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Soc. draudimo pensijas 
padidino 10 procentų
Mažiausia pensija bus $70.40, didžiausia — $213.10. 

Padidinti ir atskaitymai i pensijų fondą. Padidintos pen
sijos bus mokamos nuo š. m. sausio 1 d.

Šiomis dienomis prezi
dentas pasirašė naują pen
sijų Įstatymą, kuriuo pensi
jų vidurkis padidinamas 10’ 
nuošimčių. Toki Įstatymą • 
prezidentui pateikę komisi
ja, suderinusi atstovų rūmų į 
ir senato nutarimus.

Mirė dailininkas 

P. Osmolskis

Kovo 17 d. Xew Yorke po 
ilgos ir sunkios ligos mirė 
vos 52 m. sulaukęs dailinin
kas Povilas Osmolskis, pali-

Iki šiol mažiausia vieno! kęs liūdinčią žmoną Oną ir 
' 3 sūnus.žmogaus menesine pensija 

buvo $64, o dabar ji pakelia
ma iki $70,40, o vedusiai 
porai $105.60. Didžiausia 
vieno asmens pensija, jeigu 
jis pradės ją imti šiemet, ga
li būti 213.10. bet jeigu jis 
dirbtų ilgesni savo amžiaus! 
laiką pagal naują pensijų Į-Į 
statymą, tai galėtų gauti j 
295.80. Bet tokią aukščiau-- 
šią sumą ateity gautų tiktai! 
tie, kurie per metus uždirbtų; 
$9,000 ir nuo tokio uždarbio į 
mokėtų Sočiai Security mo-! 
kesčius. I

Padidintų pensijų istaty-j 
mas veiks nuo šių metu sau- į 
šio pirmos dienos. Birželio! 
mėnesi pensininkai jau gaus ( 
padidintos pensijos čekius, 
o po to atskirais čekiais bus 
išmokėtas visas susikaupęs 
priedas už praeitą laiką nuo 
sausio 1 d. iI

Iš pensijos nieKo neatskai-' 
čiuos tiktai, kaip ligi šiol. Į 
uždirbantiems ne daugiau’ 
$1,680 per metus.

i
Žinoma, daugiau pensijos' 

gaunant, dirbantiems reikės 
daugiau Į pensijų fondą mo
kėti, nes pensijos mokamos 
iš sudedamu sumu. Pakėlust «-
pensijas, visos šios progra
mos išlaidos padidės 3.6 bil. 
doleriu.

Velionis čia buvo Įsitrau
kęs i komercinio meno sritį, 
gamino tekstilės pramonei 
piešinius, jiems dažnai pa
naudodamas lietuviškus mo
tyvus. Seniau jis yra iliustra
vęs daug vaikų ir kt. knygų. 
Dėl nepaprastai malonaus 
būdo P. Osmolskis turėjo la
bai daug bičiulių ir visų bu
vo didžiai mėgiamas.

A. Jenkinsas buvo

Apoilo 13 astronautui James I.oneiiiui geriau -ekesi su
gedusiu erdvėlaiviu skristi i mėnuli, negu slidinėti Kitz- 
buehel (Austrijoje) kurorte, kur jis su žmona buvo pa
kviestas svečiuotis, minint to kurorto 700 metų sukakti.

Įvykis tarsi 

komedijoje
Toulouzoj (Prancūzijoje) 

plėšikai užpuolė banką, pa
grobė 300,000 liankų. pri
vertė policiją piidčti jiem;

Kruvinas kelias atįu. 
iš Laoso

Fietu vietnamiečiai traukiasi iš Laoso, neatlaikydami
uai l_0,00l fiankų, ii duou komunistų spaudimo. Amerikiečių aviacija bo' varduoja

du automobnius jiems is šiaurės Vietnamo karinius taikinius.
' miesto išvažiuoti. Taip jie ir 
buvo iš miesto policijos iš
lydėti. lyg kokie garbingi 
svečiai, žmonių miniai ste-

Laosą. kurio tikslas buvęs 
perkirsti komunistų tiekimui 

bint. Policija buvo priversta Į naU(Įojam^ vadinamąjį Ho 
taip elgtis dėl to, kad plėši- ęhi Minh kelią, prasidėjo 
kai laikė pasigrobę vieną
moteli.

Pietų vietnamiečių žygis ii Chi Minh kelią, komunistų

kone optimistiškoj nuotai-

spaudimas nepaprastai pa
didėjo. ir jų smūgių nepajė
gė suminkštinti nei amerių- 
kiečių karo aviacija. Pietų 
vietnamiečiai, patyrė dide-

susirgęs

Vaistais verčia
i • . , >
pakeisti pažiūras

Bražinskų likimas 

dar nėra aiškus

.)/ eksiKa iši rėmė

) rusu diplomatus
.Meksikos vyriausybė pa

svieti!

Senatas buvo numatęs 
mažiausią pensiją padidinti 
iki Š100 ir pensininkui leis
tiną uždirbti sumą 2,400, 
nemažinant pensijos, bet tas 
projektas buvo atmestas.

Čilės prezidentas Salvadore Al- 
lende išvengė nelaimės, bombai 
sprogus socialistų partijos mi-

koj ir net JAV viduje nesu- !r nuostolių, pradėjo trauk- 
kelė didelės taikos šalininkų tis, atiduodami komunistam 
reakcijos. Pradinis pasiseki-! postą po posto. Vietomis 

tas traukimasis virto beveik 
bėgimu, palikus ka»;o reik
menis. Tūskstančius pietų 
vietnamiečių kariu teko gel
bėti helikopteriais, o tokie 
veiksmai, sustiprėjus komu
nistu priešlėktuvinei gvnv-

mas kai kuriem žurnalistam 
ar net vyriausybės pareigū
nams buvo pažadinęs drąsą 
spėlioti, kad štai Šiaurės 
Yietnamui jau suduodamasI prašė išsinešdinti 5

į dipiomatus, kurie palaikė są- jemjanias smūgis, ir karas 
į mokslininkus. siekusius nu- oaijs baigtis net laimėjimu

Kova dėl žmogaus teisių Iš Turkijos grižo \ liko

versti dabartinę 
valdžia.

.Meksikos1

O • f • • V | • f V •Sovietai išlaužia 
daugiau žydų

1969 m. iš Sovietijos bu
vo išleista apie 2,000 žydų, .
o pernai tik 1,000. Dabar jų! haUJŪS 1 Ul'KlįOS 
išvažiuoja jau po 15 kas-! 
dien. Jei ir toliau tiek bus iš- premjeras 
leidžiama, tai šiemet išva- į

| arba a kijusiomis taikos de- bai. padarė ir amerikiečių 
ivbomis. Bet, deja, diena po helikopteriams nemažai ža- 

' dienos karo Įvykiai pradėjo los.
keistis Pietų Vietnamo ne
naudai " Tuo tarpu Laose dar esa-

Jau beveik perkirtus Ho m' a’^e 9,000 Pietų \ ietna
mo Karių, kurie dar bando 

. planingai pasitraukti, kai 
priešas stengiasi atkirsti pa- 

isitrauKimo kėl’us. Amerikie- 
i čių daliniai yra sukoncent
ruoti prie Laoso ir Šiaurės 
Vietnamo sienos, kad būtuKeleivio bendradarbis An-j Sovietų S-goje pagarsėjęs pirmininkas .Ji. J. K. A Miū~} žiuos žymiai daugiau, negu' P> t^ziclentas Sunav 

tanas Jenkinsas, gyvenantis 
Hawajuose, kovo 18 d. gri
žo namo iš ligoninės po ope
racijos. Linkime jam grei
čiau visiškai pasveikti.

•žymus mokslininkas Sacha- nas. Jis turėjo progos kalbė- jj^j 
. rovas pasiuntė telegramą vi- tis su atsakingais Turkijos 
daus reikalų ministrui, pro- pareigūnais, o taip pat ir su

n<*ują Įjma suteikti besitraukian-

i testuodamas dėl to. kad ka-

S. Kudirkos žmona 

išvežta
Visai patikimomis Eltos 

žiniomis/ Simo Kudirkos 
žmona, gyvenusi Klaipėdo
je, yra išvežta nežinia kur.

Bražinskais, šie esą geros 
nuotaikos ir turi vilčių išeiti 
i laisve.

j liniams Borisovui ir Feinber- 
> gui duodami tokie vaistai 
į kurie "perplautų jų smege-' Dr. J. K. Valiūno nuomo- 
! nis“ taip, kad jie kalbėtų. ne, Bražinskų byla dar nėra 
kaip jiems bus Įsakyta. galutinai išspręsta, ir todėl 

Tie kaliniai laikomi Le- lietuvių telegramos Turki- 
ningrado kalėjimo vadina- jos prezidentui, prašant ne- 
mojoj psichiatrinėje ligoni- išduoti Bražinsku sovietams,

Kunigai prašo 

panaikinti celibatu

vyriausybę sudaryti pavedė.,. . x x . ..
| senam politikui soeialdemo- t,em? l,letR ' ie nam.eciams 
; knatui prof. Nihat Erimni. Priedangą ir sulaikyti pas-pn

Jis mėgins sudaryti koali- 
i cinę vyriausybę.

kui beslenkančius komunis
tu dalinius.

neje. gali būti labai naudingos.

Baltimorėj Įvykusioje Ku
nigų Tarybų Federacijos 
konferencijoje buvo nutarta liįa nutarė pasiųsti delega 

ciją Į Sovietų S-gos komu 
nistų partijos kongresą, ku

i
a

Turkijoje suimti teroris- 
i tai, kurie buvo pagrobę ke- 
, turis JAV karius ir reikala- 
Į vo $400,000, bet, pinigų ne- 
; gavę, po kurio laiko juos 
paleido.

I
Bostone Tufts universite- 

! to teisių mokyklos dekano j- 
' staigoje sprogo bomba. Nuo

stolių skaičiuojama apie
i $75,009.

Indijos ministre pirmininkė In- 
dira Gandhi. kurios kongreso

Feinbergas buvo suimtas ---------
1968 m. demonstruojant dėl 
sovietų Įsiveržimo Į Čeko
slovakiją ir kaltinamas už 
"netikrų žinių**, "žeminan
čių ir Įžeidžiančių** Sovietų 
Sąjungą skleidimą. Tardy
mo metu jam buvo išmušti 
visi dantvs.

Borisovą ir f'einbergą ka
lėjime stengiamasi paveikti 
ne tik vaistais, bet ir Įvairio
mis kitomis priemonėmis: 
jiems neleidžiama nei skai
tyti. nei rašyti, grasinama 
pavaitoti elektros smūgius, 
jie patalpinti kartu su psi
chiniai nesveikais, linkusiais 
Į kriminalinius nusikaltimus.

I Aplamai, ten ir sveiką nori
ma paversti bepročiu.

reikalauti, kad kunigams bū
tų leista tuoktis, jei kurie to 
norės. Ši federacija atsto- 

! vauia apie 60'; visu JAV
i . x *■katalikų kunigų.

------------Paskutiniuoju laiku ame-
i . • . rikiečių lėktuvai pradėjoJaponijos komunistų par- , .. - , ,1 ,plačiu mastu bombarduoti 

ir šiaurės Vietname karinius 
taikinius, vpač priešlėktuvi-

•j- i j- nius įrengimus bei raketųris prasidės kovo 30 diena •stovus. Tuo norima bent lai-

1 •linge sostinės stadione. Ji pra- partija laimėjo rinkimus. Ji tu- 
mušė lubas virš kalbėtojo tri- rėš dauguma parlamente. Rin- 
būnos. ,x.‘t Allende tuo metu jau kimai buvo labai karsti žuvo 
ėjo iš stadiono. t net 91 žmones.

i Pennsylvanijos geležinke- 
1 lių bendrovė skundžiasi, kad 
į pernai pavogė net 277 jos 
prekinius vagonus. Paaiškė
jo. kad LaSalle mieste, 111.,

! tuos vagonus perdažo ir už
deda kitos bendrovės ženk
lus ♦ * »

Italijoje kelia nerimo au
gantis naujo fašizmo sąjū
dis. Bolognoj prieš ji pro
testavo net apie i 00.000 de
monstrantu. i

JAV panaikino draudimą 
važiuoti Į Raudonąją Kiniją.

kovo 30 dieną
Maskvoje. Ju santykiai bu- ....... me? _ * kinai susilpninti komunistųvo pašliję nuo 1963 metu. .. * . ..
Su Kinijos komunistų parti- spau.limą ir jų pa—ų per- 
ja japonai ryšių nepalaiko, lietimą . -aosų.

Japonijos komumtų P«‘ija JAV pjetu Vietnamo
tur. apie 300.00C narių ir ka,.o M praneša ka(i

suren a per 3 - Laoso traukiamasi atlikus 
9 , uždavinį ir kad iš ten griž-

. tama planingai. Bet daug 
nys demokratai gavo dau- Washmgtone suimta apie davin|u ludo ka(| tas keIias 

i giau nei 50% balsų, todėl ir SCO žydų bet paleisti kiek- a , |aba; i,. Jvinas ir 
toliau pasiliks valdžioje. So- vienas už $10 užstato. Suim- ni]^vmėtas diderMs karo 
cialdemokratai gavo 40.5%. tųjų tarpe buvo ir žydų Ly- Jįfjžiag0S nuostol;ais.

„ * „ gos vadas rabinas Kahane.
Jie kaltinami, kad trukdę — -—-----------------

Italijos teismas nutarė susisiekimą, nes sėdėjo gat- 
leisti aiškinti gimdymo kont- , vėje netoli sovietų ambasa- 
rclės priemonių vartojimą. <jos

Griūtis Andų kalnuos pa
laidojo apie 300 žmonių.

Rbineland - Palatine vals- 
tijoje (Vokietijoj) parla- r'n,kl"’“ose 

mento rinkimuose krikščio- mi *

Clevelande su-ipešė dvieju gau-j Vengrų kardinolas Min- 
ju— Breed ir IlelTs Angels — szentv jau 15 metų gyvena j 
mi.lociklinink i. ir buvo užmušti pasislėpęs JAV ambasadoj. 
5 a>menvs, T< i>man už žmogžu- Vatikanas ji verčia nusileis-, 
dy.-tę patraukti 57 tu gauju na-į ti komunistų valdžiai, bet, 
liai. Ju tarpi ir Kezusko (vir- kardinolas nesutinka ir rei-1 
><i|e) su Hermanu (apačioje).■ kalauja, kad valdžia atšauk-I 
tipingi t u gaujų atstovai. tų kaltinimus.

Mirė Thomas Dewey, du 
kartus kandidatavęs i prezi
dentus. paskutinį karta pra
laimėjęs Trumanui. Velionis, 

i ilga laika buvo didelės ita- 
i kos turintis respublikonų • 
partijos narys.. Jis yra buvęs
ir Nevv Yorko gubernatoriu- 

I • į mi.

I

— Į

1 Buvęs gen. CoIe senato komite
te pareiškė, kad kaltinimai, jog 
jis ėmęs kyšius iš prekiavusių 
su karių klubai, yra grynas me- 

Turkijos kariuomenės vyriausio- la>. ’.et liudininkai teikia visai 
jo štabo viršininkas gen. Mem- priešingus jo tvirtinimams pa 
duh Tagmac. kurio pastangom rodymus. Jis dabar pažemintas 
buvo nuversta Suievman Dėmi- i pulkininkus ir atleistas iš ka
rei vyriausybė. ; riuomenės.

i - J



Pu«lapis anfrag

Vienas už visus, visi už 
kiekvieną laisvės trokštantį

Atrodo, toks turėtų būti visų tautų laisvės kovotojų 
šūkis. Juk visi siekiame to paties idealo, tad kodėl nesi
veržti į jį sujungtomis jėgomis, suderintomis priemonėmis, 
suglaustomis gretomis vienoje barikadų pusėje prieš visų 
bendrą priešą?

Deja, toji šiandien taip būtina įvairių tautų už savo 
kraštų laisvę kovojančios išeivijos vienybė iki šiol dau
giau tebuvo tik žodinė, negu konkrečiais veiksmais atžy
mėta. Tokia ji buvo net ir pabaltiečių šeimos politinėje 
veikloje, apsiribojanti vie '•endrų tikslų žodiniu pripa
žinimu, kaimynų darbams zoniniu pritarimu ar apie tuo.- 
darbus pasiteiravimu ir mandagiu vieni kitų pasreikinimt 
tautinių švenčių proga. Tarytum, jūs kovokite tik už save. 
o mes irgi tik už save !

O juk bet kuriuo reikalu trijų ar penkių tautinių gru
pių pasirašyta bendra peticija ar rezoliucija tikrai yra 
svaresnė, negu vienos išreikšta nuomonė ar prašymas.

Kai vienos tautinės grupės demonstracijoje tedaly
vauja 500 žmonių, tai to paties tikslo sujungtų kelių tau
tų atstovų galėtų susiburti 10,000 ir daugiau.

s
Kai mažą vienos tautos būreli vargiai dar pastebės ii 

išgirs čionykštė didžioji spauda, televizija bei radijas, tai 
pro tūkstantinę Įvairių tautybių minią tikrai tos žinių 
agentūros nepraeis užsimerkusios.

Be to. kiekviena čionykštė tautinė grupė turi iškilių 
savo narių mokslo, meno ir politikos srityse, kurių žodis 
daug plačiau girdimas, negu eilinio piliečio. Kodėl jie. 
kuria proga kalbėdami apie savo tautos išlaisvinimo rei
kalą, negalėtų priminti pasauliui ir kitų laisvės trokštan
čių ir dėl jos kovojančių?

