne visos Sovie
tijos reiškinys.

Ta istorija čia papasako
ta, kad žinotume sovietinio 
gyvenimo Tikrovę. Jos veikė
jai yra jau komunistinėje 
tvarkoje išaugę ir subrendę 
žmonės. Ji mums rodo, kad 
ir ten vra pakankamai gi
laus purvo ir tą purvą gina 
tie, kurie pirmieji turėtų jį 
sausinti. Juk čia matėme vei
kiant koiųunistinio jaunimo 
vadus, kurie turėtų jauni
mui būti pavyzdžiu, rodyti 
kelią į šviesesnę, gražesnę 
ateiti. O tuo tarpu matome 
juos esant visiškai supuvu
sius.

Ką tik gavome:
Bet tie ’-neorganizuoti-l Dia, su kražt Aki. 

chuliganai dar nėra pati d.-; mirksni kro-nikos, antra 
dzioji mergaičių nelaime
Nuo jų vis dar galima išsi 
sukti, bet jos negali apsisau- į
goti nuo tų, kuriu rankose, Nemarioji žemė, Lietuva 
valdžia — nuo, komsomolo pasaulinės poezijos posmuo- 
vyresnybės. kurios valdžia ‘ se, sudarė Alfonsas Tiruolis, 
neribota. Į fabriko darbinin- 176 psl., kaina $5.00.

,,.u iv.™ kes !' Ži,Ūri. kaip ’ sav° nU°'l Poilsis ant laiptu. Vytauto 
naustuvės sa'įvb«-, kaiP -l sa,™ ha,rem?-; Karoso eilėraščiai; 50 tlide-
didesnis • komsomolo sekreto- ]j0 forTr.a(0 puslapiu, kaina ūmesnis. nai jaf]garov ,r Bachu jev i »4 00 

ateidavo į bendrabutį, išsi-į ' ’
rinkdavo jiems patinkamas D»ena prie ežero, Aioyzo

knyga buvo pavadinta 
velnio nebijau“.

Dabar daugiau mokykli-i 
niam jaunimui skirtas išėjo 
vėl naujas leidinys "Lietu-į 
viškos pasakos“, kuriame iš
spausdintos parinktos pasa
kos iš J. Basanavičiaus jau 
retam kam prieinamų tomų.

Leidinys ir 
šriftas parinkta.
Kokios nors kitokios pra
bangos nėra. Dailininkas V. 
Valius tik pasirūpinęs virše-! 

Bet egzempliorių, žiū- 
vis dėlto 25.000.

K. Plaučiūnas

’Nė
■ knyga, parašė Bronys Raila, 
’ 560 psl.. įrišta, kaina 37.00.

tus Šatrijos Raganos raštų 
tomus. Vartinėju ir džiau
giuos.

Mes svetur turėjome išsi- 
leidę du stambiuosius Šatri- 

lėtų būti laikomas nusikalti- > jos Raganos kūrinius —"Se- 
^„«’mu? Gerai, kad šiandien! name dvare“ ir "Viktutė“, 

ilniuįe mirė tik 1Riekas nebeskuba grieb- j Ligi šiol Lietuvoje Šatrijos 
uvon atsikraus- žmogaus už pakarpos ir Raganos kūryba buvo. taip 

sodinti į gyvulinį vagoną.; sakant, irgi uždraustas vai- 
Bet kas gi čia. Vakaruose, Į sius, prieinamas tik tiems, 

komunistų partijoj dkbę! jaučiasi toks dr^us, kad ga-: kurie pasinaudoja senomis 
h imtis atsakomybę, ne bibliotekomis, turinčiomis 
už mirusiųjų, bet už gyvųjų
likimą?

Reikalas šįkart, atrodo, 
baigėsi geruoju. į Sibirą dėl 
to, turbūt, niekas neišvažia
vo už tokią užsieniuose gy- i na. Viename tome. pavadin 
venančių ir ištrėmimo bai- tame "Sename dvare“, iš

. etas tokius eilėraščius para- 
' al_' šė ir dar net svetur išsiuntė?

reikėtų griežčiau pasisakyti; cg s , ai pra jonines on o-. jįe buvo kuriuo nors bū 
prieš jaunųjų kūrybinį ma-'ros xa c >tod°' pavaduotoja.^ dalininkai veiksmo, ku- 
nieringumą, ne visada pa-' j ris sovietinėse sąlygose ga-

klaidžiojimus. Tai Mirė atėjūnas Petrovas

paprastas klausimas. jg Tiesos sužinome, kad 
Jaunojo krūtinėje verda di-, ^ovo J2 d Y 
dęlė kūrybinė jėga. liepsno-; 1945 m. Lietuvon atsikraus

tęs iš Rusijos gilumos Se
mionas Petrovas, visą laiką

grjstus 
ne toks

ja vaizduodė, o "stabdžių“ į 
dar nėra. kritiškumo per ma- Į 
ža. Jaunimas dažnai linkęs 
į manieringumą. Taigi gal 
verčiau ne kažką drausti, o 
skatinti jaunimą giliau pa
žinti žmogaus dvasinį gyve
nimą, ugdyti skonį, pasta-

atsakingą darbą, apdovano
tas dviem ordinais ir meda
liu.

Tarp 30 pasirašiusių pra
nešimą apie Petrovo mirtį

bumą, la\ inti intelektą, at- ; g yra aiškiai atpažįstami ve- 
sidavimą socializmo idea
lams. Sveikame kūrybinia
me klimate (manau, kad jis 
toks ir yra) ir manieringu
mas. laikui bėgant. savaime
išnyks, kaip ir daugelis kitų KOMUNISTAI SUOMIJOJ 
jaunystes paikysčių.“ • ......

J. Grušas dabar baigiąs PRALAIMĖJO
dailinti Panevėžio teatrui’ _ .. .
filosofinės-ekonominės plot-Į Kovo 15 d. Suomijoje bu- 
mės pjesę "Pijus buvo pro-i vo .renkamas pailamentas, 
tingas — Pijus nebuvo pro-; uriame via 200 atstovų, 
tingas“ apie prekybininkus, Komunistai neteko* net 20 
apie šių dienų Don Kichotą, at?tovų. Tai pirmas po karo 
kuris turi aukštus idealus, i toks didelis jų nepasiseki- 
labai aistringai dėl jų kovo-j mas- Šį kartą šiek tiek nu- 
ja, bet juokingom ir netiku-; kentėjo ir socialdemokra- 
siom priemonėm. jtai- Daugiausia laimėjo kon-

Jis manas rašyti veikalą i servatoriai, kurie nebuvo 
apie Barborą Radvilaitę. Es- valdžioje. Jie turėjo 26 at- 
tai norį sukurti filmą iš jo
veikalo "Apie meilę, džia
zą ir velnią“ ir prašą para
šyti jam tekstą, bet Grušas 
neturis tam laiko.

i lionio tautiečiai: Britovas, 
t Charazovas, Černikovas, Je- 
: katerinincevas, Loviagina.

Mirė S. Didžgalvis

Širdies smūgiui ištikus. 
Vilniuje vasario 24 d. mirė 
Stasys Didžgalvis, apie 65 
m. amžiaus. Velionis nepri
klausomoj Lietuvoj tarnavo 
Lietuvos banke Kaune. Jis 
7 metus atkentėjo Sibiro 
vergų stovykloje.

stovus, o dabar turės 38. 
Smulkieji ūkininkai teturė
jo tik 1 atstovą, o dabar tu
rės 8. Aplamai imant, rinki
mų nuotaikos pakrypo į de
šinę.

Rinkimų vaisiai į vyriau- 
! sybės sudėtį vargu atsilieps. 
• Dabar vyriausybei vadova- 
į vo socialdemokratai, be jų, 
joje buvo agraru centras, 
komunistai, liaudies socia-

sybių nejaučiančių lietuvių 
provokaciją. Taip, už pro
vokaciją, kuri provokuojan
tiems nieko, nekainavo. Bet 
jeigu mano būtų valia, to
kių provokacijų bijočiau li
ne dėl savęs.

Galutinai mano baimė už 
niekuo nekaltų V. Mykolai
čio-Putino gyvų artimųjų li
kimą atslūgo, kai man pate
ko į rankas Lietuvoje išleis
tasis šio rašytojo dešimtasis 
raštų tomas su paskutiniai
siais jo eilėraščių rinkiniais, 
studijomis ir pluoštu laiškų. 
Tame tome išspausdinta ir 
dviejų dalių poema Vivos 
plango. mortuos voco. Pa
stabose nurodyta, kad tas V.

liu.
rėkite,

mergaites ir jas išsivesdavo -Bai ono eilėi^čiai mūsų ma- 
i ziesiems, Nijolės v edegytės-

dar nesubaigtus nešioti se

niai išleistuosius jos raštų 
tomus.

Dabar tie du tomai Lietu
vai turi būti smagi naujie-

spausdinta to vardo jos apy
saka, be to, dar "Viktutė“ ir 
"Vincas Stonis“. Kitam to
mui palinktas pačios popu
liariausios šios rašytojos no 
velės "likos tragedijos“ var
das. Tame tome išspausdinti 
patys žymieji smulkūs pro
zos dalykėliai ir drama 
"Pančiai“.

Abu tomai apiūpinti pa
aiškinimais ir iliustruoti fo
tografijomis iš rašytojos gy
venimo.

Be kita ko, viena smulk
mena iš tų paaiškinimų. Juo
se žymima, kada ir kur bu
vo spausdintas kuris Šatri
jos Raganos kūrinys. Pavyz
džiui. paaiškinimuose apie

Mykolaičio-Putino darbas Ii- "Sename dvare“ nurodyta,
gi šiol niekur nebuvo spaus
dintas.