O jeigu tokia bendra akcija vyktų plačiu mastu, pla
ningai ir visame krašte, jos poveikis visuomenės nuomo
nei ir vyriausybei bei tarptautinių organizacijų vadams 
būtų neabejotinai dešimt kartų didesnis, negu pavienio 
šauksmas, ginant savo vieno reikalą.

Šiuo atžvilgiu Bostonas jau yra davęs tikrai įsidėmė
tiną pavyzdį. Garbingasis latvis Robertas Briezė iškėlė 
viešumon lietuvio Simo Kudirkos tragediją. Lietuvių Si
mo Kudirkos komitetas užmezgė iki tol nebuvusį ryšį su 
visa eile kitų tautų atstovų, surengė jau ne vieną bendrą 
lietuvių, latvių, estų žydų, ukrainiečių ir kt. demonstraci
ją, tuo pakartotinai atkreipė spaudos dėmesį į Sovietijoje 
persekiojamų tautų padėtį, nes lietuvis čia reikalavo lais
vės ne tik savo broliui, bet ir žydui, o žydas savo dalyva
vimu rėmė pabaltiečių. ukrainiečių ir kitų panašius siekius. 
Net galima prileisti, kad ir V. Simokaičio bolševikai ne- 
sušaudė dalinai ir dėl to, kad žydams pavyko nuo mirties 
atlėkti lygiai tokius pat ir taip pat nuteistus savuosius.

Taigi, telieka tik linkėti, kad tos krypties vieninga 
veikla plėstųsi ir kitose kolonijose, kad ji neišsikvėptų, 
kad nepasibaigtų tik demonstracijomis, o imtų reikštis 
ir kitais kulūringais būdais, vis naujomis idėjomis, vis 
didesniu išradingumu ir didesne ištverme.

.„JIS.:. ", i. T

Mokytojų paruošimo reikalu
Visiems mums yra labai neblogų vadovėlių, išleido- 

gerai žinoma, kokioje pade- me daug abiturientų, kurių 
tyje yra mūsų lituanistinės dauguma, gavę mūsų mo- 
mokvklos. Mes jas esame kyklose lietuvišką auklėji- 
pratę vadinti „vargo mokyk- mą, neužmiršo savo kalbos, 
lomis“. Kad jos tokios yra nenutolo nuo savo tautos ir 
buvę nuo karo nukentėjusio- gražiai reiškiasi visokerio- 
je Europoje, ypač Vokietijo- poje lietuviškoje veikloje, 
je. tai nenuostabu, bet kad Kas būtų įvykę, jei tų mo
jų padėti? nedaug tepasikei- kyklų būtume visai neturė- 
tė ir šioje viskuo pertekusio- ję, to šiandien aiškinti nie- 
je šalyje, to nesitikėjome, kam nereikia.
Šis kraštas nėra patyręs, kas
yra karas ir visos su juo su- Aiškintis reikėtų tik neli- 
sijiisios pasėkos nuo civili- tuanistinių mokyklų praeitį, 
nio karo laikų, o ir čia mes bet susirūpinti jų ateitimi li
esame dirbę ir kaikur dar te- užplanuoti antrąjį dvide- 
bedirbame net skurdesnėse šimtmetį, nes. būdami net ir 
sąlygose nei pokarinėj Vo- didžiausiais optimistais, ga- 
kieti jo je. į lime būti tikri,, kad šiame

I dvidešimtmety jau nebetu-
Kaip ten bebūtų, savas rėsime nei tiek mokyklų ir 

mokyklas, kurias saugojame nebeišleisime tiek abiturien- 
kaip savo akies lėliukę, iš- tų, kiek pirmajame, mat. a- 
laikėme ir šiame krašte jau merikoniškajam katilui ati- 
daugiau negu dvidešimt me- duodame vis didesnę ir di- 
tų. Apsipratome su esama desnę auką.
padėtimi, daugelyje kur ją
sava sveika iniciatyva page- Po dviejų, palyginti, ne- 
rinome, pasigaminome visai perseniai pakartotinai pa-

t

skelbtų vajų lituanistinių 
; mokyklų mokinių skaičius 
! labai menkai tepadidėjo,
I kaikuriose vietose net suma- 
! žėjo. o viena kita mažesnė 
I mokykla ir užsidarė. Bus ir 
| tokių, kurioms šie metai bus 
paskutiniai. Ir tai vyksta jau 
ne vien tik dėl mokinių skai-
?iaus sumažėjimo, bet ir dėl 
mokytoju stokos. Jei pirmą
jį dvidešimtmetį lituanistinę 
mokyklą vadinome „vargo 
nokykla“, tai šiame dvide- 
šimtmetyje, jeigu nieko ne- 
lajėgsime padaryti ir jei ne- 
švystysime didesnės veiklos 
ietuviškai mokyklai sustip- 
inti ir jai išlaikvti. ji bus 
argingesnė ir pačią vargin- 
iausią vargo mokyklą, nes 
i eis visiško nuskurdimo 
inkme.

Esame stebėję savų litua- 
istinių mokyklų veiklą ir 
inome, kad geras entuzias- 
ingas mokytojas, turįs gerą 
įoriai besimokančių ir mo- 
tylą uoliai belankančių mo
jimų būrį. gali labai gerų 
ezultatų pasiekti, dirbda-! 
nas net ir rūsyje. Tačiau vis- j 
kam yra riba. Šiuo metu ir. 
šame pasiekę tokią ribą, j 
tada tu entuziastu mokvto-1t, ~
ų, išdirbusių dvidešimt 
augiau metų,
a, ir jie palengva išeina iš 
ikiuotės. Ne vienas tokių 
eteranų mokytojų, kurie 

’ar vi? dirba, jau seniai bū- 
ų pasitraukęs, bet pareigos 
'ausmas dar vis neleidžia 
ai padaryti. Sąžiningas ide

alistas mokytojas nesmagiai 
austųsi, palikdamas savo 

uostą, jei nebus, kas jį pava
duoja. Pavaduotojai gi, ypač 
šiais laikais, taip sau neatsi
ras iš niekur, nenukris iš 
dangaus. Daugiau tokio nau- 
o. lietuvių antplūdžio iš tė

vynės, iš anapus Atlanto, 
tikriausiai jau nebebus. Tad 
’abar pats laikas pasirūpin

ti, ir tai kuo skubiausiai, pa
tiems naujų mokytojų prie- 

š auglio.

ir
'jėgos silpnė-1

•/re.*

KjLLEiViS, bO» BūoįvH

fK į

-o

Aktorius John \Vayne džiaugiasi, atgavęs nors dali savo 
ginklu rinkinio. Jis turi $20.000 vertės ginklu rinkinį 
Nevvport Beach. Ca!., kurį jam buvo pavogę, bet dalis bu
vo surasta Mek.-ikoje.

- .

išfcK. ■ - ,

* A

■SI

šitas medžioklinis šuo ir lapė visai broliškai sugyvena 
viename "bute“ Danny Dvvight kieme, Venturoje. Ca!.
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KAS GIRDĖTI NEW YORKE
KĄ VALGYSIME 2000 M.?Didele demonstracija

Lietuvių demonstracija 
Bražinskų ir Kudirkos gel
bėjimo reikalu įvyko š. m. 
kovo 14 d. New Yorko Ti
mes aikštėje ir netoli sovie
tu JT misijos. Tai buvo pati 
didžiausia Nevv Yorko lietu- 

demonstracija per visą

Žmonių skaičiui nepa
prastai didėjant, didėja ir 
svarbiausias rūpestis, ar ga
lės žemė žemė šį bilioninį 
dvikojų skruzdėlyną išmai
tinti? Juk skaičiuojama, kad 
šio šimtmečio-pabaigoje jau 
žemės paviršiuje rėplios a- 

pusmetį — dalyvavo apie pie 7 bilionai žmonių, o jei- 
500. Atvyko ir dešimtys lie- g u tokiu tempu jie ir toliau 
tuviu iš New Jersey ir Con- dauginsis, tai 2050 metais jų 
necticut valstijų.

Demonstracijos tikslas bu
vo atkreipti Turkijos val
džios dėmėsi ne tik i lietu
vių. bet ir į JAV visuome
nės susirūpinimą,—kad Bra
žinskai nebūtu išduoti. Va-

vi u

bus net 15 bilionų.

'andai praslinkus, lietuviu

Tokią „šeimą“ išmaitinti, 
maistą gaminant dabartiniu 
būdu ir valgant dabar mė
giamus patiekalus, bus neį
manoma. Štai ir dabar JAV 
turi kviečių atsargų tik vie- 
neriems metams, komu, pu-ninia netoli sovietų misijos ,ju a,. avižu ,fk trečda!iui 

»eikalavo S. Kudirka paleis- 
leisti jam 
Buvo apie

ti iš kale limo ii 
atvykti j JAV.
200 plakatų. Demonstracijai 
pasibaigus sugiedotas Tau
tos himnas.

Lietuviu žygi Nevv Yorke!t v Oi
stebėjo spaudos agentūrų I 
atstovai. Tą pačią dieną jis) 
buvo plačiai paminėtas CBS* 
radijo programose.

Demonstraciją rengė A- 
merikos lietuvių akcijos ko
mitetas, talkininkaujamas 
Lietuvių motinų komitetui.

. (E)* * *
Pirmas pabaltiečių Šiau

rės Amerikos informacijos 
kongresas įvyks Nevv Yorke 

. kovo 27-28 d. Bai bizon Pla- 
iza viešbutyje, 106 Central 
Park South. Anksčiau jis bu- 

! vo numatytas Chicagoje. 
i (E)

BLOGA, JEIGU VISUR 
i imr u>u 1 U

Daugelv lituanistiniu mo- 
kyklų gražiai talkina jauno
ji karta, kuri pati yra išėjusi 
'š mūsų lituanistinių mokyk-. 
ų. Būtų idealu turėti cen-
zuotų patyrusių mokytojų, - ==^— .---------r —
bet iš kur jų gausi, jų ištek- ' Į
liai jau visai baigiasi. Reikės pageidaujama, Kad tą meto- neatvvktų >ią vasaią^i Fo.d- 
*enkintis ir net džiaugtis jei dikos dėstymo sav aitę lanky- hamą bent poia studentų, 
gausime jaunų, net ir nepri- tų Jau mokyklose . dirbą. j Lituanistines mokv klas_ iš
tyrusiu talkininkų. Kas gi; jaunieji talkininkai. Jie iš to ' laikyti nėra nei vienų tėvų, 
pagaliau dirbs, jei mes jau turės nepaprastai didelės j nei vienų mokytojų dalykas, 
visai nepajėgsime, o tas lai-' nauaos 
ka jau beveik čia pat. Negi į 
leisime, kad su mūsų išėjimu
baigtųsi ir lituanistinė 
kvklos veikla?

mo-
Tiems studentams,

Šis reikalas yra visų mūsų 
! šventa, pareiga, visų, kurie 

kūne ' tikime mūsų tautos prisikėli-
i įsiregistruos visai vasarai, mu.
i bus duodamos stipendijos. 
I Gi tiems, kurie norėtų atvyk- 

Tad pradėkime organi-Įti į Fordhamą tik vienai sa
vaitei pasitobulinti kalbos 
dėstymo metodikoje, kursų 
vadovybė stipendijų neiš
tekt

zuoti tuos jaunus talkinin
kus. Sudarykime jiems pro
gą įsigyti daugiau teoretinių 
žinių ir praktikos, tokiu bū 
du patys išsiauginkime nau
ją švietimo darbuotojų kar
tą. Mokytojai geriausiai pa 
žistate savo buvusius moki
nius arba tuos 'jaunuoliu? ir 
jaunuoles, kurie jūsų apylin
kėje gyvena ar dirba ir ku
rie galėtų jums padėti, jus 
pavaduoti, o vėliau, jums 
pasitraukus, jūsų vietas už
imti. Tokių jaunų žmonių 
suradę, paveikime juos, kad 
jie šią ir kitas ateinančias va
saras lankytų Fordhamo u- 
niversitete rengiamu? litua
nistikos kursus. Šią vasarą, 
be kitų lituanistikos dalykų, 
bus dėstoma ir lietuvių kal
bos bei literatūros mokymo 
metodika. Būtų labai gera, 
kad tie, kurie negalės tų kur-

■ šie vedusieji teturi tik 19 
j vaikų iš viso. Taigi, kai tos 
j 32 poros ir 7 viengungiai 
i numirs, tai neteksime 71 lie
tuvio, o jų vietoje beliks 19.

Jeigu ir kitur būtų panaši 
padėtis, tai mes tikrai spar
čiai žengtume į išnykimą šia
me krašte.

WORCESTER, MASS.

Iš Lietuvių klubo priteisė 
$32,722

Gražu, kad daugelyje vie
tų LB šitą visuomenišką ii 
tikrai bendruomenišką rei
kalą supranta ir laiko savo 
pareiga lituanistines mokyk- 

nes jų nedaug turi. į las remti ir jas globoti. Rei
kėtų. kad lietuviško švieti- 

Šiam reikalui teks suorga- mo reikalas taptų visos mū-
mzuoti jiems lėšų vietoje, 
toje apylinkėje, kurioje jie 
gyvena a • dirba. Teko susi
siekti su kaikuriomis LB a- 
pylinkėmis ir mokyklų tėvų 
komitetais, ir iš visų gavau 
pažadų, kad jie savo studen
tus parems ne tik moraliai, 
bet ir materialiai. Geriausias 
pavyzdys yra Nevv Yorkas. 
Be jokių raginimų Lietuvių 
Kataliku Moterų Kultūros 
Dr-ja suruošė parengimą to
kiems studentams paremti.

Taigi mėginkime visi, mo
kytojai. tė.ų komitetai ir 
LB apygardų bei apylinkių , 
valdybos, bendromis jėgo-Į 

su lankyti visas septynias sa- ^niokodami stipen-
vaites.' užsirašvtu bent tai 1 '«• *jas .sa,'asda™1 ,ka"d>- 

datų, duoti tam reikalui tin
kamą eigą. Tegu nelieka nei 
vieno? apylinkės, kur yra li
tuanistinė mokykla, iš kuriosv

metodikos dėstymo savaitei, 
t. y., nuo birželio 28 d. iki 
liepos 2 d. Ypač būtų labai

i su lietuviškos bendiuomenės 
' reikalu. Jis turėtų būti ne 
Į sporadiškas ir ne pripuola
mas. bet visuotinas ir gerai 

i organizuotas.

Tad visi į talka! Visais li
tuanistinių kursų reikalais— 
registracijos, programų, sti
pendijų, kambarių Fordha
mo universiteto ribose — 
prašoma kreiptis į Lituanis
tiniu kursų vedėją prof. dr. 
A. Vaši adresu: Lithuanian 
Program, Fordham Univer- 
sitv, Box AA. Bronx, N.Y. 
10458.

Antanas Masionis,

Rytinio Atlanto pakraščio 
lit. mokyklų inspektorius

Grenlandijoje amžino le
do storis siekia 4.500 pėdų.

The Evening Gazette ra
šo, kad apygardos teismas 
Lietuvių klubą pripažino at
sakingą už jo nario Jurgio 
Rapkau? veiksmus ir pritei
sė D. Landerfinui ir jo duk
teriai $32.722, kuriuos klu
bas turi jiems sumokėti.

1967 m. rugsėjo 14 d. J. 
T. Rapkus gėręs Lietuvių 
klube ir vėliau, važiuoda
mas namo, suvažinėjęs mi
nėtą Landerfinaitę ir dvi su 

I ja kartu ėjusias šaligatviu 
mergaites. Joms buvo sulau
žytos rankos ir kojos, ir tekę 
daiyti net 6 operacijas.

Rapkus buvęs nubaustas 
$100 už važiavimą neblai
viame stovyje, bet nutari
mas buvęs apskųstas. Praei
tą vasarą Rapkus miręs.

Kaikuriose valstijoje, pa-! 
vyzdžiui, Connecticutt. yra,1 
įstatymas, pagal kurį klubai i 
atsako už savo narių, perdė- į 
tai gėrusių, veiksmus. Mass. 
valstijoje tokio įstatymo nė-' 
ra. Tiek lietuvių, tiek ir kiti 
klubai yra suinteresuoti, kad 
šis teismo sprendimas būtų 
panaikintas. Ar tai pavyks, 
paaiškės vėliau.

metų, o gyvulinio maisto — 
mėsos — dar trumpesniam 
laikui. Kiti kraštai tokių at
sargų turi dar mažiau ir mai
tinasi tik tuo. kas tai dienai 
pagaminama, beveik nieko 
nesutaupydami ateičiai.

Daug vilčių dabar deda
ma į cheminiu būdu paga
mintą maistą. — dirbtinę 
mėsą. iš anglies gaunamus 
riebalus ir kt. Bet ir tokio 
maisto prigaminti bilionam 
skilvių fabrikai nesuspės.

Pastaruoju metu moksli
ninkai didžiausias viltis de
da i iūros gyvūnus. Jų ten v- 
ra tiek ir visokių, kad tik 
reikia mokėti juos iš van
dens išžvejoti ir perdibti.

Jau dabar projektuojami 
ateičiai fabrikai, kurie įvai
riausius jūros gyvūnus tie
siog mals su kaulais ir visais 
kitais priedais į vieną košę 
ar skystimą, iš kurio bus iš
skiriamos ir suskirstomos 
žmogaus maistui tinkamos 
medžiagos. Vadinasi, iš su
maltų ryklių, banginių, šliu
žų ar sliekų buizos pro vie
ną fabriko mašinų ausį by
rės proteinai, pro kitą vita
minai, pro trečią kaulų mil
teliai, riebalai ir t.t. Visa tai 
bus atitinkamai paruošiama, 
pagardinama ir supakuoja
ma vartotojui.

Taip mokslininkai vaiz
duojasi ateities maisto ga
myklas, kurios mum patieks 
i stalą priimtinoj formoj ir 
jaučio ragus, ir arklio kano
pas, ir žuvies kaulus, ir ryk
lio vėdarų išspaudas....

FREE EUROPE RADIJAS 

TURĖJO LENKŲ ŠNIPĄ

Lenkijos spaudos agentū
ra paskelbė, kad į Variu vą 
grįžo lenkų komunistų žval
gybos karininkas, dirbęs 
prieš komunistus nukreiptoj 
„Free Europe“ radijo stoty 
Miunchene. Jis ten dirbęs il
gus metus, atlikęs savo už
davinį ir grįžęs. Dabar žada 
apie jo veiklą paskelbti ži
nių per spaudą, radiją ir te
leviziją.

Paskutiniu metu komunis
tai Ypač puola tą stotį ir la
bai spaudžia Vokietijos val
džią, kad ją uždarytų.

Jeigu tavo kaimynas ne
skaito nei vieno lietuviško 
laikraščio, nei lietuviškos 
knygos, tu sakai, kad jis lie
tuvybės duobkasys. Jei tu jų 
neskaitai, tai sakai, kad lie
tuviškos knygos neįdomios, 
o lietuviškuose laikraščiuo
se senos žinios. w

Henrikas Nagys
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KAS SKAITO IAU, 

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Po Chicagos dangum

MIAMI, FLA.

Vėl supiltas naujas kapas

KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEŪLIA-

rusiapis creciaš

Apdulkėjusios kanklės 

laukia...

Penkerius metus gražiai 
veikė Ateities Atžalyno sam
būris. Jame tilpo Įvairių kar
tų jaunimas. Tėvai ir-moky
tojai sutarė įsigyti kankles. 
Sumokėta keli šimtai dole
rių. Tos kanklės jau antri 
metai tebeguli apdulkėjusios 
vienos buvusios mokytojos 
kambary. Atžalynas pabiro,

Kovo 5 d. mirė Jenie Ne- 
vienė. 70 metų amžiaus, gi
musi Šiauliuose, lai buvo 
darbšti, maloni moteris, mo
kėjusi gražiai su visais su
gyventi. Ji ypač daug veikė 
sandariečiu tarpe, yra buvu- 

' si Sandaros moterų klubo 
; pirmininkė Bostone, o atvy-i 

Apie miestų apylinkių at- kusi i Miami, net 5 metus bu-■ 
stovu (aldermanu) rinkimu v0 Miami moterų socialinio; 
rezultatus dar tebekalbama', klubo pirmininkė. Ilgus me- 

štai netoli ir balandžio 6 tus buvo Altos-skvriaus na-

pelno. Kaip bebūtų, visi da
lyvaukime tame bankete 
Jaunimo Centre.

Lietuviu televizijai ilgiau
sių metų! ;

Mero rinkimu belaukiant

o i _
d. mero rinkimai. Dėl ju iš-!re-

jo dalis nuėjo i Lietuvos'Vy- daVų nėra tikras ir pats-me
čius.

Prekybos rūmai ar Lietu
vių Bendruomenė turėtų tas 
kankles paimti ir organizuo
ti sambūrį. Bendruomenė 
•ketina pirkti kankles Vokie
tijoje. kodėl ji negalėtų šias 
paimti veltui? Juk tai visuo
menės turtas, ir Ateities At
žalynas juk veikė LB ribose.

ras Daley. Jis gali būti neiš
rinktas. Jam koją pakišo pi
gių butų statybos problemos, 
labai pašlijusi mokyklų val
dyba, mokytojai streikuoja, 
mokiniai jiems ruošia teis
mus, mieste pasidarė nebau
gu net dieno? metu. susisie
kimas brangus ir t.t.

jos karstass i

šitie S "Pragaro angelu" motociklininku sraujos nariai yra kaltinami teveik 6 valandas prievar
tavę ir kankine 17 metu mergaitę. Jie čia uždaryti Ne\\ \»>rko policijos stotyje ir bus teisiami

Geri žodynai

Lietuvių televizijai 

5 metai

Kovo 25 d. sueina 5 metai, 
kai pradėtos lietuvių televi
zijos programos 26 kanalu. 
Lietuviai džiaugiasi jas tu
rėdami ir remia. Jų Įkūrėjas 
yra T. Šutas. Programų tu
rinys Įvairus, bet sunku jom 
gauti žymesnių talentų, nes 
neišgalima mokėti atlygini
mo. Reikia tikėtis, kad ge
gužės 5 d. rengiamas didžiu
lis banketas penkmečio su
kakčiai atžymėti duos gero

Septynių apylinkių atsto 
vai vra lenkų kilmės, ketu
riolikos negrai, o kiti airiai 
ir italai. Arti laimėjimo bu
vo Janulis, nors toje apylin
kėje lietuviu nedaug. Stip
riausiai pasirodė 15-ji apy-’
linkė, kur kun. Lawlor nu
galėjo demokrata. Jis pasi
darė labai populiarus. Tele-

Šermemneje
skendo gėlių vainikuose 
Kovo S d. ji buvo pilna žmo
nių. Kadangi velionė pri
klausė masonams, tai ir ap-j 
eigos buvo ypatingos. Mote-! 
rų klubo vadovybė — pirm. į 
Sabaliauskienė. J. Styles ir 

i kitos, — apsivilkusios bai-Į 
tais drabužiais ir rankose

{nešdamos po raudoną gėlę, kolonijoje Lietuvos nepn- 
gražiai atžygiavo prie kars- klausomybės paskelbimo šu
to. Ju tarpe buvo ir Dan Ku- kakties minėjimas, kuris bu- ... ... .
raitis, kuris prie karsto pa- vo suruoštas LB apylinkės, Pasa’M10 {)a( ”
«akė giažia ka’bą, ja baig- talkininkaujant LAS gran- P™"“* dltIzl«Jl! , ea!ybly

gi umtynes ir norą dominuo
ti pasaulyje. Pabrėžė sunkią 

Čia kuri laiką gydėsi ir ii- komunizmo pavergtųjų tau

Čia tai buvo pirmą kartą
HOT SPRINGS, ARK. 

Vasario 16-sios minėjimas

Tai pirmas šioje lietuvių

i nai ii- komunistų nukankin
ti mūsų broliai. Jų šventos 
aukos pagerbtos susikaupi- 

! mu ir tylos minute.
Pagrindinę kalbą pasakė 

prof. K. Račkauskas. Jis 
tiumpai apžvelgė šių dienų

damas žodžiu Amen. Tada uziai. 
moterys sudėjo ant karsto 
gėles, o laidotuvių tvarkyto-

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapobi rskis. apie 
27.OO0 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo-
dvnas. Vidaus PeUraičio. 11 
aiua. daugiau Kaip 50.000 

i žodžių. 5k6 psl.. iait.a $7 00.

Ką tik gavome:
Už laisvą lietuvi, parašė 

kun. M. Valadka. 409 pis., 
kaina $5.00.

Mes valdysim pasaulį,
L. Dovydėno atsiminimai,

Į du tomai. I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno
tomo kaina $4.00.

Geroji vasara, romanas, 
parašė Česlovas Grincevi- 
čius, 261 psl., kaina $5.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo-

Į ga. 130 psl., kaina $4.00.

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 

! praeities ir artimų dienų ak- 
j tuaiiais klausimais, parašė 
i Bronys Raila, 351 psl., kai- 
i na $5.00.
I

Laumė Daumė, eiliuota 
pasaka vaikams, gausiai i- 
liustruota. parašė Stasė Pe- 
tersonienė, 63 psl., kai-

i na $4.00.

čias P. Benešius. M. Z. Vai
čaičiai, B. H, Martinai, U. J. 
Bružai ir S. K- Rūkai; po 5 
dol. — J. A. Bertuliai, A. 
Kapačinskas, G. G. Sakevi- 
čiai. L. Gudelienė. S. B. 
Andrešiūnai, O. Gauskas, 
F. J. Mackevičiai, S. Dran- 
geliai, L. Sakalas. E. Černie
nė, P. Fabijonaitis, N. Ma
tulis, S. Šilaitis. E. E. Juške
vičiui. S. Chainas; dr. Z. 
Minginas — 3 dol.: po 2 dol.

J. Geštautas ir F. Bieža; 
kiti aukojo po vieną doleri.

Iš viso surinkta 295 dol. 
Aukos nebuvo skaldomos.

ALT- 
Laisvinimo rei

kalams surinktų aukų skal
dymas yra tikras nesusipra
timas. Tai aukotojų krikdy
mas. Bent jau Vasario 16-

apleisti sėjosi Darbininko administ- tų būklę ir jų kovas dė1 isli-. jy pinigai išsiunčiami 
i automo- ratorius tėvas Petras Baniu- kimo. Išvadoje pasakė, kad Į os centrui. Laisvinin

įas paprašė visus 
šermenine ir sėsti ____
bilius. Apie 100 automobiliu nas, O.F.M. Sausio 31 d. šv. istorija mums primena gau-

----  -- - - 1 * i mažosios
išnai-

proga.1 niIlilIIK,;s- iv»uei remia tikė- 
laidotuvių dalyviai buvo jis lietuviškai atnašavo Mi- ti, kad išliks ir rusiškojo ko-Į sios suaukoti grašiai turėtų 

pakviesti vaišių Juozo Ne- šias už žuvusius dėl Lietuvos mumzmo teriojamos tautos, Į eiti j bendrą kasą, ir pinigus
nušalino nuo kunigo parei
gų, o žmonės ji gerbia, nes 
jis tiesiai viską i akis sako.

Eal. Brazdžionis

laisvės savanorius, sukilę- ° su jomis — ir mūsų Lietu-; naudoti ten, kur atsiranda 
i liūs, partizanus ir bolševikų va. į Lietuvos laisvinimo darbuo-

Velionė paliko liūdinčius nukankintus kalėjimuose ir . v < se degantis reikalas. Mūsų
vyrą Juozą, dvi seseris ir Sibire mūsų tautos narius. P° profesoriaus . žodžio 1 didžiosios organizacijos tu- 
vaikaiti. Gili užuojauta Tau, Pamaldose dalyvavo beveik d\i tautiniais rūbais pasi-! dirbti darniai, o nesi- 

i Juozai, ir guminėms, o velio- visi mūsų kolonijos lietuviai, puošusios lietuvaitės padek-j var^yį-j dėl dolerio. Priešas 
Dikšas, M. Dapkienė, A. Ru- i n(b — ramiai ilsėtis šio kras- pats minėjimas Įvyko va- Sakevičiūtė j žiaurus ir atkaklus, todėl ko-

iŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo minėjime 

aukojusių sąrašas

Dan Kuraitis — S100.

vio namuose.

j dis, B. Staraitienė, Bergstro-1 to zemeje.
! mienė, M. Totoraitis,, E. že-j 
j maitienė, R. Paulauskienė, • 
Į B. Jankauskas, J. Pakštienė. į 
P. Žiogas, Markūnienė, V. Į 
Haberhartienė. J. ir J. Ne- 
viai. P. Rimkūnas. Mockie-

Niekas nenori dirbti

sario 14 d., kuriam buvo iš k- Brazdžionio šiaurės pa-Įva privalo būti vieninga, 
anksto ruošiamasi. Visiems s*aĮstę . o Basa Juciūte j ,
lietuviams buvo išsiuntinėti PtB,no Vergiją". į Tikime, kad pirmasis mū-

o T o , nė, V. Klemka. V. ir V. Va-i. Po $50: Jonas Sergautas, g Druzilauskienė> į
ir Baciumenę. ’

. j B. Bukauskas, F. ir M. Rod-
Miami Lietuviu klubas — gers, K. Landsbergis, A. Dir- 

$35.

SLA 44 kuopa turi apie 
50 narių, bet i susirinkimus 
ateina ne daugiau kaip 10. 
Kai reikia rinkti valdybą, 
niekas nesutinka kandida- 

1 tuoti. Taip sena valdyba ir 
tęsia naštą.

kvietimai, ir apie minėjimą 
paskelbta vietos dienraštyje 
The Sentinel - Record.

i su minėjimas nebus pasku-
_ , . . , ... , į tinis. nes mūsų kolonija visGudeliene nupirko geliu, ku- ,|id{ja Neseniai nusipirko 
riomis buvo apdovanotas sa- nam3 į,. su šejma apsievve_ 
vanoris - kurepas P. Petru-
lionis. buvusi Sibiro tremti-’D 

Rokienė ir "Laisvosios

Visuomenės veikėja L. į

Kamarauskai — $30.

Po $25: Bertash. Stongvi- 
lų šeima, J. ir J. Gužauskai, 
Šilas, J. Giedraitis, V. ir J. 
Jankai.

i v m i • T > Panašus susirinkimas bu- angliškai kalbanti monas, A. Knkstalnis, J.
P: Kodis’ J- M- pirmininkauja J. Jankienė 

Miscikai.. A. ir E. Noreikos, :1 J
Klubo banketasJ. ir N. Ratkai, -K. ir Kud- 

las. B. Kubilius. V. Semoš- 
ka. A. Rugys. W. ir N. 
Zees, AL Simonaitis,. J. 
Andruškevičius.. P. Norbu-

Minėjimas pradėtas 10 
vai. rytą KBHS radijo stoty
je. Pirmiausia pasigirdo Lie
tuvos himno garsai.. Toliau Lietuvos redaktorius V.| 

visuome- Šimkus. Lietuvos Šauliu Sa-i

nė S.

namą ir su seimą apsigyvi 
no muzikas J. Zdanius. Ši 
-eima bus didelė parama 
lietuviškai veiklai. ’

susirasT ■ x ----~------------- ------- . ~ , Planuojama, jei ----
vo ir kovo 14 d. Valdybai nė buvo supažindinta su mū- \ont»o vai-« Rankamas skaičius prita-

sų tautos garbinga praeiti- ( ' )a n " dU ai^ZGeb ^l_| riančiu, suorganizuoti radi- 
mi, paskui ypač pabrėžta
bolševikinė Lietuvos okupa-

tautos naikini- ‘'^““‘įjetuVarir * diJ° Pusvalandį.
K. Ūkana

Šauliu žvaigždės ordinu.

cija ir musų

sui
Kovo 14 d. buvo klubo mas. Tos pačios mintys buvo . ^eiuvai ir
•engtas malonus banke- pakartotos ir lietuviškai. Po ?au ’.u Saiungai apdovanojon •_ i.,! __ . ... . - Qail ni *7 iroirrvrl aiy imi

dino Ta, vka Sibiro tremtine kluba "'.i^iKti pradžiai 
šauie 'Stefanija Rūkienį’menesm, lietuvišką ra-.

uz nuopelnus

Po $20- A Suvalskis dr Itas’ P‘ Kodaitis’ E- Bancevi- 
Po $20. A. buvalskis. ctr.,čien. y Verksite, P. šilas,

Dubinskienė, Kaulakių šei
ma, K. ir J. Bukaveckai, D. 
ir P. Slivynai.

Po $15: Aleksiūnai, 
D. Brauklys.

M.

J. Tubeiiene,, E. Verbeliene.

Smulkesniu aukų $69.40. 
Iš viso surinkta 1,190.40 ir 
pasiųsta Altos centrui.

Dėkojame visiems aukoto
jams, J&zbučiams už solistės 
Aldonos Stempužienės glo-

Maselienė, V. Ogden. šepu-
kui. kuurio vadovaujamas 
svetimtaučiu choras gražiai 
giedojo mišias ir Lietuvos

Po $10: Deksnienė. V. 
Saladžius, J. S. Reedy, Aug. 
Dravinskas, dr. Tamošaitis.

ciai, S. Šalkauskas. P. Pet
rauskas, Kubiliūnienė, Jaz
bučiai, P. Skikūnas, Mažei
kos. Aleknos, L. Stasiulis, A.
Rudminskas, Laura Butnis,

himną: gerai viską tvarkiu
siam Altos skyriaus pirm. A.

Valiai. Ed. Iškauskas, pulk. D. Kaulakiui. gražiai vedu- 
Vilašius, K. Dausienė. B. Pi- šiam programą Vytui Se- 
variūnienė, Telšinskai. J. moškai ir visiems kuo nors 
Valiuška, P. Permonas, J. padegusiems surengti Vasa- 
šeštokas, Kaunaitė,, Moterų rio 16-sios minėjimą.
Sąjungos 18 kp., SLA 44 kp. 
ir Sandaros 52 kp.

I
Po $5: V. ir A. Boreikos, 

St. Ilevičius, J. Ambrose, J.

Elena Verbeliene

Lietuviai ir
Banys. R. Paul, S. Zaveckas, galvijai esame? Argi tevis 
A. Janeliūnas, D. Nagins- kcs kalbos niekad nebmokė 
kas.. J. Martin, M. Gardie- sime?
nė, P, šernas, Ig. Bileišis, J. D- Poška

tas, kuriame dalyvavo apie ka]bų švelniai nuskambėjo
200 svečių. Jam vadovavo 
pirm. V. Krausas. K. Jaznie- 
nei iškvietus atsistoti iš ki
tur atvykusius svečius, pa
aiškėjo. kad jų daugiausia 
buvo iš Kanados.

L. J. Stasiulis

Lietuva brangi“ ir ilgesiu- Ordiną pnsege. įteikę d.plo- 
gai - “Ku, bakūžė suma- ,r v.siems plojant S. Ru- 
nota". Minėjimas per radija k’.eR*! P**e*>n£ ™nej,mo 
buvo baigtas Prezidento !’1,mm,nkas J- Rluzas-
maršu.
čiu.