Šitoje rizikingoje istori
joje yra dar ir kita medalio 
pusė. Mes su entuziazmu ra
šėme: štai kaip poetas šiur
piai pristatė bolševizmą! Ką

kad 1951 m. tas kūrinys bu 
vo išleistas Toronte. Deja. 
dėl "Viktutės“ nepažymėta, 
kad viena jos laida išėjo 
Londone. 0 tai reikštų, kad 
arba tuos paaiškinimus ra
šiusiam A. Zalatoriui nebu
vo leista pasinaudoti visa

listai ir švedu liaudies parti 
ja. Koalicija parlamente ‘ Lietuvoje tiesiog" 
turėjo 165 atstovus. Dabar propagandinį, nors

gi dabar dėl to sakysime?
Tų eilėraščių išspausdinimas | užsieniuose išleistųjų lietu- 

išmušė
ir rizi-

tą daugumą nesudarys dau- 
Į giau kaip 147 atstovai.

kingą, ginklą iš rankų. Ne
bėra ką sakyti.

Vilniuje išleista šeštoji 
Vinco Krėvės kūrybos kny
ga — "Dainavos šalies senų 
žmonių padavimai“. Knygos 
tiražas — 15,000 egz.

į "privatinį butą*. ,• -
Kas tame bute dėdavosi, PalubmskienesIliustracijos,

korespondentas nesiryžta rrė 40 psi.. kaina $3J»0.. 
pasakoti. Jis tik pastebi, kad Rimai ir Nerimai, Y aiž- 
smulkmenos "gana šlykš- 55 psi. kaina .>2.00.
čios“. Prokuroro pasirašyta- Tiesiant kelią Lietuvos 
me protokole sausai užrašy-; nepriklausomybei, Yraižgan-
ta: ’Gėrė vaigmamuosius 
gėrimus ir vyko išžagini
mai.“

Korespondentas mini kaž
kokį Karimovą. kuris gau
dydavęs mergaites ir, jas į- 
tempęs į užkampį, išprievar
taudavo. Kai jį sugavo ir 
nuvedė į policiją, ten paaiš
kėjo, kad jis turi enkavede 
apygardos valdyboje svar
bų "dėdę“, kuris, atvykęs i 
policijos nuovadą, davė sū
nėnui per ausį ir liepė jį ir 
kitus banditus paleisti. O 
jiems grėsė po 5 metus ka
lėjimo.

Jadgarovą ir Bachtijev? 
suimant 1969 m. rugpiūčio 
8 d., dalyvavo ir jų bičiulis 
komsomolo miesto organi
zacijos sekretorius Musafi- 
rov. Jis tuoj nuskubėjo pas 
apygardos pirmąjį sekreto
rių Juldašiną ir jam susijau
dinęs pranešė:

"Tik ką suėmė du mūsų 
vyrukus. Ką darysime?“

Sekretorius susimąstė ir, 
gerai pagalvojęs, nutarė: 
neskubėti su sprendimu. 
Mat, iš sostinės gali atvyk- 

Išleista ir eilė grynai par- ti tardytojai, reikia pasi-

* * *
Keli pastaruoju metu o- 

kup. Lietuvoje pasirodę lei
diniai: "Yrelniai“. išleisti 
25.000 egz. tiražu, kur pa
teiktos 1966 m. mirusio dai
lininko A. Žmuidzinavičiaus 
žinomos velnių kolekcijos. 
Dailininkas juos pradėjo 
rinkti nuo 1906 m., ir leidi
ny paskelbta 100 velnių me
džio drožinių ir kt. nuotrau 
kų rinkinvs. Straipsnių san
trauka ir iliustracijų sąrašas 
be rusų dar pateikta ir ang
lų. prancūzų ir vokiečių kal
bomis. * *

Jvj-gio Baltrušaičio eilė
raščių rinkinys, rusų kalba, 
pavadintas "Medis ugnyje“. 
Gia surinkti poeto J. Baltru
šaičio rusų kalba parašyti 
eilėraščiai iš knygų "Žemės 
laiptai“ (1911) ir "Kalnu
takas“ (1912).* * *

Maironio "Pavasario Bal
su“ Vilniuje išleista 12-ji
laida. Jos tiražas 30,000.

* * *

to straipsniai. 40 psi.. Kai
na $1.00.

Lietuvos Vyčio pėdsakais,
Juozo Strolios 1940-1945 m. 
atsiminimai, 176 psl., kai
na $2.00.

Kultūrinės gairės pasako
se, II knyga, parašė Vytau
tas Bagdanavičius, 357 psl., 
kaina $5.00.

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kai
na $5.

Varpas nr. 9. 220 psl. rašo 
per 20 autorių, šis žurnalo 
numeris yatirgai įdomus, jo 
kaina $2.50.

Po Dievo antspaudais,
Y’ytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Yraliaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

Tau, sesute, Prano Lemtinio, agitacinio turinio knv-: stengti, kad ta skandalinga ( 
viškų knygų bibliografija.! gų, ir kiekvienos jų tiražas byla plačiai neišgarsėtų. Jis berto gyvenimas, kūryba, 
arba iš viso nėra Lietuvoje — nemažiau kaip po 10,000 gudriai pasielgė ir išėjo sau- prisiminimai, 269 psl.. iliust- 
pilnos bibliografijos. Štai egzempliorių. i sas. Jadgarovą išleido į lais- ruota, kaina minkštais vir
tau ir du pasauliai. 1 (E) vę. Kitas chuliganas Chod- sėliais $3. kietais — $4.

I v
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio sn Tęva
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KELEIVIS, SO. BOSTON

LIETUVOS KONSULATO > zio s., iš Krakių miestelio, jui ir dabar už bulves tenka 
iš Vokietijos atvykęs į JAV. brangiai mokėti, bet tie pi-

1EŠKOM1

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Blokuvienė - Sinkevičiūtė, 
Ieva, d. Jurgio, 1935 m. is 
Prienų išvykusi į JAV, gy
venusi 1940 m. Waterbury. 
Conn.

Bružas, Jonas ir Justinas, 
sūnūs Jono, 1939 m. gyvenę 
Chicagoje.

Brūzga, Vincas, Prano s., 
1943 m. regis gyvenęs Chi
cagoje.

Biuzgus. William C. ir jo 
žmona > Marija Monika, tu
rėjo vaistinę Norwood, Mas- 
sachusetts.

Bulevičius-Balys, Edvar
das, Vlado s., iš Krakii 
miestelio, po karo gyvenc 
Anglijoje.

Čepukas, Kazimieras, ar
ba jo vaikai, senas ateivis.

Dranginienė-Sinkevičiūtė 
Ona, Jurgio d., 1935 m. iš 
Plienu išvykusi j JAV, gy 
venusi Waterbury, Conn.

Gasiūnas, Aleksas, gimę: 
Pikčiūnų km. Pašvitinio vi., 
į JAV emigravo 1913 m., gy 
veno Baltimorėje.

Jagminas, Antanas ir Juo 
zas, Antano sūnūs, gyvenę 
Chicagoje ar jos apylinkėse.

Kaulius, Vincas ir jo 
žmona Antanina, gim. Al- 
šauskaitė. Juozo d., gyvenę 
1107 Buttler St. Easton, Pa.

Kempka, Vytautas, gimęs
— Well, Maik, kai žmo-vietų Rusija yra pekla, kad ^33.1 Voki^tijoje^^tudS- 

nės Amerikoj susitinka ir komunistų diktatūra negali j ę ’

Ieškomieji arba anip inm mgai nePasiekla ūkininkų, | ieškomieji ai ba apie juos didžiausįa jų daiįs lieka
ką žinantieji maloniai pra- t - - R kišenėse šomi atsiliepti: taipimnkų kišenei
Consulate General of Lithu-

41 YVest 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024

DIDŽ. BRITANIJA 

Apdovanoti lietuviai

Naujųjų metų proga ka
ralienė Elzbieta II apdova
nojo OBE — Britų imperi- 

5 jos ordinu — Britų ambasa- 
’ dos Ramgune pirmąjį sekre- 

Vliko pirmininkui pave-'torių Joną Liūdžiu, 
dus į- pakvietus Joną F. J. Liudžiaus tėvai yra dar

KOMISIJA VLIKO 

VEIKLAI PLANUOTI I

Daugėlą, šiuo metu Cleve- 
.ando mieste jo sudaryta

prieškarinės emigracijos lie
tuviai. Jis pats yra gimęs į

šką namu rūsyje New Yorko teroristai gamino bombas, 
kurios vieną dieną susprogo. Po sprogimo rasti 3 žuvę 
tą bombą gamintojai, tarp ją ir moteris, pasižymėjusi 
įvairiose studentą ir kitose riaušėse.

.Komisija Vliko tolimesnės Londone. Lietuviškai gerai 
veiklos planui paruošti. Į ko-1 kalba ir jo duktė, 
misiją, be jo paties, jėjo šie j Tate ir Lyle cukraus fab- 
Clevelando veikėjai: A. Au- j riko darbininkas Juozas
gustinavičienė, A. J. Kasu- J Brazaitis gavo karalienės 
laitis. J. Krygeris, N. Kers-. pagyrimą už bendradarbio 
.aus kaitė, S. Laniauskas, J.-gelbėjimą 
Mikonis, Pr. Razgaitis. J.| J. Brazaitis yra senosios 
Stempužis ir J. Virbalis, iš ; išeivijos įiętuvįs> «,
.iso 10 asmenų. Buvo sie
kiama, kad į komisiją Įeitų 

visų Vliką sudarančių gili-į ŠVEICARIJA

nežino, ką pasakyti, tai pra
deda apie orą — nais veter, 
ar panašiai. Nu, tai galim ir 
mudu taip pradėti. Vot, pa
sakyk man. koks bus šitas 
pavasaris?