Jis t: ūko 16 minu-

Ši minėjimą girdėję mies
to gyventojai, ir vietos vo
kiečiai ir lenkai, tuoj pasi
siūlė su lietuviais bendra
darbiauti.

i
Po pietų minėjimas buvo 

, tęsiamas Bronės ir Herberto 
Martinų svetainėje. 333 Oa- 
chita Avė. Southern Hotel 

lApts. savininkai lietuviš- 
I kiems reikalams visada už- 
lleidžia savo užeigos patal

pas.
Į minėjimą atsilankė be

veik visi patriotiškai nusitei
kę lietuviai. Turėjome sve- 

, čių ir iš kitu valstijų. Minėji
mą atidarė ir jam vadovavo

Antroje minėjimo dalyje 
S. Rūkienė susirinkusiems 
papasakojo kelis epizodus iš 
tremtiniu gyvenimo Sibire.<. K

Svečias V. Šimkus irgi ta
rė momentui pritaikyta žo
di. Jis pasidžiaugė mūsų 
veikla ir ragino lietuviško 
dar^o baruose r-enuleisti 
rankų.

Perskaityta paruošta re
zoliucija JAV vyriausybei, 
kuria minėjimo dalyviai 
vienbals'ai priėmė. Minėji-j 
mas baigtas Tautos himnu. Į 

II
Šventės proga Lietuvos1 

laisvinimo reikalams auko
jo: J. Kezvs 30 dol., K. Cicė-

VVATERBURY, CONN. 

Dailės paroda

Lietuvių Moterų klubas' 
kovo 21 d., sekmadieni, Šv. ’ 
Juozapo parapijos salėje su-j 
ruošė dailės parodą. Šalia ‘ 
gausaus įvairių lietuvių tau-! 
todailės kūrinių rinkinio pa-’ 
rodoje buvo ir moterų pie
niniu — paveikslu. Savo kū-1 
rinius parodoje išstatė Eu-1 
geni'įa Bernotienė, Elena Ja-1 
saitienė. Jurgita Kovienė, 
Marg. Taruškienė ir kt.

nas 25 dol., svečias V. šim-i
žemaičiai, ar ’ Federalinio banko rezervu pir. LB apylinkės pirmininkas kus 25 dol.. St. Jucienė 20

Testamentai
’ ■ i

I
Įsigykite teisininko P. Šulo/ I

parengtą leidinį ”K&ip su

daromi testamentai**. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary-'

mininkas Arthur Burns kongre- Juozas Bružas. Pirmiausia dol.: po 10 doL __ prof. K.
so banką komitete labai griežtai buvo prisiminti žuvusieji už Račkauskas; K. Ūkana. A.
pasisakė prieš darbo unijas ir Lietuvos laisvę savanoriai. Bernotas. P. Petrulionis, K.
prieš streikuojančiu rėmimą. 1941 m. sukilėliai, partiza- plepys. J Grybauskas, sve-

• ti testamentą. Ten yra ir tęs- Į 
tamentų pavyzdžių. Jos kai- 

j na — $3.00.

Knygos
jaunimui

ŠAUNUS PENKETUKAS, 
premijuota, gražiai išleista 
apysaka, tinka mokykliniam 
jaunimui, parašė J. Švaistas, 
kaina $3.

NARDŽIO PULKAS, apsa
kymėliai, parašė Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00;

KREGŽDUTĖ, I dalis (va
dovėlis). parašė A. Rin- 
kūnas, 119 psl.. kaina 
$2.75.

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60.

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

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl.. kaina $1.80.
ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 

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

jINTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl.
kaina ...........................SI-

la pati anglų kalba, ..$.1.
Skaidrytė, Balęs Vaivo

rykštės 5 scenos vaizdeliai,
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

9
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Mirė V. Burkevičius

Kaune kovo 8 d. mirė tei
sininkas Vilhelmas Burkevi
čius, 86 m. amžiaus, nepri
klausomoj Lietuvoj ėjęs i- 
vairių teismų teisėjo, notaro 
pareigas, parašęs keletą kny
gų lietuvių kultūros ir tei
sės klausimais.

* * *
Klaipėdos dramos teatras 

sausio mėn. pateikė pirmąją 
premjerą. — dvi vienvieks- 
mes K. Sajos komedijas — 
„Poliglotas“ ir „Abstinen-

Lietuvoje netrūksta rusiškų,
1 net kubiečių pasakų. Iš lie
tuviškos dvasios leidinių šių 
metų pradžioje, šalia kitų, 
išleista V. Krėvės „Aitva
ras“ (keturi padavimai, ti
ražas — 50,000 egz.) ir „Pa
sakų skrynelė", kur sudėta 
10 mažų knygučių po vieną 
pasakėlę mažiesiems. Šio 
leidinio išleista 75,000 egz.

* *
Vilniuje išleistos knygos 

apie komunistų pogrindžio 
veikėjus Lietuvoje: F. Bie- 

„ . A. . liausko ir S. Pilipavičiaus—
!a%\P.astate \'r- re.z/ „Nakties žiburiai“ (apie
las Gaidys, dekoracijos I. Kaun0 indį 1941.43 me.

tais). Giršos AbramavieiausMakačinas. Nagfinėjamos 
šeimos bei moralės temos. ir Vvt. Kažukausko — „Lai-

Vaikams ir 
riamuose leidiniuose

Prezidento Nixono duktė Tricia su savo sužiedotiniu Ed. 
wardu Coxu vaikštinėja New Yorko gatvėje.

nautojai bei kiti (atseit, menininkai, mokslininkai ir t.t.), 
bet ne darbininkai ar kolchozninkai. Šis santykis buvo 
itin akivaizdus 1945 metais, kai LKP nariais buvo 90.7 
proc. tarnautojų, tuo tarpu darbininkų buvo vos 5.8 proc., 
gi kolchozininkų—vos 1.6 proc. 1968 m. pradžioje san-

j ko vartus atkėlus (apie Pi- ^ykis kiek pakito, nes darbininkų skaičius pakilo iki 28.3
* Į jaus Glovackio gyvenimą ir

jaunimui ski-j veiklą komunistams).
okup.! (E)

proc., kolchozininkų — iki 15.9 proc., tačiau visvien tar
nautojai su kitais sudarė daugumą (50.7 ir 5.1 proc.). 
Tuo būdu ne proletarai partijoje sudaro daugumą.

kraštų lietuvių organizaci-j Lietuvių Profesorių Draugija spaus-
jas. į visų kraštų lietuvių dina , LIETUVOS UNIVERSITETAS 1579-1944 M., 
spaudą bei radijo valande--
les, į visų kraštų paskirus kuri kainuos 15 dolerių. Profesorių Draugija prašo knygos 

išleidimą paremti ją prenumeruojant, įsirašant mecenatais 
— 500 dol. auka, garbės prenumeratoriais — lOo dol., ar 
rėmėjais — bet kuri suma.

Prenumerata ir pinigai siunčiami šiuo vardu: 
„Lietuvos Universitetas“, 6015 South Francisco Avė. 

Chicago, Illinois 60629.

lietuvius:

Stokime visi į Antrojo Pa
saulinio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso organizavimo tal
ką!

Teikime visi šiam kongre
sui visą galimą moralinę bei 
mateiialinę pagalbą!

Ženkime visi kartu su jau
nimu lietuviškos ateities ke
liu!

Stasys Barzdukas,

PLB Valdybos Pirmininkas

Dr. Juozas Kazickas,

II-jo PLJK Fin. Kom. Pirm.

Romas Sakadolskis, 

II-joPLJK Kom. Prez. Pirm.

NEW HAVEN, CONN.

Vasario 16-sios minėjimas

Ar skaitytos? LIETUVA B ICO. Stepo
no Kairio atsiminimai, 416 
psl.. kaina......................$2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kabio, 480 jjsl., kai
na .............................$2.00

DIENOJANT, Kipro Die
tinio, 161 psl., kaina....$2.00

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

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimu (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ..............................$5.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA. R. Skipičio atsimi
nimų II tomas, 476 psl., kai
na $7.00.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kaivaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

> Prisiminimų fragmentai,
oarašė Kazvs Musteikis, 126 
psl., kaina minkštais virše- 

į liais $2.50, kietais $3.15.
• SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,

' kaina .............................$2
I ATSIMINIMAI APIE

Rugsėjo šeštadienis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Birutė Pūkelevičiūtė, 237 
psl., kaina $5.00.

Kritusieji už laisvę, II to
mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $4.00.

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl.. kaina $5.00.

Be namų, premijuota a- 
pysaka, parašė Andrius No 
rimas, 200 psl., kaina $3.50.

Vincas Krėvė savo laiš
kuose, parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

Rimai ir Nerimai, Vaiž
ganto, 55 psl. kaina $2.00.

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį čia 
minėjome vasario 21 d. Prieš 
pietus buvo pamaldos lietu
vių parapijos bažnyčioje, o 
3 vai. po pietų parapijos sa
lėje buvo iškilmingas susi 
linkimas. Čia kun. A. Zana- 
vičiui sukalbėjus maldą, su

Partijos nariai tautybės atžvilgiu

Tflrp 1UV KYVCIllUJU UCIcI HV Jos narių skaičius tautybėmis atspindėjo buvusius 
* ■ Įvykius bei gyvenamąjį laiką. 1941 m. lietuvių buvo 53.3

proc., rusų — 25.1 proc., žyd ų— 15.2 proc., kitų — 6.4 
proc. Po karo, t. y. 1945 m. lietuviai sudarė narių mažumą, 
vos 31.8 proc., rusų narių buvo net 54 proc. Ir 1953 metais 
lietuvių partijoje buvo 38 proc. Nuo 1958 m. Lietuvoje
atsiradus vad. Liaudies ūkio taryboms, partijos narių sveikino ukrainiečių 
bendro skaičiaus ir paskirų tautybių vaizdas žymiai kito. 'vas dr.' Snichurovvich. Per- 
1959 metais lietuvių buvo jau 55.7 proc.. 1968 m. — 66.3 i skaičius gubernatoriaus pro- 
proc.. 1970 m. — jau 67.1 proc., šiais metais — turbūt dar ! klamaciją, turiningą kalbą 
daugiau • Pasa^ė inž. Valerijonas Bal-

į čiūnas.
Jei rusų elementas partijoje 1945 m. siekė net 54 1 

proc., gi 1953 m. 43,5 proc.. tai vėliau jis mažėjo: 1959 m. 
tai sudaro 3.7 proc. Lietuvos gyventojų (1970 m. gyvento- ' 1US1I na,'i0 bu»o 29.1, 1968 m. 20.7 ii 1970 m. 20
jų surašymo duomenimis, gyventojų skaičius Lietuvoje • Proc- Vis mažėjo ii žydų narių skaičius. Į ir pristatė jaunus aukų rin
siekė 3,129,000). Šiuo metu partijos narių skaičius pakilo kėjus: M. Biknaitytę, B.

Neabejotina rusų bei kitų įtaka partijoje

100 gyventoją nėra nė 
keturių komunistų

Lietuvos komunistų partiją, jos sudėtį, smulkiau 
išryškina „Mokslo ir gyvenimo“ žurnalas (1970 m. 11 
nr.). Čia panaudojami žurnalo paskelbti statistiniai duo
menys. Tiesa, jie liečia padėtį iki 1970 m. sausio 1 dienos, 
tačiau daugiau įdomi partijos sąrangos, sudėties kaita 
per eilę buvusių metų, ne tik i paskutinius metus pažvel-1

giedojus Amerikos ir Lietu-J KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
vos himnus, pagerbus žuvu-!(apie Salomėją Nėrį), Pet- 
sius dėl Lietuvos laisvės, į onėlės Orintaitės, 234 psl.

atsto- ęaina ......... .................... $3.

gus.

Narių skaičius pernai sausio 1 d. siekė 116.603

iki 122,469.

Rusai sudaro 20 procentų partijos narių ; Pastebimas lietuvių įsigalėjimas partijoje narių skai- 
; čiumi dar nereiškia, kad LKP virsta tautine, savarankiška 

Lietuvos Kom. partijos narių pasiskirstymas tauty-! Partija. Lietuvių narių skaičius, nois ir žymus, tačiau at- 
is atrodo šti kaip: " " , silieka nuo krašte gyvenančių lietuvių skaičiaus (80

proc.). Blogesnis lenkų vaizdas — jų skaičius Lietuvoje 
siekia daugiau nei 8 proc., bet partijoje lenkų narių pro
centas tesiekia 3.7.

bėmis atrodo šti kaip:

1. Lietuvių — 78,255 arba 67.1 G
2. Rusų — 23,341 arba 20%
3. Lenkų — 4,273 arba 3,7%
4. Žydų — 2.664 arba 2.3%
5. Kitų — 8,070 arba 6.9' '<

Iš viso — 116.603 arba 100%

Nuo 1968 m. sausio 1 d. LKP narių skaičius padidėjo 
11.119 arba 9.8 proc. — tuo metu jų buvo 105.418. Lie
tuvių narių skaičius pakilo 9 proc., rusų — 7 proc. Ma- • 
žiausia pakilo žydų narių skaičius — per dvejus metus j 
vos 24 nariais arba mažiau kaip vieną procentą.

Partijos nariai — ne proletriato atstovai

Jei anksčiau būdavo nurodoma, kad LKP atstovau
jami „paprastiems žmonėms“, tai pastaimoju metu ryški 
kryptis į narius įtraukti daugiau aukštesnio išsilavinimo 
kadrų. Pvz., jei 1953 metais narių tarpe buvo 9.9 proc. 
pilnai ar iš dalies baigusių aukštąjį mokslą, tai 1966 me-

i 1970 metais LKP-joje buvo 31,411 rusų ir kitų tau- 
! tybių narių. Nors jie ir nesudaro daugumos, bet jų įtaka 
j ir poveikis Lietuvos gyvenimui didesnis, nes už jų nugaros 
I stovi Kremlius.
j (ELTA)

Ateikime jaunimui j talką
Visų mūsų akys krypsta! kią jungtį sudaro pasaulio 

į jaunimą. Ir suprantama i lietuvių jaunimo kongresai, 
kodėl: jis užima vyresniųjų Į
vietas, perima ju dirbamus! 1966 m. įvykęs pirmasis 
darbus, kuria naują ateitį.' pasaulio lietuvių - jaunimo 
Mums rūpi, kad ši ateitis bū- t kongresas savo uždavinį at- 
tu lietuviška ir atitiktų tuos liko. Jis parodė, kad jauni

mo tautinis judėjimas visuo
tiniu mastu yra galimas ir

siekimus, kuriais gyveno bei 
sielojosi mūsų tautos pirm
takai, ugdydami tautinę są- Į reikalngas. Dabar esam pa

tais jų jau buvo 18.9 proc. ir 1970 metais — 21 proc. Di- monę kurdami tautinę kul- Į keliui jau į antrąjį kongresą, 
džioji naiių dalis tai žmonės, turį vidurinį ar pradžios ' tūrą/ organizuodami savo i kuris įvyks 1972 m. Šis kon- 
mokslo išsilavinimą. — taigi, tekių 1953 metais skaičius i valstybę. Tad ir mūsų jauni- gresas remsis turima patir- 
siekė 47 i!- 43.1 proc., o 1970 metais jų buvo 53.2 ir 35.8 Imas turės tęsti kovą už Lie- Umi turės tautinius jauni- 
proc. (arba 89 proc. visų partijos narių). tuvos laisvę ir apsispręsti už. uždavinius papildyti,

M. Jokubaite savo kalbą 
kreipė i jaunimą. Ji. be to,

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet
paprašė susirinkusius aukos Įdomu skaityti, todėl siūlome

Įsigyti šias mūsų žinomų i,UOZa LIŪDŽIU, Pei rone- 
, , , ,, „ , . T . zmcnn' gy,val Pagytas at i U6džiuviengį g8 p3i._
saulytę -^Mcputeheon. Linų Įsiminimų knygas: 'kaina $1
Žemliauską ir Liną Lipčių. 
Surinkta 406 doleriai.

; Meninę dali, tremties poe
zijos pynę, paruošė Vaiva 
Vėbraitė. Atliko R. Goldu- 
paitė, R. Ivaškaitė< G. Ivaš- 
k
Kazlas
tas), D. Merkevičiūtė, G. 
Merkevičiūtė, V. Vėbraitė, 
Ch. Vilnis. D. Žemliauskai- 
tė ir Linas Žemliauskas, dr. 
E. Vaišnienė ir Linas Lip- 
čius.

i-

MES VALDYSIM PA-1 
ŠAULĮ, parašė L. Dovyde-' 
nas, I tomas 268 psl., II to-; 
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai, 

romanas, 438ienė, D. Jonynaitė, Juozasj : premijuota
tazlas (Yale u-to doktoran- Stefanijos Rūkienės atsimi-, pSj , kaina minkštais virše- 

mmų II-sis tomas, kaina ]iais S3 15> kie!a;s ?3.75. 
kietais viršeliais $6.00. j Atsitiktiniai susiti kimai, 

VERGIJOS KRYŽKE- 216 psl.. kaina minkštais vir- 
LIUOSE, Sibiro kankinės sėliais $2.50.
Stefanijos Rūkienės tremties
atsiminimų atsiminimu I to- < a i ,,

10 knygą už SPo programos buvo E. 
Šaulienės, A. Biknaitienės ir 
V. Gruzdienės paruoštos 
vaišės. Joms gėrybes suau
kojo kolonijos narės.

Juozo Šilko iš medžio iš
drožinėtą Vytį loterijos bū
du laimėjo Gitą Merkevičiū
tė. Iš loterijos gauta pinigų 
suma. J. ir J. Šilkų pageida- 
v.
fondui.

r I
įmas, 443 psl., kaina minkš

tais viršeliais $5, kietais-$&-
LIETUVOS VYČIO PĖD

SAKAIS, Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

PASKUTINIS POSĖDIS i
Juozo Audėno atsiminimai. 
227 psl., kaina....... .'. $4.00 J

... o ..... KONTRŽVALGYBA LIE- 
įmu. paskirta S. Kudirkos i TUVOJE> jono Budrio at-! 
nf U1‘ ’ siminimai. 224 psl.. kaina1
n - i n • I $2.50.Programai vadovavo Dai-1 '

va Vėbraitė. Minėjimą ruo
šė New Haveno LB apylin
kė.

Albina Lipčienė

NUKENTĖJUSIEMS 

NUO NACIŲ
svetur gyvenančio lietuvio praplėsti, pagilinti ir vykdy-į

Per pastaruosius penkerius metus vpatingai padidėjo (išlikimą savo tautoje. ti- Kongiesas tuiės sutiauktij m socialinis klubas gavo
narių - specialistų skaičius. Tai liudija toks reiškinys:: ,. ... . . daugiau jaummo ypačiai iš'žinių, kad galima atnaujin-
1970 melais partijos nariais buvo apie 40 proc. visu moks-', .iam c 1(e.iam i:.}‘ui.y,a. ? / ua> ų uies apzveg-jti atmestas kompensacijos 
i 11+ , ;• a ■ ; t r i> i ; c būtina turėti savo jaunimą ti jaunimo dirbamą tautini! bvlas dė sveikatos netekimolo daktarų (63 iš Jo8). Aplamai, LKP. kaip Sovietų Są-• , •• ii- i . , .• *■ oigamzuoią
jungos Kom. partijos padalinys, daugiau laikytina ne pro- suvokianti 
letaline, bet biurokratų klasės partija.

otą. sąmoningą ir i darbą ir pasiektus kūrybi-. nacių Vokietijoje, Karlsru- 
tį tautinę bei kultu- nius laimėjimus. Turės-he teismui paskelbus princi- 

Įrinę savo ateities misiją.! smaigstyti gaires ateičiai, j pini sprendimą, kuiis leidžia 
.Tam jį visų pirma rengia į Todėl reikia sudaryti tvirtą' ieškoti atlyginimo už svei- 
: jaunimo organizacijos, ir. moralinę ir materialinę at- katos atėmimą karo metu. 
joms turi būti skiriamas pir- ramą. Tai kiekvieno lietuvio Platesnių informacijų duo- 
masis mūsų dėmesys. Bet pareiga ir uždavinys.'Todėl da minėtas klubas: 3548 So. 

Mažosios Tar. Lietuvos Enciklopedijos“ II tomo tam taip pat reikia ir platės- kreipiamės įvisų kraštųlie-
duomenimi.*. matyti, kad LKP nariu daugumą sudaro tar- nės tautinės iungties, ir to : tuviu bendruomenes, i visų

Darbininkai ir kolchozininkai — mažumoje

;2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos 

supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žale irio mūšis, parašė dr.
Viktoras Biržiška, DĖL į Daugirdaitė - Sruogienė, 24 

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi-1 psl. kaina 50 centų, 
nimai (1920-1922 m.), 312 į e • .• •• t?
psl., kaina minkštais virše- ,, Soc.al.zma. ,r re.iS.ja. E.
liais $2.50. kietais—$3.75.! ba!'der'e,de’ "4 ka‘na 

i 10 centu.
PER GIEDRĄ IR AUD .

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi-' , pilamo
minimų (1909-1918) IV to- ^"“''t R-a'110 Į'adas),
mas. 272 psl., kaina kietais i 64 Psl~ kalna o0 eOTt*
viršeliais .................. S3.75, • Tavo kelias į socializmą,

(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.ATSIMINIMAI IR MIN 

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

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

SIAUBINGOS DIENOS 
1944 1950 metu atsimini

Emerald Avė., Chicago. III., mai, parašė Juozas Kapa 
60609. telefonas LA 3-1387. činskas, 273 pusi. kaina $3.

Socir’izmo teorija, (M.
' Fišerio), 74 psl., kaina 25 ct.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (I\. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3 05. be; x :sos kartu par
duoti.anos uė
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!į Pasikalbėjimas
ikin su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

• venusi Centrinė Amerika, 
i Viduržemio jūros kraštai ir
i Kinija. Bet kalbėti apie juos1
• plačiau būtų jau nuobodi is
torija.

— Maiki, vieną žemės 
drebėjimą ir aš esu pergyve
nęs.

— Kur ir kada?

— Negaliu pasakyti da- 
vadlyvai kokiais metais, bet 
tai buvo neužilgo po to. kai 
aš Amerikon atvažiavau. Vi
si tada kalbėjo, kad žemės 
drebėjimas sunaikino San 
Francisco miestą.

— Aš žinau. tėve. Tai bu
vo 1906 metais. San Fran
cisco miestas tada daugiau
sia nukentėjo nuo ugnies, 
kuri kilo per žemės drebėji
mą, ir sunku buvo gaisrą 
užgesinti. Žmonių žuvo apie 
500.

I

I ti
i Į
i I

nieko neiškadys. Ale aš tau 
pasakysiu, kad sapnininkas 
nepamelavo. Gavau iš Plun
gės gromatą, kur mano na- 

— Jes, Maiki, rytas ne- miškiai praneša, kad jų ož- 
šlektas. Ale ar tu žinai, ko.ka pastipo. Vadinasi, sapni

ninkas pasakė teisybę, kad 
juodas katinas reiškia mirti.

— Alou. Maik!

— Labas rytas, tėve!

aš pas tave atėjau?

— Ne. tėve, nežinau.

— Atėjau paklausti, 
neturi Sapnininko.

— O ką sapnavai?

— Aš turėjau čiudną sap
ną, Maiki. Rodos, nuėjau 
pas Zacirką išsigerti. Saliu-j 
nas buvo jau pilnas žmonių. • 
Vieni dar trezvi, o kiti jau i 
dainavo. Staiga tik bumpt! 
— kažkas trenkė i saliūna.

į — Ar žinai, tėve, kad tai 
ar ; buvo tik toks Įvykių supuo-

! limas. Kad ir baltą katiną 
būtum sapnavęs, ta ožka vis
tiek būtų kojas pakračiusi. 
Ir galėjai jokio katino ne
sapnuoti, vistiek ožka būtų 
pasibaigusi. Be reikalo da- 

„rokundąrei sumenes

— Nu, jeigu tu toks ne- ■ 
viernas Tamošius, tai aš su i 
tavim nesiginčysiu. Katinui, 

* ’ * ŠI iAtrodė, kad trokas atsimu-i galim duoti pakalų. Ale 
šė Į sieną. Subraškėjo langų | kartą buvo ne katinas, Mai 
stiklai, sudrebėjo visas na- ki. ši karta aš sapnavau že
mas, ir buteliai pradėjo kris
ti nuo lentvnu. Kažkas susu- 
ko: „Žeme dreba!.. žemė|
dreba!., bėkim!...“ Kilo su-j — Pasakyk, kodėl žemė 
mišimas. Maiki, ir aš pabu-; dreba kasdien, tik ne visur

mės drebėjimą, tai ką tu pa
sakysi ant to?

dau. Žiūriu, žiūriu, o aš ne; ir ne visada tie drebėjimai 
pas Zacirką. ale savo lovoj i būna tiek stiprūs, kad mes 
guliu. Nu, artai ne čiudnas j galėtume juos jausti. Juk ir 
prajovas?

— Tikrai Įdomus sapnas 
tėve.

šiomis dienomis Kaliforni
joj ji drebėjo, padarė net
ir nuostoliu, tačiau Massa-c

chusetts valstijoje mes to 
.. . -i • - • • drebėjimo nejutome. Kali-

. ~ a 1U • t.0’, n j fornijoje žemė drebėjo šių
sapnininko. Norėčiau mepj vasano 9 dieną: ir tai 

žinoti, ką toks sapnas galėtų įuvo ne visai silpnas drėbė
reikšti: laimę ar nelaimę? ..___  T __ A__ j_______
O gal kokią ligą? Ar tu ne
turi sapnininko?

— Neturiu, Maiki!

— Neturiu, tėve. Bet man 
rodos, kad tėvas turėjai.

jimas: Los Angelio dango
raižiai siūbavo, daug langų 
išbyrėjo ir griūvančios uo- 

| los užvertė kažkuriuos vieš-! 
; kelius. Tačiau ir to drebėji
mo Bostone nejutome.

— Pasakvk, kadėl žemė7
visada dreba tik Kaliforni
joj?

— Jas, Maiki, turėjau dar 
iš krajaus atsivežtą, bet kaž
kas pavogė. O tai buvo gera į
sapnų knyga. Viską atspėda-; — Ne, tėve, ne visada Ka-
vo. Atsimenu, kartą sapna-i Hfbrnijoj. Ji dreba ir kitur, 
vau juodą katiną. Pažiurę-. tik Kalifornijoj dažniau, 
jau i savo sapnininką. Sakoj Nors nėra tokio krašto, kuris 
juodas katinas reiškia smer- būtų visai laisvas nuo žemės 
ti. Pamislinau sau, nejaugi J drebėjimų, bet dažniausiai 
man reikės jau mirti? Bet ji dreba aplink Pacifiką ir 
ką gali žmogus žinoti? Juk jo salose, kaip Japonijoj, 
miršta kiti. Gabrielius gali ir; kur 1896 metais žemės dre- 
man užtriūbyti: „Koman, bėjimas sunaikino beveik vi- 
apsters“. Pamislinau. kad są Tokijo miestą, padarė 
reikia pasiruošti. Padariau puspenkto biliono dolerių 
rokundą sumenės ir atlikau nuostolio, ir žuvo apie 150, 
spavedni. Sakau, kad ir ne- 0O<) žmonių. Katastrofingų 
numirsiu, vistiek spavedni- žemė? drebėjimų y ja pergy

— Aš tada buvau dar gir
nius, tai tik tiek apie tą že
mės drebėjimą atsimenu, 
kiek galėjau iš kitų lietuvių 
sužinoti. O jie taip pat ne
daug težinojo, ba visi bu
vom grinoriai ir angelskų 
gazietų negalėjom paskai
tyti. Aš tada dirbau Saubos- 
tono cukernėj.

maikio IR tėvo 
KRAITIS

Keleiviui aukojo:

X. Cambridge, Mass $10.
I *

A. Andriušis, Easton, Pa., 
^8.50.

; A. Kuliešius. Toronto, On-
,ario. $6.50.I
Į Po $6: P. Maksvytis, Mil- 
lon. Mass., V. Pledas, Balti- 
fciore, M d.
I
‘ Po $5: J. Adomonis, So. 
Boston. Mass.. O. Makarevi- 
čius, Enfield. Conn., A. Ma- 
|on. Yucaipa, Calif., T. Su
bačius, Montrea’, Que.
i

Po $4: V. Dirsė. Ottervil- 
le. Ont., J. Unaras, Detroit, 
Mich.
i

Po $3.50: A. Misaitis, So. 
Boston, Mass, J. Leita. Phi- 
įadelphia. Pa.

— O kiek uždirbdavai?

— Penkis dolerius.

— Per dieną?

— Ne per diena, ale per; 
šešias dienas. Po doleri per 
dieną.

— Ir galėjai pragyventi?

— Galėjau ir neblogai, 
Maiki. Dolerius aš tada ro- 
kuodavau rubliais. Penki do
leriai tai dešimt rublių. Nu, 
iš Lietuvos atvažiavusiam 
grinoriui tai buvo didelis pi
nigas. Pilnas burdas, su sta
lu ir su lova, kaštuodavo 3 
dolerius per savaitę. Man 
likdavo dar du doleriai. Ro
dos, tai nelabai daug, ale 
rokuojant rubliais, tai bū
davo keturi rubliai. Nu. ar 
Lietuvoje galėjo žmogus 
tiek padaryt? Galėjau ir ap
sirengti ir apsiauti ameriko
niškai. Už doleri nusipirkau 
porą čeverykų. o krajavus 
kamašus pasidėjau i baksą. 
Tik su kepurėm buvo keblu. 
Iš krajaus buvau atsivežęs 
dvi kepures, abidvi su bliz
gančiais kazirkais. Ale kai 
nedėlioj išėjau ant Brodvės 
pasivaikščiot, vienas airis 
man tą kepurę numušė, kitas 
i ją spiovė, o trečias pagrie
bęs ją paleido skersai Brod- 
vę i antrą pusę. Ir visi kva
tojo susiliesdami. Parėjau 
namo be kepurės ir apsiver
kiau. Laukiniai čia žmonės 
misi i nau sau. Ir baisu pasi
darė Amerikoj, čia žemė 
dreba, čia tau kepurę nu
muša ir apspjaudo ją: kaip 
reikės čia gyventi? Ale. va 
apsipratau ir generolu ta- 
nau. Įsigijau frentu ir visui 
esu laukiamas svečias. Ale 
vistiek, Maiki. jeigu tik butu 
galima, tai grįžčiau i Plungę

— Palauk, tėve. gal da’ 
-miauksime, kad keliai atsi
darys. Tada abudu paiva- 
žiuosime i Lietuvą. Tenai ir 
žemė nedreba, ir niekas ne
sumuša kepures.

Po $3: A. Valančius, 
Brighton, Mass., -J.K.. Dor- 
phester, Mass.. J. Zamel, 
Gibbstovn, N.J.. K. Jankus, 
Philadelphia, Pa., K. Tamo
šaitis. So. Boston. Mass.. A. 
Zanižickas, Cdlumbus, Ohio. 
M. Manomaitis, So. Boston, 
Mass., J. Balnionis, Chica
go, 111.. A. Aleknievicz, 
Montrea!, Que.. .J. Galskis, 
Chicago, Ilk, A. Urbonavi
čius. Delhi, Ont.. J. Kan- 
tauskas. Levviston, Me., W. 
Kudukis, London. Ont., E. 
Cecilio, St. Peteisburg, Fla.. 
L. nudžiūnąs, VVest Roxbu- 
ry, Mass.. K. čižauskas. Fri- 
lighsburg. Pa., S. Juškevi
čius. Haverhill, J. Kalinaus
kas. Philadelphia, Pa.

Po $2: E. Puiris, Cicero. Į 
III., S. Novickis, Ne\v Bri-{ 
iain, Conn.. A. Tomkevičius, 
Montreal, Que., B. Params- 
kis, Washington. D.C., J. 
Bajoras, Hamilton, Ont.

Po 1.50: J. Mill, E. St. 
Louis. III.. A. Anilionis. Lan- 
sing. Mich., T. Kančis, 
Brooklyn, N.Y., A. Kalash- 
nikof. Hartford, Conn., V. 
Poplis, Oakville, Conn.. J. 
Tamulaitis, Lynn, Mass., J. 
Račkus, Toronto. Ont., S. 
Suslovich, Salem, N.H., M. 
Narna jūnas. Kenosha. \Vis„ 
P. Karpa, Downsview, Ont.. 
J. Tumas. Montreal, Que., J. 
Daržinskas, Mt. Clement. 
Mich., W. Planer, Hartford. 
Conn., J. Domantas, Wor-. 
cester, Mass.. J. Mockus,? 
Younastovvn, .Mich.. K. I)ul-J 
:ys. Prince George, B.C., E > 
Tamošauskas, Dorchester,

me.
Olrait. Maiki. lauksi

Paragink savo pažįstamu* 

išsirašyti Keleivi. Jo kaina.’ 

metams $7.00.

Po 31: E. Šimkus. So. 
Boston. Mass.. A. Šiugžda 
Hollbrook, Mass., S. Tom
kus, Meridan, Conn., A. 
Marmėtas. Philadelphia. 
Pa.. J. Vitkus, Quincy. 
vlass., A. Atkonis. Kearny 
\.J., A. Masteikis. So. Bos- 
on. Mass., K. Paulauskas, 
So. Boston. Mass., U. Vaidi
nis,' Batlimore, Md., A. 

Gaupšas, Cajon. Calif. A. 
Sarulis, Urugvajus. A. Pa- 
nataitis, \Vi11owdalle. Ont.. 
V. Beįeiti.-. Milto* N-I S. 
Čepulis, Rockford, Ilk. A. 
Padolskis, Paris, Ont.. J. 
Makauskis, Baltimorė, \1 d., 
A. Pocius. Rockford, Ilk. A. 
Šeputis, Kitimat, B.C.. C. 
Belsky, Montreal, Utie . \ . 
Petravičius. Prancūzija, .J. 
Mason, Sun < įty, Calif., "■ 
Pilka, Detruit, Mieli

Po 50 centų: J. Kaitrusis,! 
Rovalton, ii.. h. Siiligel 
Melrose Par! PI. B R.idzi

"Iki dugno!" saku Linda LouUer-Broun, keldama taurę ir atidarydama naują smuklę ”The Rail- 
dėvi trumpiausias kelnes. vadinamas "bot pants“. way Bird’s Nešt" Londone. Jos 6 patarnautojos

Šis tas apie Berlyną
(Tęsinys)

RYTŲ BERLYNAS

Per vidurį miesto rangosi 
ilgu cementiniu bloku siena 
(maždaug 6-7 pėdų aukš
čio). Virš blokų viena virš 
kitos nutemptos kelios eilės 
spygliuotų vielų. Kad siena 
būtų saugesnė, kas kelios 
dešimtys metrų pastatyti 
sargybos bokšteliai, kuriuo
se dieną naktį budi rytų sek
toriaus kareiviai. Toliau į 
priemiesčius siena jau nebe 
iš blokų, bet iš pintos vielos 
ir gana aukšta. Iš abiejų iru
sių. bet daugiausia iš rytų, 
platoka juosta tuščios že
mės. Jeigu kur reikėjo, nu
griovė ir pastatus, kad leng
viau būtų galima pastebėti 
bėgantį... Tokia siena dali
na Berlyną į rytinį ir vaka
rinį.