— Tėve, aš negaliu to pa
sakyti. !

— Nu, tai koks man iš ta
vęs pažitkas, kad tu negali 
man nieko pasakyt?

— Aš daug ką pasakau.
— Ale nepasakai teisy

bės. Pasakyk, kodėl?
— Kartais nesinori.
— Kodėl?
— Todėl, tėve, kad teisy

bė ne visiems patinka. Ka: 
kam ji gali būti net ir skau
di. Ir tėvas dažnai supyksti, 
kai pasakau teisybę.

— Maiki, jeigu bus teisy
bė, aš nepyksiu. Va, aš gir
dėjau, kad Sovietijoj jau 
prasideda revoliucija. Ai 
tai teisybė, ar ne?

— Aš tokių žinių negirdė
jau, tėve.

— Apie tai rašo gazietos, 
Maiki. Ar neskaitei?

— Ne.
— O aš, Maiki, girdėjau. 

Sako, kad yra jau ir knyga 
apie tai parašyta. Sako. juo
du ant balto prirodytas ko
munistų melas, būk Stalino 
gadynė jau pasibaigė ir da
bar Rusijoj nėra nei kalėji
mų, nei koncentracijos la
gerių. Iš tikrųjų, sako, Sta
lino dvasia esanti labai gy
va. ir bolševikų rojus esąs 
pilnas kalėjimų.

— Kalėjimų, tėve, yra vi
sur. Amerika yra laisva de
mokratija. o ar kalėjimų čia 
nėra?

— Jes, Maiki, aš pats ne 
sykį sėdėjau. Ir visai netei
singai. lik patrajyk eidamas 
saidvoku atsimušti Į stulpą, 
o policija raidavei nuvilks 
tave Į lakupą. Sakys, girtas 
esi. O jeigu dar pasisprečy- 
si, tai gausi ir per pakaušį. 
Ai bečiū!

— Tai kodėl tėvas manai, 
kad Rusijoj neturėtų būt ka
lėjimų?

— Aš, Maiki, negaliu tau 
šito išvirozyt, ale tu turėtum 
perskaityt tą knygą, ką pa
rašė Marčenka. tai žinotum.

— Ką aš iš tos knygos ži
nočiau?

— Nu, žinotum, kad So-

apsieiti be kalėjimų. Ir Mar 
čenka nemeluoja, ba jis pats! 
sėdėjo.

— Bet tėvas sėdėjai A- 
merikos kalėjime, tačiau ne
sakai, kad Amerika yra 
“pekla“. Žinai, tėve, kad 
pasauly dar niekad nebuvo 
ir nėia tokios valstybės, kur 
nebūtų kalėjimų. Mes, Ame
rikos lietuviai, kaltinam So
vietų Rusiją, kad ji sunaiki
no nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Ir mes kovojam, 
organizuojamės, renkam pi
nigus, kad nepriklausoma 
Lietuva vėl būtų atstatyta. Į 
Ar ne tiesa?

— Šiur, Maiki! šešiolik
tos vasario minėjime Sau- 
bostone aš visą dolerį pa
klojau ant tos intencijos.

— Reiškia, tėvas nori. kad 
nepriklausoma Lietuva vėi 
būtų atstatyta, ar ne?

— Šiur, kad noriu.
— Bet ar nepriklausomoj 

Lietuvoj kalėjimų nebuvo;

— O kam apie tai kalbėt, 
Maiki?

— O kodėl tėvas kalbi a- 
pie Rusijos kalėjimus? Man. 
tėve, kalėjimas yra kalėji
mas, nežiūrint, kur jis bebū
tų — kalėjime kankinami 
žmonės, dažnai niekuo ne
kalti.

— Ale Lietuvoje nebuvc 
Sibiro, Maiki.

— Vietoj Sibiro, tėve, 
Smetona turėjo koncentra 
cijos stovyklą Varniuose, 
kur buvo kalinami jo dikta
tūros kritikai. Sibiras ai 
Varniai — nelaisvė yra ne
laisvė.

— Ale žiūrėk, kiek apie 
Sibirą yra prirašyta knygų: 
Tautvaišienės ''Tautų Kapi
nynas Sibiro Tundroje“, K. 
Bielinio “Teroro ir Vergijos 
Imperija Sovietų Rusija“ ir 
daug kitų. O kas yra parašy
ta apie Varnius? Nieko. Tai 
reiškia, kad tokios stovyklos 
Smetona neturėjo.

— Turėjo, tėve, turėjo. Ir 
nesakyk, kad nieko nėra a- 
oie tai parašyta.

— Nu. tai pasakyk, kas 
parašyta?

— Savo laiku apie tai 
daug rašė “Vienybėje“ Jo
nas Krukonis.

— Tai jis melavo.

Kolas. Juozas, g. 191 2m.. 
1946 m. iš Vokietijos išvy 
kęs Į Kanadą.

Koniušauskas, Valius, Ig
no s., iš Krakių miestelio.

Malvaitytė, M., buv. stu
dentė.

Misiūnas, Albertas, 
mošiaus sūnus.

Nekrošius, Aleksandras ir 
jo broliai Bronius, Juozas, 
Vladas ir Vacys.

Pelosi, Sophie, 1956 me
tais gyvenusi 186 Thurber 
Avė., Brockton, Mass.

Perveneckas. Antanas, bei 
jo sūnūs Antanas ir Juozas, 
gyvenę Chicagoje.

Remenčiūtė, Domicėlė, d. 
Jono. ištekėjusios pavardė 
nežinoma, gim. 1911 m. Ra
seinių ap., Bartiškių km., 
Raudonės vai. Ištekėjusi iš 
JAV persikėlė į Argentiną.

Rukšėnas, Antanas (Ruk- 
son, Anton), Juozo s., gim. 
Švenčionių ap., Daugėliškio

pių nariai.
Savo pirmajame posėdy, 

komisija išsirinko prezidiu-į
mą: pirmininku Joną F. . _ . , v. .
Daugėlą, vicepirmininku Si- r® inz- Tomas Peciulionis, 
moną Laniauską ir sekreto-f8?m?s 1926 m. Kaune. Vė
rė Nijolę Kersnauskaitę. Po- ko^ls . aktyviai dalyvavo 
sėdyje pasikeista mintimis Šveicarijos lietuvių visuo- 
dėl darbo apimties ir nusta-, mempėje veikloje. Jis buvo 
tytas veiklos planas bei Motiejaus Pečiulionio, 
metodai. Lietuvos nepriklausomybės

Komisija nutarė, rengiant kovH vieno iš po
Vliko veiklos planą, dėme- S1° kar0 Partizanų vadų, sū- 
sio svoiį kreipti i sritis: 1) nus*
pasaulio politinę sritį, 2) j 
savos visuomenės, tautos
laisvinimo kovoje organiza- I__ 1 •« • 1 *■ Į *, I
rimą. 3) jaunimo parengi- IDIKRC IT SKaitykltC! 
mą tautos vadavimo darbui,'

.1 Mirė inž. T. Pečiulioni*

1969 m. lapkričio 8 d. mi

Nardžio pulkas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

Rene Rasa, MEILE TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

Nužemintųją generacija, 
egzilio pasaulėjautos eski
zai. parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

PALENGVINKITE MUSU 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 

pytume, jei mielieji prenu

meratoriai nelauktų, kol 

juos paragina mokėti, o pa' 

tys, be paraginimo, 

atsiųstų reikalingų

tiem
Ta-’4) santyki su tautos kamie- ANTANO ŠKĖMOS RAS- , . .

Iru pavergtame krašte, 5) TŲ I tomas (Nuodėguliai ir kune reg>n“nS nelau-
finansų telkimo metodus ų- kibirkštys, šventoji Inga, Ina,
6) Vliko organizacinius rei- Čelesta, Balta drobulė), įriš- 
kalus. į ta, 500 psl. Kaina $6.00.

Komisijos daugumos pri-! LIETUVOS ISTORIJA,’ ▼“ mažiau bebus tokių, ku-

tikime, kad ateityje 

prenumeratai pasibaigiant.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos

mo akto pasirašytojo Stepo 
no Kairio spalvotų 
6 v 6 coliu dvdžio ui M

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite įsigyti įdomius preL 
J. K. Končiaus atsiminimai 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai BL 
leista, daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6), minkštais $8 
(buvo $5).

imtos mintys numatyta at- VI-ji laida, parašė dr. Van- 
eity pateikti Vliko valdybai.' da Daugirdaitė-Sruogiene,1 

(E) • 414 psl., daug paveikslų, ke-'
: Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta. į 
• Knyga ne tik geras vadovė-! 