Jau tik einant per sieną, 
pajuntami militariškos san
tvarkos ženklai. Siauras iš 
abiejų pusių vielom aptver
tas takas veda nuo vieno 
langelio prie kito atlikti į- 
vairių formalumų. Čia pa
tikrina pasą. užpildomas 
blankas, kuriame surašomas 
su savimi vežamas ar neša
mas turtas, pinigai: patikri
na visą turimą mantą (bet 
nekrečia paties asmens), ir 
jei nieko įtartino neranda, 
duoda leidimą eiti ar va
žiuoti per sieną. Toliau ta
kas veda prie banko kasos, 
kur privaloma išsikeisti ne 
mažiau kaip 5 vakarietiškas 
markes į tiek pat rytinių. 
Galima keisti ir daugiau.. 
Po to jau niekieno netrukdo
mas gali keliauti i Rytų Ber
lyną.

Tik peržengęs sieną pa
matai, kad ji dalina miestą 
laugiau nei geografiškai. 
Tuoj pastebimi antrojo pa- 
•aulinio karo pėdsakai. Dau
gelis subombarduotų pasta-

tų arba tebėra kaip buvę. 
arba jų vietoje tušti plotai. 
Kur pastatai stovėjo vienas 
šalia kito ir vienas iš jų nu
griautas, likusi greta stovin
ti siena dažnai neperdažyta 
ir neužbaigta. Nejaukus 
vaizdas. O jei tokių sienų 
yra daug, tada vaizdas sta
čiai baisus. J-ei. be to, dar 
pridėti menką apšvietimą, 
tai pasijunti besąs neįpras
toje ir nesvetingoje aplin
koje.

Toliau į rytus vyksta įvai
rios rūšies statyba: butų, į- 
monių, įstaigų, gatvių, tiltų, 
Bet čia ta statyba vyksta 
daug lėtesniu tempu, negu 
Vakaru Berlvne, nes trūksta 
technikinio personalo, me
džiagų ir kt. Prieš pastatant 
sieną jau daugelis Rytų Vo
kietijos išmokslintų asmenų 
pasitraukė į Vakarus. Dabar 
rytiečiai kaltina vakariečius 
už tokį kultūrinį nualinimą 
ir reikalauja atlyginimo už 
■’smegenis“.

Parduotuvių langai ny
kūs, prekės juose atrodo 
menkos kokybės, neskonin
gai išdėstytos ir gana bran
gios. Kainos daug aukštes
nės negu vakarinėje miesto ■ 
lalyje. Dovanų krautuvėse; 
pastebima daug iš rytinių) 
’espublikų atvežtų dalykų. 
Nors tokios rūšies prekių pa-! 
siūlą nemaža, tačiau nėra į 
patraukimo jų įsigyti dėl 
menkos kokvbės ir aukštu

c ikainų. Rūbų bei avalynės 
parduotuvių nedaug, ir šių 
reikmenų kainos taip pat 
daug aukštesnės nei Vakarų 
Berlvne.

Išskyrus keletą Mercedes. 
Volkswagenų ii- dar vieną 
kita, daugumas automobilių 
iš Rusijos ar kitu rvtiniu res-i 
publikų: Moskvič, Volga,

Škoda ir kt. Sakoma, kad 
užsisakius automobilį, tenka 
laukti dešimtį metų, kol atei
na eilė jam gauti..

Maisto krautuvių neper- 
daugiausia, nors, sakoma, 
maisto netrūksta.. Trūksta 
gal tik kaikurių vaisių. Ma
tyt. žmonės perka tokius 
maisto produktus, kokių 
gauna, daug nesirinkdami.

Rytinėje miesto dalyje li
ko dauguma muziejų ir me
no galerijų, kurios, kaip pa
sakojama, gana gausiai lan
komos.

Susisiekimas — požemi
niais (U-Bahn), gatvių trau- 
kiniukais (S-Bahn) ir auto
busais. Pastebėtina, kad S- 
Bahn, administruojamas ry
tiečių, kursuoja ir vakarinė
je miesto dalyje. Be to, tai- 
vienintelis dalykas, kuris pi
gesnis nei Vakaruose.

Grįžtant į Vakarų Berly
ną, vėl porą kartų patikrina 
pasą. ir, jei nieko įtartino 
neranda, gali keliauti. Bet 
įsidėmėtina, kad tos penkios 
markės turi būti išleistos ly
tinėje miesto dalyje. Kitaip, 
grįžtant tenka likusius pini
gus paaukoti Rytų Raudona- 
iam Kryžiui.

P. N-kis

įsigykite 

ką tik išėjusią 

Jurgio G I a u d o s 

knygą

Simas
Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos 
tragedija Vigilant laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali
te gauti ii- Keleivio administ
racijoje.

nauskienė. Waterbury Ct..
J. Mankus, W. Haven, Ct.,
K. Gudauskas. E. Chicago. 
ind., F. Aimanas, Mala\van,! 
N.J. A VVhite, Kewanee, N 
J.. A Stankaitis Strnud, 
Ont.. J. Jurgaitis. Chicago, 
III \ Suima. Philadelphia, 
Pa., K. Davidson, Detroit. 
Mich. A. Laiinišonis, M ii Ii- 
nocket, Me.. E \ asiitaus 
kas, E. St. Louis, III .J Gm-
džiiu Montreal.. Oue
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PULGIS ANDRIUŠIS

Neįleido
(Tęsinys)

— Žinioj gi, reikia ir žvirbliui gyvent, jeigu jau vie- 
• ną kartą Dievas ir jam Įpūtė kvapą gyvasties ir davė gir

nas pagurklyje: skaitos, niekas jam ir nepavydi vieno ki
to grūdo, bet. matai, vaidenas. ne tiek sulesa, kiek išbars
to, — va, kas ne’skenčia ! Ja, matai, grūdas vieną kart jau
nukrėstas žemėn, tai kaip tas čirškulys ant ugnies, — ne 
ramus. Tai, dabok, peliotė urvan Įsitraukė, tai kurapka 
prilindo, tai, gavęs rasos, ir išpumpo kaip višta, prisile- 
susi karkvabalių.

— A. taigi, jau norėjau mest akmeniu panuovalin, 
bet gerai, kad nemečiau, žvirbliai patys nuurštė Į Kailia
dirbio kviečius. Žinai gi. kol pakelsi nuo žemės akmenio
ką, kol užsimosi, tai jau anys ut kur! Gerai, kad neme
čiau.

— Eidamas paskui pro kryžių, sakau, atsisėsiu ant 
akmenio prie tiltelio susisukti pernykštės geltonosios. Da
boju, ant lukštelio vandeninė blusa stovi ilgom ilgom ko
jom, kaip lentapiūvys ant ožių; pamislija, pamislija ii 
paskui šast peršoka kitan lukštelin. Ė. skaitos, mislyk 
nemislyk, bet tegu dar savaitė taip padžiovina, tai ir tu 
pristigsi ant ko šokinėti, neliks nė vardo, kad čia upelio 
būta!

— Taigi, va, matai, ir anys šitie raudonom ir gelto
nom papilvėm juodi vabalėliai siuva siuva aukštyn pri
kiša snukeli prie vandens viršaus ir, pamisliję, vėl šauna 
dugnan, net nematai, kaip jie spėja pasispardyti. Skaitos, 
ir anys dirba savo darbą, uždėtą Dievo, o neturi laiko pa- 
mislyt, kad viena kita tokia savaitė ir jų duobėj po alks
niokais nebėra nė lašo vandens.

— Ag, skaitos, ir mes siuvinėjam nuo paties pava 
salio, metam grūdą žemėn, apglostom su akėčiom, ren
kam gurvolius, krutam. o nežinom, gal ledamušis. gal liū
tys. gal sausmetis paleis tave ubagais. Bet gi žmogus ma
tai, kaip tas vabalėnas su geltona papilve vis kruti, vis 
nori aukštyn. O dugnan visada suspėsi.

— Taigi, einu toliau per Trilapvnę takeliu, žvagulia 
tik žvaga po kojom, kaip budelninko geležinės dūdelės 
ant marškos Petro atlaiduose. Tau tave žemė, misliju sai 
vienas, jau kur pievon Įsimetė žvagulis, tai dalgiui nėr; 
ką veikt, geriau jau su lenkena grandyt. Žinioj gi, prie 
žvagulio, daboju, dar kai kur ir dobiliukas prisišliejęs 
kiškio kanapė teliūskuoja, o į panuovalį ir vienas kitai 
gyslonas su smalėku pasismaguriavimui. Bet gi, matai 
sulyg Trilapvnės tai jau, skaitos, blogesnių metų negal 
būti. " , t

— Ai gi, mano atminime, kas čia dėdavos: būdavt 
brendi ir, regis, ne tu brendi, bet tik tavo kepurė plauki; 
smilgų viršūnėm, sakytum kimsas ežeru pavasario leda 
plėšyje!

— Skaitos gi, daboju, ir lieptas nuspirtas su koja 
Versmei gi reikalingas tas lieptas, kad rave ant sausų sa 
manų gali atsigulti nugara ir dabot, kaip danguj vartos 
baltom papilvėm debesiokai. lyg narai Silio ežere.

— Nu taigi, sakau, dar kartą prisėsiu ant juodoj, 
rubežinio akmenio, kur iš vasarių pusės iškalti maro met

SOFIJA U KAl’SKAITĖ - JASAITIENĖ

Partizanė, motini) ir vaiky 
globėja

Tai Sofija Lukauskaitė - 1920 m. Sofija Berlyne
Jasaitienė, dabar gyvenanti studijuoja žemės ūkio moks- 
Mt. Vernon, N.Y., kuriai ko- lūs — nori būti agronome,

kad galėtų padėti Lietuvos 
žemdirbiams kuo daugiau 
naudos iš savo žemelės gau-

Teises patarimai

Nr. 12, 1971 m. kovo 23 d.

Ar negalima butų privers
ti ką nors mums atlyginti 
už vargus ir nemalonumus?

Tėvai

Massachusetts./
Atsakymas

Advokate dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio J k^aj apl asine jate. pati Įvykį, 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesioj; $>■'« 
adresu:

Nors Tamstos labai smul-

Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law. 
Co-operative Bank Plaza 
1864 'Centre Street 
Boston, Mass. 021-%

Klausimas vairuoti, bet mes Jai uždrau-

tačiau nepateikiate svar
biausios informacijos, bū
tent : kada įvyko akcidentas. 
Gal esate girdėję, kad Mas
sachusetts valstijoje auto
mobilių draudimo Įstatymas 
buvo pagrindinai pakeistas, 
šis Įstatymo pakeitimas Įsi
galiojo (became effective) 
nuo šių metų sausio mėnesio 
1 dienos. Todėl, jei Tamstų

ženklai. Skaitos, pailsėt ties varteliais, prieš Įeinant pū 
dyman; per ravą šokant, matai, brakštelėjo pakinklia: 
užsikosėjau, sunkumas toks krito ant krūtinės, — ag, n. 
juokas gi astuonias nešiot ant pečių!

— Sukdamas pernykštę, daboju, va, kad ir Meldaiki 
žirniai. Ankštis ir mislija sau viena, ar da čia pridėt vien: 
žirni, ar jau gana bus? Ir taip bemislijant, saulė čiaukš 
ir uždarė ankštį. Gana bus. sako!

Taip kalbėdavo Mykolą, grįžęs iš savo didžiosios kei 
lionės, perkėlęs arklį galilaukėje. Toji kelionė užtrukdav- 
gerą pusdienį, nes. dusulio ir skilvio priepuolių kamuoja 
mas. dažnai turėdavo prisėsti ant akmens ar kimšo, pa 
eželėje atsigerti sodos, parūkvti geros pernykštės gelte 
nosios. i ’ D*

Kas metai jo kelionės retėjo, jėgų vos pakakdavo kū 
lėliams kapoti, o kartą, betuntuodamas darže apie toboką 
užvirto tarpežyje, ir jį nešte parnešė vos bealsuojanti.

— Aš, matai, kaip tas pūgžlys, išmestas ant panuo 
valio: žiobčioju, gaudydamas orą, — sakydavo Mykolą.— 
Nebemisliju. kad dar Įžiopčiočiau devinton!

Vieną pavasari Mykolos reikalai pasitaisė. Patsa 
pasodino taboką, apgenėjo keršiukę, iš Pabi-ūžakalnic 
prisinešė vantoms beržašakių. nes labai mėgo vanotis 
ypač per pirmuosius tris garus..

Po Sekminių, pačiame laukų gražume, gegužės rak 
teliams žydint. Mykolą visai drąsus išėjo Į Didžiolaukius 
prie Silio ežero.

_ ^Nukelta į 2 puslapį

| dėme svetimą masiną vai- (aprašomas akcidentas ivyko 
Mūsų dukrelė studentė Duoti. Jos privažiavo vieną >pO gjy metų sausio mėn. 1 

važiavo su savo drauge, irgi gatvę, kuri, aiškiai buvoma-jĮdienos, Tamstos nieko ne- 
studente, tos draugės auto-{ty ti, buvo taisoma. Toj gat-, gausite, nes dukters draugės 
mobiliu. Draugė vairavo.' vėj stovėjo visoki sunkveži-|arj->a Tamstų pačių automo- 
Mūsų dukrelė taip pat moka ' rniai. „buildozeriai“ ir kito-!kp0 draudimo kompanija 

kios masinos. Mūsų dukrelė užmokės tik už gydymo iš- 
'---------------------------------- patarė savo draugei, čia gi- laidas, ir tuo turėsite pasi
ja 3 aikštelių o kitu metu— musiai airiukei‘ kad nerei“ į tenkinti..ą 6 aikštelių, o Ritu metu . R _tu važiuoti j ta t nes.
3-jų darželių. Juos lanke ke-i p^ojinga. Joi j, iS-i pHIeidžiu. kad Tamstų

algos dėl 
ji dirbo

, . . ». • ir čia, girdi, yra ir nustojo tam tikros sumosbet ir sočia, pamaitinami. Į „short cut„ (trumpiausias uždarbio dėl to akcidento,- 
Dar didesnė naujiena bu- kelias). Mūsų dukrelė buvo draudimo kompanija jai dar 

vo vaikų skaityklos, kurtų labai nerami dėl tokio va- užmokės 75G nustoto atly- 
pirmoji buvo Įsteigta 1926 žiavimo, bet, kai esi svečias ginimo. Nesvarbu, kiek ten 
m., o vėliau dar dvi. Paga- ikito automobily, negali sa- Tamstų dukrelė turėjo ne- 
liau 1940 m. buvo atidaryta kvti. kaip turi važiuoti. malonumu dėl savo susižei- 
ir skaitykla motinoms - tė- jvažiavus į t gatve, tai dimo ir kiek Tamstos turę- 
vams Jose buvo ne tik kny- buv0 Bl.ight0-ne; (1?augė va. jote vargo. Pagal naująjį j- 
gos bet ir balda, pritaikyti žiav0 ga^ ]gtai bet atsitiko statymą - tokios apl.nky-
vaikams. be to, šilta, svaru, ne!aimė: ju automobilis, ku- bes nebeprumamos dėmesin, 
jauku, ir dar jaunus skaity- ric vva n^ikabi- Jei ^aktaro sąskaita nevirši-

~~~~----- -
J Ii šimtai neturtingųjų tėvų

vo 29 d. sukanka 70 metų.

Ji gimė Šiauliuose. Jos tė
vas plačiai žinomas advo- j ti. čia ji veikli lietuvių stu- 
Katas Stanislovas Lukaus-, dentų tarpe, kurį laiką va- 
Kis. nuoširdus demokratas, c]0Vauja ten esantiems lietu- 
revol. liaudininkas, didelis jvjams socialistams. Atosto- 
numamstas. visų nuskriaus-; metu ji atlieka praktikos 
-MJŲ gynėjas, caro valdžios ;darįug pavyzdingiausiame 
Keleriems metams ištremtas, Vladimiro Zubovo Medem- 
is Lietuvos už lietuvišką, ro(jės ūkyje. 1923 metais 
veiklą. Jos motina Elena
Zabickaitė - Lukauskienė— 
dantų gydytoja, aukštos in
teligencijos ir jautrios sie
los motelis. Lukauskų na
mai buvo vienas Šiaulių lie
tuvių sąjūdžio centrų.

Berlyne baigusi aukštąją že
mės ūkio mokyklą, ji Dani
joje studijūoja1 gyvulinin
kystę ir kooperaciją. Taip 
rimtai pasiruošusi, ji grįžo Į 
Šiaulius ir ‘kurį laiką dirbo 
gyvulininkystės instruktore.

Tokia šeimos aplinka tu-1 1926 m. ji ,buvo Šiaulių di- 
ir ianna I ^ziulės žemės ūkio parodosrejo savaip veikti ir jauną, . . .

Sofiją, skatinti ją anksti pa-i Pirmminkė.
sirinkti gyvenimo tikslą vi
saip padėti tiems, kurie yra 
skriaudžiami, siekti taip su
darkyto gyvenimo, kuriame 
įebūtų skriaudžiamųjų, to
lei politinėj veikloj vėliau 
ikiavosi Į socialdemokratų 

gretas.

Pirmąjį pasaulini karą 
Sofija su tėvais praleido Ru
sijoje. Grįžusi Į Šiaulius, ji

1925 m. ištekėjusi už dr. 
D. Jasaičio ir turėdama dau
giau šeimyninių pareigų, So
fija neužsidarė siaurame 
šeimos rate.: ji visą gyveni
mą sugebėjo būti pavyzdin
ga žmona, motina ir kartu 
visuomenininke.

Ji matė, kokia našta sle
gia neturtingas motinas, 
kai-p joms sunku auklėti vai

;ia 1919 m. baigė gimnaziją. Įkus, todėl pasiryžo ateiti Į
pagalbą: jos sumanymu. 
Šiauliuose buvo Įkurtas „Lie
tuvos Vaiko“ dr-jos skyrius, 
kurio vadovybėje (ilgiausiai 
piimininke) ji išbuvo ligi 
Lietuvos nepriklausomybė: 
?alo. Ta draugija anais lai 
kais nuveikė stačiai neįtiki 
mus darbus.

Mažai kas Šiauliuose tad;

fų pačių metų rudeni, būda- 
na vos 18 metų mergaitė, ji 
au darbuojas liet. partizanų 
ių štabe, kovojančių su Lie- 
uvą užplūdusiomis bermon- 
ininkų gaujomis, ir vado- 
zauja ryšininkams su Lietu
vos kariuomenės vadovybe.
Mačiau jos veiklos šioje sri- 
y.je čia neliesiu, nes apie tai
tetrukus, kas norės, galės! težinojo, kas yra vaikų aikš 
įasiskaityti K. Bielinio kny-! telės, vaikų darželiai, ko 
Voje ”Gana to jungo“. "L. Vaikas“ nejsteigė vasa»*»*

Hanė Lukau skaitė

EILĖRAŠTIS APIE ŠIRDĮ
• t’ * /

Vyšnių sniegas uogomis, širdis — meile ištirpsta. 
Galiu ją kilimu patiesti Tau po kojų.
Kietas mano kiautas, kaip saulėje ledas, ištirpsta, 
Kai aš apie Tave. taip gerą, pagalvoju.

Iškelia stiebas sunkią tulpę į aukštį.
Širdis, jei būtų žiedas, Tavin taip stiebtųsi.
Noriu ją, kaip plasnojančią mažą paukštę.
Tau į rankas įdėti, kad ji tenai pasislėptų.

Praskleisti man širdį, kaip saulė tulpę, pajėgsi.
Tau į rankas ją atiduodu be baimės.
Saugiai ir tyliai priglausi ir jos neįdrėksi.
Žolės tylėdamos auga, tyloje auga ir laimė.

u nevuiungųjų if pasak^ kad - ge_ dukfelė nenustojo a
vai ų. uose vai ai ne 1 'rai žinanti kelią, čia dažnai to akcidento. Jeigu 
buvo mokomi ir auklėjamų! &

tojus prižiūrėjo 
mokytoja.

ir pamokė_ ris yra gan mažas, uzsi
no už išsikišusio vandentie- j* ?00 ai.^a,?.x1.n.^ra

virš 2,000 dolerių ’Tš kiše-merginoskio vamzdžio, ir
Šiandien visa tai nieko ne- gan smarkiai 

stebintų, bet prieš 50 metų Mūsų dukrelė smarkiai susi- 
tokie dalykai Lietuvoje dar daužė galvą ir visa buvo kru- 
buvo didelė naujiena. vina, kai policija atvažiavo.

„L.V.“ rengė ir vaiku dar- Policija merginas nugabeno 
belių parodas, buvo suren- į ligoninę, o ten jas daktarai užpakako ir Tamstas sužeis- 
gęs didžiulę vaikų šventę, apžiurėjo, subandazavo mu- b.. neb_tu -okios a_ 
paminėdavo Motinos dieną dukreles galvą n- nusiuntė Rad ta- tQ g.f_
ir ta proga apdovanodavo namo, ^sakyciami nueiti pas tuokHo kakės _ Tamstų
gausių šeimų motinas. ^„atenutežto^duS Pači« diaudim0 kompanija"
, ”L- Vaiko“ įstai?ose dir- pas daktarą, o šis liepė vėl atlygins Tamstoms už dak- 
00 net i apmokami taniau- ateiti Dukrels vaikšgojo ta,'° klaidas ir. jei būt 
tojai. Jo sąmata sieke tūks- sutandažuota 10 dienu, o fota algos' dar duotŲ

Pasku* Jai skaudėjo tai gal- „os 
vą, tai kaklą.

susitrenkė nes” nu°stolių. Dabar ne
besvarbu, kas ouvo kaltas ir 
kas buvo nekaltas. Pav., jei 
koks nors girtuoklis arba 
narkotikų prisigėręs asmuo 
suduotu Tamstų mašinai iš

taro išlaidas ir. jei būtų nu-
< O c

nustotos algos. Patsai 
kaltininkas“, atseit, gir

tuoklis, taip pat gautų iš sa- 
Susisiekėme su dukreles vo draudimo kompanijos at- 

motina ir sakome, lyginimą už savo gydymosi 
ar jūs turite diaudimą. Sa- išlaidas ir 75G savo nusto- 
ko. žinoma, mes turime viso- tos algos, jei dėl to akciden- 
keriopą draudimą, nesirū- to negalėtų dirbti. Taigi ir 
pinkite, jums bus už viską Tamstos, nekaltieji vairuo- 
atlyginta. Taip ir nesirūpi-, tojai ir keleiviai, ir neabejo- 
nome. įtinąs khltininkas — Įstatymo

Praėjo vienas mėnuo, ki-;akvse esate lygūs ir niekuo 
nesiskiriate. Tai toks vra

vo pastangomis „uždirbti 
Sofija ir čia buvo ta šerdis, 
apie kurią visi sukosi, ir — 
reikalingos lėšos i draugiją 
nuplaukdavo. Pažymėtina, 
jog ’L.V.‘ rengiami vakarai, 
kurių programą atlikdavo 
skiliausi scenos menininkai,
Šiauliuose buvo geriausi ir 
pelningiausi. Buvo metas, 
kada vienas pokylis davė a-į
pie 10,000 litų pelno. Sofija tas, o iš tų žmonių ir iš jų į 
buvo ir „L. Vaiko“ centro draudimo kompanijos — nė I r^ujasis Įstatymas, 
'alfoje. j žodžio. Mudu su vyra nuvy- i Beje. dėl miesto atsako-

’’L. Vaike“ Sofija turėjo ,'?me .^a,S z!710ne' mybės. Būtų svarbu žinoti,
jaug darbo, bet jai to buvo į k.au^1’_ kodėl netunme zi-,dgj kokjų aplinkybių Tams-
naža. Jos jautri širdis nega-i ^ai Jie mum^ taiP Pasa';tų minimas advokatas nuta-
ėjo pakęsti ir gyvulių kan-( JIe ouvo nuėję pas savo - kad n^ra pagrindo ieški- 
dnimo, todėl ji Įstojo^i Gy- j advokat3 • tas nuvažiavo pa-

draugės

uliams globoti draugijos 
įkyrių, jam vadovavo, o taip 
uat buvo ir jo centro valdy
boje.

Ilgesni laiką ji buvo Šiau
lių apygardos ligonių kasos 
valdybos narė. buvo išrinkta 
ir i Šiaulių miesto tarybą, i

žiūrėti tos vietos, kur mer- niui prieš miestą iškelti. Jei 
dėl to, kad buvusiomis ap-

gailės buvo sužeistos k par-ilink bjmis miestas 
\azia\ęs pasakęs, kad ten „ u t-aito,
nėra jokios bylos prieš mies
tą. Taigi tas reikalas atpuo- 
lęs. Tada jie nuėjo pas savo 
draudimo agentą, ir jis jiem 
pasakęs, kad jie neturi jokio 
večių draudimo. Taigi, ir 

Sako

visai
nebuvo kaitas (‘'neatsar
gus“, negligent), — tada 
teisinė pozicija yra vieno
kia. Iš kitos pusės, jei advo
katas priėjo tokios išvados 
todėl, kad, jo nuomone, vai
ruotoja taipogi buvo „neat
sargi“ (contiibutorily negli-Be to, užteko jai laiko da-| šis reikalas aipuola. __

yvauti dar ir kitose draugi-! jie: savo daktaro sąskaitas i geiJĮ) _ ta(ja gj aplinkybė 
ose. auginti sūnų ir dukterį, į prisiųskite mums, mes turi- neliestų ir nebūtų taikoma 
ūpintis namų ūkio reika-i me toki draudimą, pagal ku-[ Tamstų dukteriai, kuri buvo

’ais, laikyti plačiai atvertas ii bus jums užmokėta už
duris ir vargšams, ir visokių 
pakraipų politikams, ir me-

dukrelės gydymo išlaidas. 
Tų gydymo išlaidų mes te-

keleivė (passenger). 
vairuotoja.

o ne

nininkams. Jasaičių namai Į tui ėjome 45 dolerius, bet Tačiau reikia neužmiršti, 
kad šios rūšies ieškiniui 
miestui iškelti reikia mies-

mums atrodo didelis netei
singumas, kad už tokį sužei-

kiui. ir prof. Kairiui, ir poe-Į dimą, už tiek rūpesčio ir tu i pranešti apie akcidentą 
tui Putinui ir kitiem. į vargo, mums siūlo 45 dole-Ine vėliau kaip per 30 dienų

irius. Mes nenorime eiti pas nuo tos dienos, kurią nelai- 
Naciams užėmus Lietu\ ą,, advoka^ nes jej tas paims mė įvyko. Jei tai nebuvo pa- 

Sofija pa.Miyzo gelbėti t.uo>. i dolerius ar daugiau, tai daryta, — dabar yra nervė- 
kune jų buvo paskirti su_, mums teks ir už gydymą už- lu pranešti arba ieškinį kel- 

j (Nukelta i 7 puslapi) j sumokėti. ti.

anais laikais buvo atviri ir 
kun. Ki-upavičiui, ir Palec-
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Vietines žinios
i.......................... ... .....................................................................................................

ir jų vadovui Jonui Reino- nizavo moterų komitetą, ku-Bet ji ir iki šiol atidžiai seka Trijų metu mergytė žiūri; 
riui, talentu rinkėjams — O- ris per savo skyrius yra daug mūsų visuomenini gyveni- i dramblį zoologijos sode ir:

mą, blaiviai vertina jo aktu- k,ausl* mot,n*: . ...
— Mamyte, ar ir dramblį

KODĖL ŠUO LOJA

Manigirdo Motekaičio 

koncertas Bostone

Daug problemų, bet joms 

nėra sprendimų

nai lva.'-.ienei. Alicei Rusec- kam ištiesęs savo pagalbos 
kienei, Elenai Valiukonie- ranką., 
nei. Jonui Renteiiui ir Gin
tarui Karosui, laikraščiams Atvykusi 1949 m. Į Ame- 
ir Petrui Viščiniui už šio riką, Sofija Jasaitienė pla- 
renginio skelbimą, vyr. šei-‘ čiau jau nebepasireiškė. nes
mininkei Monikai Plevokie- gyveno mažoje lietuvių ko- 
nei ir kitoms šeimininkėms, Į Jonijoje, o, be to, dabar jau 
kurios parūpino visokių gar-] ir amžius reikalauja poilsio. 

Trečiasis šio sezono Baltų i Kovo 20 d. Kult. subatva- tižių patiekalu ir padėjo)
draugijos koncertas Įvyks kario susirinkime Conn. dirbti, Onai Margąitienei ir. 
balandžio 1 d. (ketvirtadie-' vaist. universiteto profeso- Onai Ulevičienei už tortus]!'
»j) 8:33 vai. vak. Jordan liūs dr. Benediktas Mačiui-] laimėjimui, už kuriuos su 1

aliausias problemas, o kar
tais neiškenčia dar šen ir ten 
savo rankos neprikišusi.

Ilgiausių metų mieiajai j 
Sofijai Jasaitienei! i

gandras atnešė?

Vanagas

GERIAUSIA

DOVANA!
Dovanokite savo drau 

gams ir bičiuliams metinę 
Keleivio prenumeratą. Jums j 
atsieis tik $7, o tas, kuriam]

Kitą kartą Dievas, tverda
mas gyvulius, suteikė jiems 
balsą. Tik vienas šuva liko 
be balso ir nuėjo pas Dievą 
skųstis, kodėl visi gyvuliai 

i turi balsą, o jis neturi. Die
vas jam tarė:

— Tu visados turėsi loti, 
bet tik tada. kai išgirsi, kad 
kas kitas pakelia balsą.

Dabar šuva, kai tiktai iš

ka Įdomiai kalbėjo apie šių'linkta $74. Dėkojame
v i • dienu socialines problemas ■ siems kurie *<iu0 ar tuo na- iKoncerto programoje — , T • * • n i • w ' nune <’«

t ■ • • . ai i okup. Lietuvoje, rrelegen-s dėio mums «urenu:ti ši ren- 1aunas lietuvis pianistai Ma-.• K . . -• • * j • . J: > ... ivn
... .. i . ■ .i-, • tas rėmėsi pačiu sovietu da- <>in ’u&irdas Motekaitis atliks- '

lali, Bostone. vi-

Kačinsko,
Gruodžio.

Gu- . viniais li
pamų 
statistikos skai

ji bu, dovanota, permetu, «?rsta> ka<1 kas suk.-u-
•: . - . ~ . tėjo ar žmogus kokį balsą\Yorcesterio Lietuvių Piliečių Klubo valdybą ir narius.v

klubo sekretoriui

JULIUI SVIKLAI

mirus, giliai užjaučia
■» e

Maironio Parko valdyba ir nariai

kas savaitė gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins. pakelia, tuojau ir pradeda 

loti.
( Iš „Lietuvių Tautosaka“)

Sesuo iš Lietuvos ieško Bro-
Steponas ir Valentinajasubeno,

tauskaitės, Gruodžio. Ba-į , , • . T . Minkai, n ? r. . . 1 dabartim Lietuvos gvvem-
7-°’ ep"Li*°VeJ0’p aranin.I’imo vaizdą. O tų problemų‘ ,
Liszco, Debussy, Rachmani-, d ?. «* j Danaus Lap.nsko sugrazta.

, _ . . 1 ; dimų joms dar vis neranda-Į Kaip žinome, iš Bostono]
'Ulinius. i ma. ; kilęs kompozitorius Darius!

Svečio priėmimas po kon-l ... ; Lapinskas dar neseniai Chi-j
certo Įvyks Tautinės Sąjun-1 Paaiškėjo, kad kriminali-j Cagoje susituokė su aktore’ 
gos namuose, i kuri visi1 nių nusikaltimų skaičius la- ; Laima Rastenyte. Praeitą sa-i 
kviečiami atsilankyti. Tai; bai didėja. Ypač Įsivyravęs vaitgali jaunieji pirmą kartą*

čiais, kurie galėjo parodyti ] nės Giniotytės - Abraitienės, gi
musios 1910 m., išvažiavusios iš 
Tryškių i Ameriką 1932 m., spė
jama. gyvenančios Chicagoj, III.

Ji pati arba ką nors apie ją Į trauka — būtinai. Paslaptis gū
žinantieji prašomi parašyti šiuo j rantuota. Atsakysiu į rimtus 

!adresu:

Ieškau gyvenimo draugės, ku
ri padėtų tvarkyti biznį. Amžius 
35-55 metų. be vaikų. Koto nuo-

suomenes susidomėjimo. j valiniu nusikaltimu. Nepa- nu sutikimal   ... - , * . • , - i - • -

Neįleido

Aleksandra Olga Anderson. 
280 West Street, 

(įuincv, Mass. G2169.
(12)

laiškus. Siųsti adresu :
Keleivis, 636 E. Broadwav. 
So. Boston. Mass. 02127. 

Perduoti L.K.P.V.
(13)

(Atkelta iš 6 puslapio )
Ir tai buvo jo paskutinė kelionė. Rado jį sukritusi 

Manigirdas Motekaitis y-, prastai didėja girtavimas.! ‘ " prie akmens, taboka buvo išsibarsčiusi. Kai brolėnas spau
da gimęs Kaune ir jau nuo; kuris jau dabar esąs 10 kar- Sekmadieni Veteranų Da- dė jam negyvas akis, tai Mykolos lėliukėse dar blizgėjo 
įvaikystės dienų ėjo muziki-j tų didesnis, negu buvo nepri- riaus posto salėje susirinko Silio ežero paveikslas. ' i

A, taigi emu panuovaliu pro Degimus, o pempės
ėjo 
keliu.nio lavinimosi 

miausia vadovaujamas savo 
motinos, kuri buvo viena iš

pir- klausomoje Lietuvoje, ir tu- apie 50 Lapinskų giminių ir 
polinkio ir ateity didėti, bičiulių. Čia buvo parodytasn poiinKio ir ateity uiueu. oiciunų. via ouvo parodytas strapalioja nuo kimšo ant kimšo, ir vis: gyvi, gyvi!

Taip pat laba! padažnėjo vestuvių filmas, jauniesiems tog> dar gytaSj misllJU sau vienas> ~ ilgam, Gcrai
žiemos 

dilint

LOb-3 m. jis Daige ue raui pė dėmėsi i auklėjimo bei 
■į universitetą magistro laips- mokvmo sunkumus, i žmo- Chicaga

173 Arthur St.. Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209 J C
:_________ ____ ________ ________ *r***e**********************************************************

f
t * C S* Laisves Varpas

Lietuvių Radijo 
Valanda

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

**

net iš po juostos paleidau kailinius, sakau, tegu išpūs žie
mos raugą iš po jeikų. Perlipau lieptą tekinelėje, pilna 
pupurienų kaip trynio, muša vienan balsan varlės, ūku- 
riuoja upelis, skaitos, neša Silin žiemos darbus.

: verstis savo profesija ir ki- kas įg Petersburgo. Fla., Kreipdamas is pievos pro laukinių obelaičių krū-
ne‘‘rengiamų muzikos festi- įas visuomenines ydas. atsiuntė s.eikinimų^visiems dar įsinorėjau susisukti geltonosios, sakau, užlipęs
valių varžybose. Kritikai jo; Kalbėtojo nuomone, da- keieiviečiam< Jis rato kad kalnelin sėsterėsiu ant to gysloto akmenio, iš kur Silys 
skambinimą apibūdina kaip bar žmonės esą savanaudis- dabar ten gražu, žaliuoja kaip ant delno.