KANADOS SOCIALISTAI i lis mokiniams, bet ją su ido-
REIKAL1NGI VADO ' mumu skaitys ir suaugusieji, i 

į Kaina .......................... $6.1
Kanados parlamento rin-' ^^7^'

kimai bus 1972 m. Jiems SVETUR* 697 psl. Joje( 
jau visi ruošiasi. Tai daro ir ia?? A. Vaičiulaiti* apie po-, 
socialistai. Kol kas jie rin- eziją K Kebly. apie romą-* 
kimuose surenka 18" ž bal- uą. ILŠilbajori* apie novelę, į

, „ .. .. sų, o ateinančiais rinkimais S:S,,n*’*r*,‘ a,ple dr?n,?t?J-!
vai Vaisntunų km., gyve- jie tjkisj t ,)rocentą bent giją, V. Kulboką, apie knti- 
nęs 817 Wadwarth Avė., nadvieubinti * iką’ Girnių* meta zvilgs-
IVaukegan. III. Balandžio' 21-24 dienom' ”1 Į ** literatūrą apla-

Ottawoj šaukiama partijos mal lr kūrybos laikotar. 
konvencija, kurioje bus ren- Į?!0 problemas, Č. Gncen- 
kamas ir naujas partijos va- lsLe,'?^
-ias. Dabartinis Douglas jau,f4'^ą. Kaina $10.
seniau yra pareiškęs norą ,.f*UU9SAUG,lJS' 284 
atsistatydinti. Kas bus iš-; dld?.h pudapiab 3>° !zJ™a^ 
rinktas jo vietoje, sužinosi-; da,Iln,r:ko ^veikslai ir A. 
me vėliau. Kandidatų yra i Kurausko bei T. Va lauš 
bent keli, bet nėra nė vieno, ’ straipsniai, putniausia kny- 
už kurį iš arksto būtų gali-1ga’ kaina $17.50. 
ma "statyti kortą“.

Targor.skas. Juozo sūnus, 
iš Krakių miestelio.

Urba, Leonas, Stasio s., iš 
Krakių miest, po karo gyve
no Vokietijoje.

Urbutis, Antanas.
Vasiliauskas, Antanas, s. 

Mato. iš Norkūnų km Kra
kių vai.

Zandovaitė, Lydija, gim 
1935.1V.30 Tauragės apskr., 
gyvenusi Vokietijoje, buv. 
studentė.

Žiogas, Chas. gyvenęs Ce- 
dar Rapids, Iowa.

Žuromskas. Česlovas. Ka-

— Ne, tėve, jis pats Var
nių stovykloje sėdėjo

— Nu, tai kodėl dabar 
niekas apie tai nerašo?

— Todėl, tėve. kad dabar 
nepriklausomos Lietuvos jau 
nėra. 1 ai viena. O antra, da
bar vedama kova už jos at
statymą, todėl nepatogu bū
tų rašyti apie buvusius jos 
kalėjimus ir Varnius. Tai y- 
ra tiesa, kuri ne visiems pa-

DEGINA BULVES

Ketvirtoji pradalgė, Ni
dos išleistas literatūros met
raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.15.

Chicago* istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl. 
gausiai iliustruota, kai*
na kietais viršeliais $10

•minkštais — $8
BAISUSIS BIRŽELIS. Ši 

3
Birželis

ūkininkai Varpinė ir Šiaurės pašvaistė 
Parašė Pranas Naumiesti!* 
kis. Kaina.................$3 56

Visi gerai atsimename, 
kaip dar ne taip seniai pie
no ūkio savininkai, protes
tuodami prieš jiems moka
mas žemas kainas už pieną, 
pylė pieną Į griovius. Dabar . .
dėl tos pačios priežasties I- t°Je 238 psl. knygoje yra 
daho bulvių augintojai de- 
gina bulves. Ti 
už 100 svarų bulvių nori 
gauti nors $3.50. o jiem3 te

tinka; bet tiesą visi turėtų visuomenės dėmėsi, 
žinoti. Aišku, kai dalį bulvių su

moka $2.50, todėl jie ver- BALADES, šitoj labai 
čiau bulves degina, negu jas gražiai išleistoj, gausiai i- 
parduoda. ’ liustniotoj knygoj, yra sep-

Tuo būdu jie nori atkreip- tymos Maironio baladės. Tai 
ti į tą reikalą vyriausybės ir knytra. labai tinkama dova-

* - . ■ . noms. Kaina........,....$6.00
PEILIO AŠMENYS, Jnr

Tfu! tfu! ant tokios deginus liks jų mažiau, tai gis Jankus, 3 veiksmų dra- 
ir jų kaina pakils. Vartoto- ma, 261 psl., kaina $4.00,tiesos! Gud bai!

reikėt siųsti primini -

JUK NETURITE?
Petronėlės Orintailėa ei

liuotos apysakos “Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ja galite 
gauti už $2.00.

Paragink savo paiįiltm— 
išsirašyti Keleivį. Jo 
metam* $6.00.

JAU IŠSPAUSDINTAS

“KELEIVIO“ 1970 METŲ
»

Ka/endorius
Jį redaguoja Stasys Michelsonas 

Kalendoriaus kaina $1.00

Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebe
gavo, todėl n e s i v ė 1 i n kitę šiemet jį užsisakyti.

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 
636 Broadvray

So. Boston, Mas*. 02127

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

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

Kitos tokios knygos neturime.

i r



Puslapis įeitai Nr. 12, 1970 m. kovo 25 d.

MOTERŲ SKYRIUS
‘ Jsssssn

VINCAS

Išsibarė
(Tęsinys)

— Ugi nenorėjo leisti jos kūma būti. Atvarė ją nuo 
krikštymo, o jos vieton pastatė varpininkę Kastautę, kur 
elgetyne gyvena. Žinai — mažu varpu skambina, apskre
tusi tokia, šleiva. Ji — sako — man ir Dievui vertesnė, 
kaip duktė tokio tėvo, kurs šventos bažnyčios negerbia. 
Pasakyk tu man, kuo aš bažnyčios negerbiu ! Ir bažnyčion 
vaikščioju, ir išpažinties einu. ir gyvenu, kaip Dievas įsa
kė. Kad neduodu pinigų naujiems kunige) namams staty
ti? Taigi, kad dar mano toki namai būtų? O ar man kas 
stato namus? Užsimanė naujos klebonijos, testato sau 
nors ir rūmus, kas man kliudo, bet kam reikalauja, kad 
mes jam statytume. Šimtai kunigu juose gyveno — ir geri j 
buvo. o jam, matai, ankšta. Už užrašus ima, už krikštą' 
ima. už jungtuves lupa, kaip žydas. Būdavo trys rubliai! 
jungtuvės, o dabar mažiau kaip penkių nenori nė kiaušy- f 
ti. Pinigus už kiekvieną žingsnį lupa, naudojasi bažnyčia,’ 
kad tenka kas padaryti, ar nors paveikslėlis nupirkti, tai Į 
jūs. žmonės, dėkit pinigus. Tai tau ir kunigai, tai tau ir j 
teisybė. Tu bažnyčią atnaujink, įpuošk, o atvažiuosi baž- Į 
nyčion, už tavo pinigus Įpuošton, tau vietos nėra, jei ne- ’ 
turi skatiko. Ir kur jis tuos pinigus deda! j

— Ar maža jo giminės, — pritarė Rambis. — Ar . 
mes nematėme, kokiais ponais atvažiavo sesuo ir svainis.' 
O dabar už versto kepurę nusiimk. Apsikrovė geru, net 
pavydėjimo pagunda ima žmogų. Ir vaikus, žiūrėk, mo
ko, ir prancūzai, ir prancūzės gyvena. Vis tai mūsų pini
gai daro. j

— Taigi, taigi, žmogau! — kimšdamas iš krepšio, 
pypkėn taboką, kalbėjo toliau Traibėnas. — Stato naują 
raštinę; prašo kunigas — duokit jam senąją: pastatysim, 
sako, naują elgetyną ir namus, kur galės užeiti pernakvo
ti kiekvienas. Ir davėme, ir statėme, ir vežėme ir mišką,' 
ir lotas, ir ko tik pareikalavo., Pastatėm namus, kad ir, 
vyskupui gyventi. O kam jis juos sunaudojo? Elgetyną 
padarė? Pasodino savo svainį ten su vaikais. į

Traibėnas, prikimšęs pypkę, įsikando ją dantysna. • 
Paskui išsitraukė titnagą, pinti ir skiltuvą, ėmė atsidėjęs 
skilti. Įskylęs padėjo pinti ant nago, papūtė kelis kartus 
ir įkimšo pypkėn.

— Dabar panorėjo klebonijos statyti, — kalbėjo to- Į 
liau rūkydamas: — sako, šioji sena. menka. Ko ji menka, ’ 
kad niekur dar nevarva, sienos kaip varpas: senovinio 
medžio, ne dabartinio. Ji dar dvi naujas prastovės. Ir į 
ne klebonijos jam. turi būti, reikia, tik, sako, pagaminti 
namų kitam svainiui. Mat, ko jam reikia. ;

Įpykęs Traibėnas net nusispiovė šalin.
— Ar tai aš turiu pinigus tam krauti, kad tavo svai- ’

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kunigas Pio Ottenio. 39 m- ir Clara Paaizzolo, 22 m., 
kurią jis žada vesti, meldžiasi vienoje Italijos bažnyčią.

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa- 
kyli j Keleiviu skaitytoją klausimus teise 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
iniormaciniu pobūdžio. Klausimus ir u 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi, 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesine 
adresu:

Dr. to. sveikauskas. Attorney ai Law.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma**.

,PREZ. NIXONAS GRETA 
DR. RAULINAITIENES

Kovo 4 d. Washingtone 
šešioms moterims, atsižymė
jusioms federalinėje tarny
boje, buvo įteikti garbės 
raštai. Jų tarpe yra ir dr. 
Valerija Raulinaitienė. Wa- 
hington Post dienraštis iš- 
pausdino ir garbės raštais 
ipdovanotųjų moterų nuo- 
rauką. kurioje dr. V. Rau- 
inaitienė stovi greta prezi- 
lento Nixono.

MOTERIS KANADOS 
AUKŠČIAUSIAM TEISME

1953 metais
;ad kaimyniniai r amai, gre- 
a mūsų pačių gyvenamųjų 
vienos šeimos namų buvo 
parduodami. Apsisvarstė m, 
kad būtų gerai juos pirkti 
todėl, kad juose yra net « 
maži butukai ir. kiek pasi
taikė sužinoti ten gyvenant, 
visi butukai beveik visuomet 
buvo išnuomoti. Kaina buvo 
aukštoka, bet prieirama. Sa
kome, ten pat gyvendami, 
galėsime prižiūrėti ir tvar
kyti. nors abudu su žmona 
dirbame. Nupirkome.

Kitą mėnesį atėjo miesto 
valdybos inspektorius ir 
pradėjo apžiūrinėti namus. 
Fiimon eilėn liepė dar vie
nas duris iškirsti (exit), tre
čiame aukšte (tom durim 
pastatyti buvo reikalinga 
pastatyti ir laiptus); tai pa
darėme. Už keletos mėnesių 
atėjo kitas irspektorius — 
neva iš sveikatos departa
mento — apžiūrėjęs sakė, 
kad apatiniai butai neturi 
užtenkamai šviesos ir kad 
mes turime pakeisti elektros 
vielas (vviring). Tai atliko
me. išleidę beveik 1.090 do
lerių. Dar trečias žmogus 
buvo atėjęs ir liepė pakeist: 
vienas duris antrame aukš
te iš metalinių Į stiklines. Vi
sa tai padarius, jie mus pa
liko ramybėje gan ilgą lai
ką.

Su kaimvnais mes niekuo
met returėiome jokių nesu
sipratimu, bet ir daug bend
ro su jais neturime. Pasiro- 

MOTERYS DAR NETURI atlyginimą moterims ir vy- do, kad jie visa laiką spro-

Adoma* Mickevičių*

Vertė J. Jonila

KĘSTUČIO ŽIRGAS

Žirgais totorių garbė vien mirga,
Garsus ir vokiečio kardas;
Lietuvoj augęs Kęstučio žirgas,
Naminio jo kardo ir vardas.

Širvas žirgelis, menkas, nedidis.
Kardą jam prastą tik kala,
Bet ko, Kęstutį jojant išvydęs.
Vokietis ir turkas bąla ?

Kad prieš Kęstutį atsispirt geidžia,
Nutrupa vokiečio plienas;
Kad į totorius žirgą paleidžia, 
Nebeištrūksta nė vienas,

Nes kardas jaučia jo tvirtą ranką,
Kai priešų eilėse siaučia,
Ir vyčio širdžiai jėgos nesenka,
Ją žirgas ant savęs jaučia.

Paimta iš Alfonso Tyruolio sudarytos ir Juozo Ka
počiaus ką tik išleistos knygos "Nemarioji žemė“. 
176 puslapių knygoje yra 47 autorių (pradedant 
13-tuoju amžiumi) nelietuviu kalba parašytų eilėraš
čių apie Lietuvą vertimai. Knygos kaina $5. Ji gau
nama ir Keleivio administracijoje.

: i ams, bet gyvenime yra dau
gybė nusiskundimu dėl to,

. v i , , _. = Nemanykime, kad JAV kad moterims nemokama už
mai rūmuose gerai gyventų! Ne, brol, to nebus! Die. ne-;motervs ^isose sroityss turi ta natj davbą tiek. kiek vy- 
bus! Nors tu ir kunigas, bet nežiūrėsiu, akysna tau visa lygias teise3 su vyraįs> §taį rams.
imsiu ir išporysiu. O kad prireiks, ir į vyskupą kelią rasiu.. fceiį pavyzdžiai, kurie rodo, i 
Jau aš kenčiu, bet neiškęsiu, jau gi, brol, duosiu! Išplūsiu. * kad moterys dar daug kur

LYGIŲ TEISIŲ

kaip skerdžiui, dovanok man, Dieve, mano prasikaltimus/yra diskriminuojamos. j organizaciją, kuri rūpinasi, 
Čia su sirdžia nusispiovė, vėl iškratė pypkę ir įsidėjo i Nevienoje valstijų, jų tar- kad pagaliau moterys visose

kišenėn.
—- Išpasakok jam. kaip žadi, mes tau visi ačiū pasa

kysim, nes jau gyvenimo nebėra.
— Nebėra, žmogau, ir gana,, nors gyvas žemėn lįsk. 

Ir valsčiun mokesčius nešk, ir kunigui nešk. o iš kur gi 
man imti? Iš piršto neišlaušiu.

— Lupa visi mūsų žmogų, nesigailėdami.
— Kad dar pats kunigas. Bet pikčiausia, kad tave 

auna ir 3esers, ir svainiai, ir visi vaikai. Imk nors bilietus. 
Jie prisikrovė sau pilnas skrynias visokio drabužio, o žmo
nės kruvinomis ašaromis verkia.

Negražu tai kunigo giminei, tikrai negražu; kad tai J 
būtų žydas padaręs, šunimi pavadintai, o dabar juk — 
kunigo giminė.

— Kad kunigo giminė, tai negali šuva būti!
— Aš vis dėlto nesuprantu, kaip jie žmones apgavo?
Prigavo ir mano kvailę senę. įteikė jai bilietų už du 

rubliu. Pirkęs tokį vieną bilietą, nusiųsk, sako, jį Varšu
von, ar Lodziun. velniai žino. kur, gausi ar drabužiui au
deklo, kokį nori. ar nors ir gelumbės. Nusiuntė. Atsiuntė 
jai 15 tokių korčiukių. Sako, parduok visą penkioliką, nu
siųsk pinigus, tada ir gausi. Bet kvailių dabar maža, ir

Klausimas , Kam jie būtų tada mum:
Į reikalingi? Jei tie namai bu- 

pasitaikė, pastatyti arba naudojam:
prieš įstatymus, kodėl jie 
nesikabino prie bv.usių sa 
vininkų, o dabar tik prie 
svetimšalių?

Būtume ypatingai Tams 
ai dėkingi, jei mums pa

reikštum savo nuomonę šiuc 
reikalu. Mums tai yra. kaif 
akoma, gyvybės ir mirties 

reikalas.
Skaitytojai

Ohio.

ro iš pavydo dėl mūsų "pa
jamų“. Jiems nerūpi nei mū
sų sunkus darbas, prižiūrint 
tuos didelius namus, nei vi
sokie nemalonumai su nuo- 

• mir inkais, kurie kartais ii 
Todėl JAV moterys turi'išsikrausto, ruomos nesomo-

pe ir Massachusetts valsti- srityse galėtų naudotis lygio
joje. įstatymas leidžia res-Įmis teisėmis su vyrais. Tas 
torane neduoti moteriai vie-' moterų judėjimas ypač su- 
tos. Ypač tavernose, jei ten stiprėjo paskutiniuoju laiku, 

j, nėra specialiai paskelbta, i ir apie ii kalbama, kaip apie 
kad pageidaujamos ir mo- į savotišką "moterų revoliu- 
t* vs. į cija“. Jos rengia demonstra-

Yra čia dar valstijų, ku-į cijas, tyčia eina į tik vyram 
riose galima vienai moteriai i skirtus restoranus, reikalau- 
neišnuomoti buto. Į ja įstaigose ne tik sekreto-

Kaikuriose valstijose už rių, bet departamentų ar 
tą pati nusikaltimą moteris
gali būti nubausta didesne 
bausme negu vvras.

Visose valstijose moteriai 
istatvmas draudžia kontro
liuoti savo kūną — jai ne
leidžiama daryti aborto..

kompanijų viršininkų tarny
bų, stengiasi kandidatuoti 
į kongresmanu ar senatorių
vietas ir su viltimi žiūri net •1
specialiose mokyklose jos 
mokosi... net muštis, kad ir 

Federalinis įstatymas nu-: fiziniu požiūriu susilygintų 
mato už tą patį darbą lygų su vyrais.

Atsakymas

Rajane Laberge Colas 
/ra pirmoji moteris teisėja 
vanados aukščiausiajame 
eisme. Ji yra trijų vaikų 
motina.

MINOT, MASS.

Mirė J. Tamulionienė

1970 m. kovo 11 d. mirė 
Julija Tamulionienė. 76 m. 
amžiaus, palikusi 2 sūnus ir 
2 brolius — vieną čia, o kitą 
Lietuvoje. Jiems reiškiame 
užuojautą.

Kad tinkamai atsakius į! 
Tamstos klausimą, reikėtų; 
susipažinti su Tamstų mies- 
o vadir amais "zoning by
aws“; žinoti, kada jie buvo 
išleisti; kokioj "zonoj“ yra 
Tamstų namai ir aplinkiniai 
namai (iš visų pusių); ar

Poezijos knygos
TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU, 

eilėraščiai, parašė Pranas 
Imsrys, 40 psl., kaina $1.- 
VAKARĖ BANGA, lyri-

Tamstų namai buvo teisiniai 1 Gražina Tulauskaitė, 
apibudinti k'aipo legal non-1 ]27 . kaina $2 w
jonformirg ūse , ar ne; ar:
pasikeitė Tamstų rajoflo' AUKSINIAI RAGELIAI, 
"pobūdis“ nuo to laiko, kai lyrika, Pranas Naujokaitis, 
buvo išleisti "zoning by- i 64 psl., kaina $2.00. 
aws“, kadangi dažnai pa-i EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
sitaiko. kad vienos šeimos: Steponas Strazdas, 159 
gyvenamųjų namų rajonas! psl kaina $2.50.

biznio“ rajonu ir pan I ŠE,RKŠNO SIDABRAS, M 
Tie visi faktai ir tų faktų! Ja*kus- 8b Psl’ ka,na

kombinacija turės reikšmės;
T amstų reikalo eigai. Esu METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
tikra, kad vietinis advoka-į ruoiis, 176 psl. kaina $3. 
tas bus susipažinęs su viso-r GĖLj.t KALBĖJIMAS, Jo
nus aplinkybėmis ir žinos,; nas Mek 32 , kai.
kaip jas panaudoti Tamstos?
reikalo labui. Is visų Tams-„TT. ,lT.T _ ... .
tos išdėstomų aplinkybių,; CH/T 
mano nuomone, yra svarbu1 Mackus, 64 psl., kaina $3. 
tai. kad miesto atsiųsti in-į SIELOS BALSAI, J. Smals- 
spektoriai pareikalavo viso-’ torius, 221 psl. kaina 75 c. 
kiu "pakeitimu“, kaip, pav., VYNUOGES IR KAKTŲ-

kėie. o kartais palieka butą 
tokiame stovyie. kad jis yra 
reikahneas pilno remonto, 
prieš kitiems išnuomojant.

Prieš porą mėnesių gavo
me laišką iš miesto valdy
bos, kad mūsų namai "prieš
tarauja“ įstatymams, kad 
jie buvo pastatyti kaip vie
nos šeimos namai ir kad mes 
turime juos pa versti į vienos 
šeimos namus.

Išsigandome ir susirūpi
nome. Ką mes darytume su 
tokiais vieros šeimos na
mais? Negaunant pajamų,

ekstra duru įrensrimo ir pan.. 
žinodami, kad toks reikala
vimas tegali būti taikomas 
"daugelio“ butų (multi-fa- 
mily) namams, o ne vienos 
šeimos namams. Tamstos 
advokatas žinos, kaip pa
naudoti šį faktą. Tamstom 
reikalą ginant.

Žinoma, niekas negalėtų 
duoti Tamstai šimtaprocen
tinio užtikrinimo, kad reika
las užsibaigs Tamstos nau
dai. Be to. bus ir išlaidų, ir 
darbo. Tačiau šiuo atveju 
aš tegaliu patarti turėti 
kantiybės ir pasitikėjime 
savo advokatu.

net mokesčių žmogus neį- 
prezidento kėde. Be to, stengtum sumokėti.

Žinoma, mes tuoi pasita
rėme su advokatu. Jis mums 
pasakė, kad vargiai apsiei
sime be teismo: kad jis ne 
galis mūsų užtikrinti, kaip 
ta byla baigsis; kad išlaidų 
būsią daug. o rezultatas ne
aiškus ir panašiai. Jis pas, r ______o____________________________ , - . —Taigi. Kitus jisai mato. o savų neregi. Betgi, kad

pirkti niekas neperka — ir du rubliai žuvo. O pirma, kai jisai mano dukteriai tokią gėda padarė ir mane bedieviu ’^komas geru ad-
tik pasirodė, pirko žmonės, ir labai pirko. Jie šimtus sau pavadino, tai jau aš jį apšauksiu! Apšauksiu taip, kad J? u 11 a ai lau c,a 
susikrovė, skrynias rūbais, sakau, užvertė. Man kas, dėl visas pasaulis žinotų! J J
dviejų rublių elgetauti neisiu, bet motėms darbininkės? į Man kas? Aš taip sau juodas žmogelis, į mane gėda gakyįj mūsų 4reikalu. Juk 
Kita sudėjo visos vasaros uždarbį ir dabar kruvinomis nelimpa, o jis, brol, kunigas! Pamatysim, kam bus pikčiau. mes nsbūtume pirkę tų na- 
aiaromis verkia. Tai tau, sako. ir kunigo giminė! į 1 mų> jeigu jie nebūtų septy-! grietinės,

, Moteriškė, žinoma, kvaila. 0 ypač "šilų“ moteros. I (Galas kitame numery) ' rių, 0 tik vieno buto namai.1 gvazdikų

GERVIŲ PIENAS

Ar esate gėrę tokio pieno? 
Jei ne, tai pasigaminkite jo 
taip. kaip siūlo A. Jankūnie- 
nė iš Ukmergės rajono Sie
sikų tarybinio Ūkio. Ji tą 
gervės pieną šitaip gamina:

Sutarkuojanti žalius o- 
buolius. išsunkianti, sunką 
parauginanti. Paskui į du lit
rus (kvortas) sunkos pride
dant! pusę kilogramo (1

SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
nsl.. kaina $2.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 pe!., 
kaina $2.00
AUKOS TAURĖ, Stasio 

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai irišta. kaina... M2.A0.

PLAUK. MANO LATVELI, 
Petro Senato eilėraščiai,
111 nsl.. kaina..........$2 00
SU DAINA, 392 liaudies 

dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis.
Surinko Gražina šimkonie- 
ne, 128 mažo formato psl., 
kaina $1.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina Simukonie- 
nė, kišeninio formato, 351

kaina $2.00.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla- 

sv.) cukraus ir užbaltinanti pįv _ uj go centų, už $2.50 
tokiu pat kiekiu saldžios (sulankstomas) ir už $3.60 

dar pridedant! (sieninis).

HE-. ♦ v
» «
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Vietines žinios Ekskursijos i Lietuvą
E. Valiukonienė, talkinin- 
Kaujant kitoms narėms.

Meninėje baliaus progra
moje dalyvaus Onos Ivaškie- i 
nės* vadovaujamas šokių į 
sambūris.

Mūsų padėka

Kovo 15 d. buvo seniausių 
lietuviškų įadijo programų 
N. Anglijoje 36 metų sukak
tuvinė metinė talentų popie
tė ir balius gražuolei "Miss 
Lithuania ot N.E.“ Marijai 
L. Rudokaitei pagerbti.

Pinigines premijas laimė
jo šie talentų popietės daly
viai : Andrius Krisiukėnas 
iš Miltono už smuikavimą,
Juiija, Danutė, Kazys ir Ri
chardas Grausliai iš Lon-
donderry, N.H už dainavi- bu irkitų toki
mą, Ramune Adomavičiūte -
iš So. Bostono už eilėraščio

Enciklopedijų pabaigtuvės 

ir pradėtuvės

Praeito šeštadienio Kul
tūrinis subatvakaris buvo 
skirtas Lietuvių Enciklope
dijos leidyklos didžiųjų dar-

vyksta

gegužės 25 d., liepos 20 d. spalio 7 d.

Kaina $691.00

Vietų skaičius ribotas — Nesiveluokite! 

Ekskursijų reikalu kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvray,

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268*8764

FIELDS CORHER APPLIANCE

Išpar
davimas

si menesi

skaitymą, Deborn Wollan iš 
Hudson, N.H.. už grojimą 
akordeonu, Ona Marija 
Statkutė iš Randolpho už 
už šokimą, Carol (Manei- 
kis) Purchard iš Hyde Park 
už grojimą klarnetu. Ona 
Marija Statkutė. Sandy Ma-

pat pradžiai atžymėti. 
Poetas Stasys Santvaras

įžanginiame žody išryškino 
baigtos leisti Lietuvių Enci
klopedijos svorį mūsų čia 
sukurtų kultūrinių vertybių 
tarpe, jos didelę reikšmę 
re tik užsienio lietuviams, 
bet ir okup. Lietuvoje moks
linį darbą dirbantiems inte-

•!
I ► »

■»

rianytė ir Patricija Gallag- lektualams jos redaktorių, 
heryte B Randolpho uz so- ir leidėjo Ju0.herytė iš Randolpho 
kimą ir Petras Bizinkauskas 
iš Brocktono už skambinimą 
pianinu.

šokių varžybas laimėjo: 
Mamės ir papeš polkos — 
Ada Ausiejienė su Jonu Va- 
liukoniu iš So. Bostono; 
jaunimo polkos — Marija L. 
Rudokaitė su Vytautu Ivaš
ka iš So. Bostono,, valso — 
Ona Ulevičienė su Pranu 
Račkausku iš Dorchesterio. 
tango — Birutė šakenienė 
su Stasiu Urbonu iš Dorches
terio. tvisto — Juliia ir Ka
zys Grausliai iš Hudsono, 
N. H.

Nelė Aliukonienė laimėjo 
bonką degtinės, Liudas Stu- 
kas — Liudos Bichnevičie- 
nės iškeptą ir padovanotą 
tortą, Albertas Puskepalai- 
tis — Onos Ulevičienės iš
keptą ir padovanotą tortą, 
kurij'is padovanojo Žibuok
lių sekstetui.

Nuoširdžiai dėkojam vi
siems atsilankiusiems, daly
vavusiems talentams, pirku- 
siems laimėjimo bilietus, au
kojusiems įvairius skanumy
nus ar kuo kitu padėjusiems 
balių surengti.

Steponas ir Valentina 
Minkai

zo Kapočiaus nuopelnus, šį 
milžinišką darbą pasiryžus 
pradėti ir jį sėkmingai pri- 
vedus ligi pabaigoj, šia pro
ga jis atkreipė visuomenės 
dėmesį ir į kitus LE leidyk
los pastarųjų metų leidinius, 
kaip Bronio Railos stambios 
apimties knygą "Dialogas su 
lietuviais“ ir tik ką išėjusi 
pirmąjį anglų kalba Encyc
lopedia Lituanica tomą.

LE leidėjas Juozas Kapo
čius kiek ilgesnėje kalboje 
nupasakojo ankstesnių laikų 
lietuvių pastangas savai en
ciklopedijai išleisti, kurios 
buvo daromos JAV ir nepri
klausomoje Lietuvoje, ir da
bar per 1953-1969 metų lai
kotarpį sukurtos Lietuvių 
Enciklopedijos leidimo ei
gą, — sunkumus, skirtingas 
jos prenumeratorių ir paša
liečių reakcijas, CE leidyk
los bene 16 metų finansinę 
apyskaitą, kuri po pusantro 
miliono dolerių apyvartos 
dabar rodanti 50,000 dole
rių nuostolio...

Prof. Simas Sužiedėlis, 
Encyclopedia Lituanica re
daktorius. nušvietė šios ang
lų kalba pradėtos leisti en 
ciklopedijos tikslą, jos pobū
dį ir kaikurias sunkias prob
lemas. su kuriomis redakto
riui tenka susidurti. Jis ra
gino klausytojus it per juos 
visus kitus lietuvius ir šį vei
kalą gausiai prenumeruoti 
ir tuo jo leidimą palaikyti.

Pabaigai studentės Laima 
Antanavičiūtė ir Birutė 
Vaicjurgyte meniškai pa
skaitė satyrinį Vinco Kudir
kos straipsnį apie lietuviškų 
šeimų kūrimą, kuris beveik 
lygiai aktualus ir šiandien, 
kaip ir anais "Varpo“ lai- 

valgius parūpinti apsiėmė kais.. Stud. Povilas Mano-

Lietuvišku valgių stalas 
tarptautiniame baliuje

Tarptautinis Institutas ba
landžio 4 d. Statlerio vieš
buty rengia didžiulį balių, 
kuriame dalyvauja Bostone 
gyvenančių įvairių tautų at
stovai. Jame kiekviena tau
ta turės ir savo atskirą val
gių stalą. Tarp tų 20 tautų 
bus ir Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos Bostono sky
riaus valgių stalas, kuriam

tvtv ere mvwTvvvuvvq
Dažau ir Taisau

Namus Iš lauko ir 
Lipdau popierius ir

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hffl Ava 
Dorchester, Mana
TuL CO 5-5854WV > I H I M

Flood Sąvare 
Berdioare Co.

N. J. ALBINA 
MtOADWAV

SOUTH BOSTON, HAM. 
TELEFONAS AN t41«

Pmjanrfn Menes Dėtai

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis pragomisl

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir FM 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur Avė., Brockton, Mass. 02402. Tel 586-7209

MM******************************************************************

maitis jų programą užsklen- Fonde per 8 metus jau sū
dė Rimo Vėžio satyriniu ei- kaupta $610,000. Tą sumą 
•ėraščiu "Tijuana“. j sudėjo 2,600 asmenų, taigi,

Visa baigėsi, kaip panra^ vi<!'JtL"iJkai, kiekvienas po 
tai, inž. Ed. Cibo linksiiiu e- aPJ?/240' Jel ; a> ats,rastų 
pologu ir dar Juozų prisiūti- 2’°™ a"™en4’ kunc auk“tų 
nimu. kuriems ir dar vieš- P° «200, tai siekiamas milio- 
triaiiš Lietuvos Aldonai nas)au but« praapktas; 
Grincevičienei buvo priseg- Iš fondo nuošimčių lietu
ką po gėlių puokštelę. viškiems reikalams jau iš-

Per šio L. Enciklopedijos j’a,i’?tJ? «00.00«: Lietuvių 
užbaigimo paminėjimų daug fondui aukotas sumas gali- 
xas prisiminė ir to darbo pir- raa nuJ?s^ti nu0 PaJan"i 
mojo tomo išleidimo iškil-; mokesc,«-
mes prieš 16 metų, kurios i Bostone vajaus komitetas 
buvo So. Bostono aukšt. mo- per 6 su puse metų surinko 
kyklos salėje su plačia lite- $23.500 ir pirmasis įvykdė 
ratūrine progiama ir daugy- su kaupu jam nustatytą su-

Westinghouse
• vie 1 • •išdirbinių

Mūsų krautuvėje galite pirkti 

šaldytuvų.

skalbiamųjų - džiovinamųjų 
mašinų,

televizijos ir radijo aparatų, 
fonografų,

visokių kitokių moterims 
namų ruošos reikmenų

Lietuviams pirkėjams 

speciali nuolaida!

Daug vietos yra automobiliam 
pasistatyti.

FIELDS CORNER APPLIANCE, INC 
1510 Dorchester Avė., Fields Corner

Skambinkite CO 5-1510

PIRMIAUSIA PASIKALBĖKITE SU HANK IR SID

be svečių. Šiandien darbas 
jau atliktas milžiniškas, o 
jo paminėti ir pagerbti tesu
sirinko tik palyginamai ma
žas tautiečių būrelis... Ko
dėl? Tai paliekame kiekvie
nam pačiam pamąstyti.

mą. Minėtą sumą sudėjo 126
asmenys. Tarp jų yra 34 mi- į y ori susipažint 
rusieji, jamzmti fonde, ir jų ‘
vardu sudėta $6.670 suma.

Lietuvių Fondui sudėta 

$23,000

Lietuvių Fondo (milioni
nio) Bostono vajaus komite
tas, kuriam labai sumaniai 
vadovauja inž. Antanas šku-j 
dzinskas su nariais Br. Pa-J 843.9748. 
liuliu ir P. Kalvaitiene bei į 
vajininkais Dz. Giedraičiu,
St. Grieže-Jurgelevičium. Č.
Kiliuliu. M. šimavičium, Br.
Uteniu, A. Vilėniškiu ir F.
Zalesku, šiomis dienomis iš
siuntinėjo paraginimus au
koti fondui tiems, kurie dar 
nėra aukoję, ir kartu infor
muoja apie dabartinę fondo 
padėtį.

Parduodą
♦

PARDUODU GERĄ BIZNI
Dėl pašlijosios sveikatos par

duoda namas su smukle apačio
je ir viršų ie 10 gerai įrengtų 
kambarių. Kreiptis:

K. Rupšio, 237 E. Main St„ 
Amsterdam. N.Y. 12010. 

Buto tel. 843-0798. saliūno tel.

I Ieškau gyvenimo draugo nuo 
I 56 iki 60 metų amžiaus, gali 
I būti ir senesnis, toks pat vie-' 

nišas, kaipti* aš. Turiu savo biz
nį. Vyras, kurio ieškau, turėtų 
būti prasilavinęs, kad sugebėtų 
mano biznyje tarpininkauti. At
sakysiu į rimtus laiškus. Rašy
ti Keleivio adresu: Keleivis, 
(Atiduoti L.M.), 636 Broadway, 
So. Boston. Mass. 02127.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU

AMERIKOJE

Ieško
Justinas Pocius iš 6490 Glad- 

stone St., Vancouver 16, B. C„ 
Canada, paieško dr. Balio Pet
ka usko.

Jis pats arba kas apie jį ką 
žinotų prašomi pranešti aukš
čiau nurodyta adresu.

Malvina Ksralevičienė ieško 
savo pusseserių Krusi talaičių 
(Mrs. Kruminas). Jų tėvai yra 
atvažiavę prieš I pasaulinį karą 
ir gyveno Bostone. Masa

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių

Kreipta

BRONIS KONTRIM 
508 Brandvruy 

Sa Boston, Muša 02127 
TsL AM 0-1761

•ooootooooooooooooeoooooooooooooooo

A. J. NAMAKSV
Runl Estuke S hmoranci 

321 County Club Rd*
Neirtos Centrą 

TsL
T——..T.TT Jjjjjj|jjjfffffffrfrr----------rr>n*

Apie jas ką nors 
maloniai prašome pranešti Mal
vinai Karalevišienei. 2. R.R. 
Bedford, Qoe„ Canada.
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NENUSIMINKITE! 
Galima pagelbėti

Rimta arti 50 meto moteris, 
gyvenanti Kanadoje. Ontario 
provincijoje, ieško rimto ir ra
maus žmogaus vedybų tikslu.

Suinteresuoti, nurodę . savo 
amžių, rašykite laiškus per Ke
leivio administraciją, pažymė
dami ant voko “Kanadietei“.

VEDYBOS

Rami ir rimta našlė vedybų 
tikslu ieško ramaus būdo gyve- į 
nimo draugo 60-65 m. amžiaus.

Rimtus pasiūlymus siusti Ke- < 
leivio adresu, pažymint ant vo-1 
ko "OA.“.______________ ____

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijr 

Programa Naujoj Anglijo 
ii stoties WLYN. 1360 U 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 

Perduodama: Vėliausiu

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra 
lietuvis Čia gali gauti įvairių klasių retkaUngiai 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją
donment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

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

SLA—AKCTDENTAL1 APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Retoriškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidento- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
♦ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie

< t£>
Gausite spausdintas informacijas, jeigu

"“"T“ p.nj.uc,. am. Perduodama: vėliausiu
Paulinių žinių santrauks 

vargi. r komentarai, muzika, dai
jos ir Magdutės pasaka 

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dovs

Lithaaafan AIHanee ef America
307 West 30th Street, New York, NT. 10001

REE-LEEF RUB mestis dau- 
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
šėkams, arba grąžiname pini 

Siųskite $&, gausite 
su nutodųurati.

ROYAL PRODUCTS 
„ North Sto, P.O. Bus 9112

Nemark, NJ. 07105

Tebūna laukiamasis Jūsų
|4flf)mMR0vę, 602 E. Broad 1 „KELEIVIS“! Užprenumeruokite jj
j way, So. Bostone. Telefo-j J
nas AN 8-0489. Ten gauna į SAVO bičiuliam !

j map ir Keleivis. ..... .............. - ------------ liejam
j
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Poslapis aftuntat KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 12, 1970 m. kovo 25 d.

Vietines žinios
Velykinė pramoga —

"Prašvitus margutis“

Tai dar negirdėto pa va-’ 
dinimo dalykas! Gal jis toks 
ir bus, nes tai Velykų sek-į 
madienio — kovo 29 d. — 
skautų akademikų ir santa-! 
riečių renginys Lietuvių Pi-' 
liečiu dr-jos salėje, kuriame 
bus šokiai, Romo Šležo fil- 
mų vaizdų lydimi, muzika 
nuo Šabaniausko lyriško 
suokimo ligi elektroninio 
padūkimo.

Pradžia 7:30 vai. vak. ’ 
Įėjimas asmeniui $3.00.

Rengėjai kviečia visus at
silankyti ir tikrai maloniai 
praleisti laiką.

Parėmė Keleivį

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos valdyba po 
$50 paskyrė Keleiviui ir 
Darbininkui.

Dėkojant už paramą, ten
ka pabrėžti, kad nė vienas 
kitas laikraštis neskiria tiek 
vietos So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jai, kaip Kelei
vis, aprašinėdamas kiekvie
ną jos susirinkimą ir skelb
damas jos prašomus prane
šimus. Malonu, kad draugi
jos valdyba stengiasi nors 
dalinai už tą paslaugą atsi
lyginti.

Per valandą baigtas 

susirinkimas

Kovo 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos su
su inkime per valandą su-; 
spėta pagerbti mirusį narį į 
Joną Cerį, priimti 3 naujus; 
narius, išklausyti ir patvir
tinti vasario mėn. apyskaitą 
(pajamų $10.822. bet išleis
ta gerokai daugiau, todėl 
mėnuo baigtas su $1.235 
nuostolių: jei ne valdybai 
išmokėtas 1969 m. atlygini
mas per $2,000, tai būtų li-

• kę pelno), kurią pranešė 
į fin. sekr. A. Druzdis, ir pa-
• galiau be jokių ginčų pa- 
i tvirtinta 1969 metų apyskai- 
i ta, kuri ką tik buvo nariams
išdalinta. S. Rackevičius 
siūlė ją atidėti kitam susi
rinkimui. bet siūlymas buvo 
atmestas.

Prieš tvirtinant mėnesinę 
Į apyskaitą, J. A veika norėjo 
f žinoti, ‘kieto’ kuriam tarnau

tojui mokama algos, bet at
sakymo negavo.

Be viso to, revizijos ko
misijos narys A. Keturakis 
peiskaitė gana ilgą re.izijos 
komisijos piotokolą. Komi
sija pabarė valdybai mažų 
pastabų, bet, aplamai imant, 
rado viską gerai tvarkoma.

Komisija pažymėjo, kad 
keltuvui įrengti ir kitiems 
namų pagerinimams išleista 
$89.337. Ji atkreipė dėmesį, 
kad viltis. Įrengus keltuvą, 
gauti daugiau už salių nuo
mos nepasitvirtino, nes 1966 
m. jos gauta $5,692, 1968 
m. — $5,075, o 1969 m. — 
$5,698. nors nuoma buvo ge
rokai pakelta. Jei keltuvui 
išleisti pinigai būtų banke, 
jie duotų kelis tūkstančius 
dolerių procentų.

Taip išeina žiūrint biznie
riškai, bet, keltuvą įrengus, 
nebereikia savomis jėgomis 
lipti į antra ir trečią aukštą.

O daugeliui narių tai svarbu Trigubo kvarteto koncertas Moterų klubo susirinkimas
ir didelis patogumas.

Reikalų vedėjas S. Griga- 
navičius pranešė, kad Šv. 
Petriko diena buvo be nesu
sipratimų ir davė gero pel
no. Pirmininkas S. Drevins- 
kas dėkojo O. Šiugždienei1 
už tą dieną sunkiai dirbusių 
tarnautojų pavaišinimą.

Naujas talkininkas

Stasys Grašauskas iš New 
Britain. Conn.. užprenume
ravo Keleivį Jonui Radzevi
čiui, gyv. ten pat Ačiū S. 
Grušauskui.

$100 pietūs

5 d.Jie bus balandžio 
Brocktone Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų vienuolyne. 
Pelnas skiriamas senelių 
priegįaudai iakpęytf. >

šeštadienį, kovo 28 d. 11 
vai. ryto Community Music 
Center (32 Rutland St.) busi 
Izidoriaus Vasyliūno ir jo 
nyąkinių trigubo kvarteto 
koncertas, kuriame bus at- 
litotas Gi^žinos Bacevičiūtės 
kvartetas 4 smuikams. Kam 
įdomu, gali to koncerto vel
tui pasiklausyti.

Kaip auga biurokratai

Buvęs Bostono majoras 
Collins tik savo įstaigoje tu
rėjo 95 tarnautojus, kuriem 
per metus išmokėdavo algų 
$760,000, o dabar toje įstai
goje yra 297 tarnautojai, ir 
jiems jau išmokama per me
tus apie $3 mil.

Kovo 8 d. Tautinės S-gos 
salėje buvo Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos Bostono 
skyriaus gana gausus susi
rinkimas, kuriam vadovavo 
pirm. Sofija Galdikienė. Su
sirinkimas buvo gyvas, da
lyvės reiškė pasiryžimą sky
riaus veiklą ne tik tęsti, bet 
kiek galima ir plėsti.

Į valdybą išrinktos klubo 
narės: Ausiejienė. Kulbokie
nė. Milerienė. Ulevičienė, 
Valiukonienė, Daukantienė- 
Moriarty ir Ulpaitė.

Elena Vasyliūnienė skai
tė įdomią paskaitą apie mo
dernųjį meną.

Susirinkimas buvo baig
tas tradicine kavute, kurios 
metu dar buvo progos pasi
kalbėti apie skyriaus atei
ties darbų planus.

Dalyvė

GAVOME MAŽĄ KIEKĮ 
SIENINIŲ KASDIEN AT
PLĖŠIAMŲ LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 
TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868 

yra yiaaantela oficiali jstai-

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

i p e o i n i s i 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
Sent h Boston. Masa

_»w<
I Lietuvą ir kita

sritis- Čia kal- 
betuvižJcai, pataroau- 
greitai ir sąžiningai.

greitai ir

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E T 81 S T t
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimaatai

Ci» galima gauti Įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Vedėja B. Sviklienė

Prietaisai
RflpMtinirai taisome laikroditaa. 

žiedus, papuotolue

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

mooeoooeoeooeeeeeee

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARC HIBALD, PREZIDENTAS

460 West Broadvray. South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 
taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. Shailna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

viri $173,000,000

išsinuomokite
naują, saugų, svarų, modemišką ir geriausią 

T E X A S O alyvos

Texaso sprausminės liepsnos sustiprintoją

$7 oo
< t p e

už visus indelius 
moka

Nuo įdėjimo dienos — Be įspėjimo iš anksto — Kas mėnuo yra priskaitomi 
nuošimčiai — Pilnas draudimas

I Paragink savo pažįstamu* J 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metam* $6.00.

I

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mas*. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterie siaa- 
čiam įvairius siuntinio* į Lieta, 
vą ir kitos Rusijos vaidmens 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap- 
avo, maisto ir praasoaės gaid
rią. Turime vietoje įvairią via 
tinės gamybos ir importuotą 
prekių iš kitų kraštų visai is- 
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, e 
tai vietoje galės pasirinkti 
sakytas Rakęs.

Taipogi tarpininkaujame 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svetine 
ar nuofauiniam apsigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiaingaL Atsilaiką įriti- 
rinrite. Vedėja* A. Sckyrimki

Išnuomoja
IŠNUOMOJAMAS BUTAS 

CAPE CODE
Lietuvių apgyventoj vietovėj 

Cape Code (buv. Nenortų viloj) 
išnuomojamas butas dviem pas
kutinėms rugpiūčio mėnesio sa
vaitėm.

Skambinti* 826-4691, P e m bro
ke, Mass. Mrs. Vida Gavin.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

18 BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitas

Pristatymas greita* ir 
garantuotai

Prekė* perduodamo* nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos

Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto ild 5 vai- vak.

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto ild 2 vaL p.p.

331 W. Broadvray 
So. Boeton, Mana. 02127 

ToL 2884068

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų n 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

M reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistiaų.
Sav. Emanuei L. Kosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 raL ryto Iki 8 vaL v, kMkvrus šventadienius ir

rN u o m r menesi

SUTAUPYSITE 

IKI 4 2 %
KURO

Fuel Chiefk 011

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios moksjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 -4662i

FORTŪNA FUEL Co.
487 Wa*hington Street 
Dorchester, Mas*. 02124 
24 valandų patarnavii

GE 6 1204

Naudingiausia skelbtis Keleivyje!

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Balandžio 5 d. 3 vai. Tau
tinės S-gos namų salėse lie-l 
tuviška Velykų Bobutė, ren
gia Bostono ateitininkai.

• . r-a—-   - ----»—■ eipYk, . -
Balandžio; >&• So. Bos

tono lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Lietuvių radijo Lais
vės Varpo koncertas, kurio 
programą atliks Montrealio 
vyrų oktetas.

• * *

Balandžio 19 d. 4 vai. 
Sandaros salėje sandariečių 
našlių karalienės ir kara
liaus pagerbimas.

* * *

Balandžio 24 d. Jordan 
Hali salėje Baltų Draugijos 
koncertas, kurio programą 
atlieka pianistė J. Rajaus- 
kaitė-šiusienė. -n p

■,’i ' • • •

Spalio 11 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos 70 
metų sukakties ir senų narių 
pagerbimo banketas.

• • •

Lapkričio 15 d. So. Bosto
no LJetuvių Piliečių dr-jos 
Šunim būram.

Trans-Adantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar j a o s atsikvies
ti į s v-e-i i a * — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visą 
1 šliFaVą" b ilTet ai~trirtfckets) išraše m i 
belauAiaat — be jekie papildome 
mekesėib.

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

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbe vaisiuos i Kasdien
8—12 n

390 W.
Beata*

Telefonas:
Visų skyrių vedėja Aldus Adomonis

02127
\

i