pasižyminti gyva mterpreta-Į kesnj labiau sumaterialėję medžiai, žydi gėlės. — Bet gi, matai, įpusėjus kalnelį, — kad tau versmio- i
ci'ja, nuostabiu virtuozišku- įr vienas kitam atšiauresni.
mu. Tad ir M. Motekaičio Aplamai, tie daviniai nė- PARTIZANĖ, VAIKU 
koncertas bus neeilinis pa- ra džiuginantieji. Tai vėžvs, MaTimu r'i op ia
rengimas Bostono_ padangė- kuris gadina tautos būdą ir M^IINŲ GLOBĖJA
je.. Tenka pažymėti, kad tai ėda pačią lietuvių tautą iš (Atkelta iš G-to pusi.) 
yra kartu _ ir sukaktuvinis vįdaus. r

nių polinki keisti darbovie-įj- mu.
’iČ't >L Motekaitis yra tris kar-|tes> baigusių pedagoginius

tus iš eilės apdovanotas auk-;ar kitus mokslus nenorą Mūsų bičiulis L. Paulaus- 
Chicaso Tribu-; ■ ..................

Sveikino iš Floridos

y
so medaliu

tė! — ant akių ėmė kristi toks lyg ir tamsumas. Regis, tik 
tik čia buvo pilnas dangus saulės, aplinkui, sakytum, ža
liais čerkesais nuklota žemė, o dabar viskas lyg pro ap
rūkytą stiklą. Ir tada girdžiu po širdžia tiktai užsiskersino 

nepaprastai dieglys, tiktai sugnybo kvapą gerklėje. Ė. misliju sau vie-
koncertas. Juo bus užbaigta sVarbi problema, i kurią mes naikinti, čia vėl reikėtų vi- nas» sukartą kažna ar jau tau, Mykol, dovanos? 
penkioliktoji baitų koncer-. permažai atkreipdavome dė- sos studijos, kuri išaiškintu, Prie akmenio, kui su mėlynom gyslom, dar prisi-
tų serija Bostone. Tolimes- mesio. kiek Sofija su savo vyru dr. akėju, bet geltonosios jau sukt nebereikėjo, iš rankos iš-
nis Baltų D-jos koncertų Ii- Klausytojai galėjo patys Domu Jasaičiu yra padėju- krito tabokinė ir pasipylė geltonoji pernykštė. Taip minkš-j
kimas yra neaiškus, nes siu iš pateiktos medžiagos si žydams, kiek juodu jų yra tai susmegau ant akmenio, akyse sublizgėjo pro juod-j 
koncertų nuostoliai jau žen- pasidaryti išvadą, kad tų vi- išgelbėję. Artimieji žinome, alksnius Silys, ausyse buvo prikurmėję Didžiolaukių laks-f
gia i tūkstančius doleiių. jSų blogybių priežastis yra ir kad Šiauliuose Jasaičiai ir tingalų. Tau čionai! Ežeras tik tiesiasi, tiesiasi, išnyko!

Tai

IR

(vi)

Serga S. Merkienė

Stasę Merkienę, šachma 
tininko K. Merkio žmoną, Į 
ištiko širdies smūgis. Ligonė

; politinė santvarka ir pačios kun. J. Papis buvo didžiausi prieupis. ir paskui viskas ėmė virsti ant manęs. Siekiu, į 
1 tautos moralinis nuosmukis, žydų gelbėtojai. O reikia at-( skaitos, rankom prie akmens, o ir jo jau nebepasiekiu. Pa-į 
, pagimdy tas nenormalaus siminii, Kad už tą darbą grė- baiginė svieto! Krentu į duobę, siekdamas akmenio, laks- i 
j gyvenimo aplin ybių. sė mažiausia .-.oncenti’acijos^ tingajų balsai virsta vargonais, dar pempės, regis, vis šau-

i 3 t L° ne" kia Į Degimus, nuo meldyno pakyla laukinės antys ir ma-

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se £8.00 

’ Adresas:
7722 George Street, I^iSalIe-Montreal, 690, Quebec, CANADA

Mūsų padėka

sveiksta Mass. General ligo-j Lietuvių radijo programų] Karo v 
ninė.įe. Linkime jai greičiau ; 37 m. sukakties Talentų po- Vokietija, 
sveikai grįžti namo. :«:»«,•. 1-----  1 * j 1---- 7 ,

Bostono

ne uždengia juodais sparnais.
— O paskui, daboju, vėl šviesu, pupurienos blizda

tėkmelėje, lengva taip po širdžia, groja muzika...
Taip, greičiausiai, Mykolą danguje kalbėjo šventie- 

j žymėti šie geriausiai pasiro-, nojo Kryžiaus veiklą, orga-j siems, grįžęs iš didžiosios kelionės i amžinuosius namus 
- oę jaunuoliai ir jaunuolės: Į  ______________ ,_____  1 j kuriuos jį įleido, nebaigus astuonių.
j akordeonistė Debbie Wol- '—-----------------------P
! len iš Hudsono. N.H., gita-Į RADIJO’ PROGRAMA j (Pabaiga)

Seniausia Lietuvių Radijc 
?rograma Naujoj Anglijo.

iesulo nublokšta į 
Sofija buvo įsi- 

pietėje kovo 14 d. buvo at- traukusi i Lietuvos Raudo-

^23

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOJ
AMERIKOJE

PARENGIMŲ 
KALEND ORIUS

Balandžio 1 d. 8:30 vai.

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Ui $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

riste Karen Wollen, piani 
tai Petras Bizikauskas iš

vak. Jordan Hali Baltų d-jos) Brocktono ir Linda McClea- 
koneertas. Programoje—pi-• 1-y iš Franklino, deklamato-
anistas Manigirdas Motekai
tis. * * •

Balandžio 4 d. So. Bosto-

rės Ramunė Adomavičiūtė 
ir Danutė Račkauskaitė, dai
nininkai Grauslių šeima iš 
Nashua. N.H., šokėja Ann

no Lietuvių Piliečių dr-jos) Marie Statkus iš Randolpho. 
III aukšto salėje Baltijos ir šokių varžybas laimėjo:
Žalgirio tuntų tradicinė Ka
ziuko mugė.

* « •

Balandžio 18 d. Lietuvių 
radijo valandos Laisvės Var-

pensininkų polkos — Jonas 
Ūselis ir Jeanie Viltienė. 
”mamės ir papės“ polkos — 
Ona ir Jonas Statkai, jauni
mo polkos — Julija ir Kazi-

po koncertas So. Bostono J mieras Grausliai, valso — 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj.1 Aldona ir Kazimieras Sta-]

* * * Isiukevičiai iš Nevingtono. Į
Balandžio 25 d. 3 vai. po^conn.. tango — Nina ir Vy-j

J stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ią. Perduodama: Vėliausi!, 
>asaulinių žinių santrauks 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
3altic Florists gėlių ir dova 
ių krautuvę. 502 E. Broad 
wav, So. Bostone. Telefo- 
las AN 8-0489. Ten gauna 
'-.oc ir KAlpivia

nenuslminkiie: 
Galima pagelbėti sergantiems)• x -yt • • • ; r Ucfllfisct 11 viai*9

pietų Sv. Kazimiero parapi- tautas Stašaičiai iš Newing-f reumatu, rankų ar kojų skaus-
jos salėje Broektone Juliaus tono, Conn.. tvisto_  June mais. nutirpimu, jaučiant nuo-
Gaidelio vadovaujamo para- yaZaba ir Richardas Grauš- 'oaJ^’r nIin ii— Į REE-LEEF RUBpijos choro koncertas. jyS>

Dėkojame visiems Į šį
.................... ] renginį atsilankiusiems. įtei-
Paragink savo pažįstamus kusiems pinigines dovanas

išsirašą ti Keleivi. Jo kaina radijui palaikyti, moterų še
šetams $7.00. ’ išetuko '‘Svajonė“ viešnioms

mostis dau
gumai pagelbsti. Užlikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siuskite $5. gausite vaistas 
su nurodymais.

ROYAL PRO OI C1S 
North Sta., P.O. Box 9112 

Ne’.vark, NJ. 07105

Ekskursijos į Lietuva 
Kaina 776.00

IŠVYKSTA IŠ BOSTONO:
BIRŽELIO 3, LIEPOS 14, RUGPIŪČIO 26.

Pagal naują INTURISTO potvarkį registracija 
birželio ir liepos mėnesių grupėms bus priimama tik 
iki 1971 m. BALANDŽIO 26 d.
Rugpiūčio grupei registracija priimama tik 
iki 1971 m. GEGUŽĖS 20 d.
Visos grupės bus lydimos patyrusių mūsų įstaigos 
tarnautojų.

NESIVĖLUOKITE — REGISTRUOKITĖS 

JAU DABAR!

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway,

South Boston. Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

f
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Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON

********************************************************************* Ramovėnų susirinkimas SLA apskrities suvažiavimas

Vietines žinios 1
15 metų. kai mirė A. Ivaška

Kovo 29 d. sueina 15 me
tų. kai Bostone mirė Alek
sandras Ivaška, gimęs 1900 
metais. Velionis anais lai
kais buvo vienas iš judriau
siu vietos \ isuomenininkų, 
veikes daugiausia katalikiš- 
koše organizacijose, dirbęs 
Darbininko.redakcijoj ir kt.

Jis tuoj rado bendrą kal
bą ir su naujaisiais ateiviais, I 
kuri laiką buvo Lietuvių’ 
Bendruomenės apylinkės 
valdyboje.

Delfinas turi 96 dantis, 
bet maistą ryja nekramtęs.

Religinis koncertas

ši sekmadienį, kovo 28 d. 
3 vai. popiet šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje bus 
religinės muzikos koncertas, 
kurio programą atliks para
pijos ir Arlingteno filhar
monijos chorai, Beiklee mu
zikos kolegijos kamerinis 
orkestras, Arlingtono filhar- 
moniios orkestro nariai, so-v
listai Daiva Mongirdaitė- 
Ilichardsenienė. Benediktas 
Povilavicius ir vargonų vir
tuozas Zenonas Nomeika.

Dirigentai — Echvinas J. 
Karlsonas ir Jeronimas Ka
činskas.

Kovo 28 d. 2 vai. po pietų
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos II aukšto salėje į- 
vyks LVS Ramovės Bostono

; skyriaus narių visuotinis su- 
) sirinkimas svarbiems klau- 
! simams aptarti.

Visi nariai maloniai kvie
čiami dalyvauti. Atskirų

. kvietimu nebus.£
ValdybaĮ

Pamaldos evangelikams
• i

Šį sekmadienį, kovo 28 d.
1:30 vai. vak. popiet. First
Lutheran Church, 299 Berk- 
lev St., Bostone, bus Bostone
ir jo apylinkėje gyvenan-'

: tiems lietuviams evangeli-; 
kams pamaldos su Šv. Vaka
riene. Pamaldas laikys kun. ■ 
P. Dagys iš New Yorko.

Valdyba

Kovo 21 d. buvo SLA ant
rosios apskrities suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 32 
atstovai iš 7 kuopų. Jam va-j 
dovavo A. Čaplikas. Centro 
valdybos sekretorius Algir
das Budreckis padarė pra-į 
nešimą apie SLA dabartinę1 
padėtį. Valdyba palikta ta 
pati. Jai vadovauja A. Čap-' 
likas. Kitas susirinkimas bus; 
šaukiamas Brocktone.

Po susirinkimo 43-ji kuo
pa surengė šaunų pokylį 
centro vicepirmininkui A- 
leksandrui Čaplikui pagerb
ti. Į jį susirinko pilna So. 
Bostono Lietuvių Piliečių' 
dr-jos salė. Meninę progra-į 
mą atliko solistas Stasys ’ 
Liepas, jam akomponavo 
Julius Gaidelis.

Paprastai giriame vieni 
kitus todėl, kad ir jie mus 
pagirtu

Baigė metus su $21,870 

pelno

So. Bostono Lietuviu Pil.c
dr-jos kovo 18 d. susirinki
me priimtas vienas naujas 
narys. Finansų sekretorius
A. Druzdis pranešė, kad va
sario mėnesį pajamų buvo
.$12.078 ir kad pelno liko 
$1,333.

Prieš susirinkimą buvo iš
dalinta 1970 m. apyskaita.
Dėl jos norinčių kalbėti ne
buvo, todėl greitai patvirtin
ta. Pelno pernai turėta $21, 
870. Kitą kartą apie ją pa
rašysime plačiau.

Draugijos valdyba gegu
žės 23 d. rengia pokylį bu
vusiam draugijos reikalų ve
dėjui Stasiui Griganavičiui

J. Gaidelio sonatos premjera "Dana“4, oratoriją ”Giesmė 
apie Gediminą“, kantatas 
"Demonas“, "Lietuva“. "Ko
votojai“, sonatą pianinui, 2 
sonatas smuikui ir pianinui, 
sonatą 2 smuikams ir piani
nui ir daug kitų kūrinių.

Uolusis lietuviškos muzi
kos propagandistas smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas
su savo sūnumi dr. Vyteniu 
M. Vasy liūnu kovo 21 d. 
koncerte, be Beethoveno so
natos nr. 4 A Minor opus 23 
ir Dvaržako sonatinos in 
Major opus 100. atliko pir
mą kartą Juliaus Gaidelio 
1970 m. sukurtą sonatą 
nr. 2. ' i

Nors tą dieną buvo keli 
kiti lietuvių susibūrimai, bet 
ir šio koncerto pasiklausyti 
susirinko daugiau, negu į 
kitus koncertus.

j

Iš programoje duotos in
formacijos sužinome, kad J. i 
Gaidelis jau turi sukūręs 6 į 
simfonijas, koncertą smui-į 
kui, 4 simfonines poemas.; 
baletą "Čičinskas“, operą

Keturios mergaitės

Nijolė Ivaškaitė. Danutė 
Keturakytė. Daiva ir Reda 
Veitaitės drauge su berniu
kais (T. Girnius, J. Ausie- 
jus, Rimas, Vytė ir Mimvy- 
das Veitai. Jonas ir Raimon
das Bačiuliai ir A. Ketura
kis) stropiai lanko Kazio 
Merkio vedamas šachmatų 
pratybas So. Bostono LPD 
klube ketvirtadienio vaka
rais.

Padidino savo biblioteką

Bronius Paliulis nupir
ko mūsų įstaigoje knygų už 
20 doleriu.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

i 69 Milbury St. 

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868 
yra yieumtele oliciaii jsUu- 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš \Vorces' 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau-, ’ 
šių importuotų ir vietinės | 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemorais kainomis. 

Vedėja B. Sviklieni

Telefoną?: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovar
Dr. J. Pasukami/

i p f n i n i s
CPTOMEiRISTAS

Valandos:
nno 9 va. rvto ik’ 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADUAY 

South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
fRUDOKKJTĖ)

t) P T O M E T R I S T *
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečia d.en iais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS

a

1 South Boston Savings Bank
ALFRED W. AR' iii BALI), PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienų Įspėjimo indelius moka

už visus kitus indėlius moka

51%
5;%

’ *********************************^jE. KARDELIENES dainų

1

Peter Maksvytis
Carppnter & Builder
40 Church Street 

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektą'imo darbus iš lau- i 
ko ir viduje, gyvenamu namu ir ( 
biznio paste.tu, pa?al Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vaicarn. ,

Telefonas: 698-8675 ,

Ketvirtis & C o.
—JEvVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
J Rapastisg&i taisome laikrodžio* «!. 
£ žiedus papuožalua !■

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Td AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoj y r« 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

582 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6G29

Nuo 9 ral. ryto iki 8 vaL v„ išsfcvrus šventadienius ir seka

M & T OIL C0., Ine.
641 E Broadvvav So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
2! Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

B

Skambinkite
e

268-4662

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aiiomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuošimčiai 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. Shallna ir adv. J. Grigalus. 
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

virš 210,000,000

Dažau ir Taisau
► Namus iš lauko ir viduje. + 
£ Lipdau popierius ir taisau 4 
* viską, ką pataisyti reikia. J 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tel. CO 5-5854

-J

Elood Square 
Hardicare Co.

Savininkas -N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
IELEFONAS AN 8-4148 

Banjarr.in Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Vttnlrfo sreležie* daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay

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

A. J.NAMAKSY f
Real Estate & Insurance ;! 

321 Country Club Rd. ;<
Newton Centre, Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645 j>

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomu? 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami 
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinęs gamybos ir importuotų 

į prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 

j sumokėsite pinigus, o giminė? 
ten vietoje galės pasirinkti už 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pei 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save Į svečius 

Į ar nuolatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti 
ginsite. Vedėjas A. Schyrinski

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže* 
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

t ■. ... i'.. į

Gana
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

Trans-Atlantic Travel Service j
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

1971
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Pilnas Įrengimas. įskaitant aly
vos burnerį, pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

Savybės :
I’roduktingumas

Grožis
Ekonomija

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. (Įuincy. Mass. 02169 
\h vos burnerio aptarnavimas ištisas 21 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

&FUEL CHIEF1 Oil Heating Equipment r
H;
::

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

Globė Parcel Service, Ine.
lipkit' \ -- .Y _ .

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone 2*2

Darbo vai«.<uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

•«! 390 W. Broadvvay
* So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

i:




